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“ Aan de wijze waarop men met dieren omgaat, herkent men het
beschavingsniveau van volkeren”. (vrij naar Mahathma Ghandi)

In het confessioneel- neoliberale Grevenbicht demonstreert de carnavalsvereniging nog
ieder jaar waarom en door en voor wie onze Flora en Faunawetgeving onthoofd werd.

DE VUILE OORLOG TEGEN ONZE WILDE GANZEN

2

TASK FORCE JACHTMISSTANDEN/DE FAUNARECHERCHE

INDEX
1. INLEIDING
2. ONEIGENLIJK VOEDSEL LEIDT TOT ONEIGENLIJKE AANTALLEN
3. GEDOOG- EN OPVANGGEBIEDEN
4. ZOMERGANZEN EN WINTERGANZEN
5. DE FABEL VAN DE EINDELOZE GROEI
6. DE GANZENBOM
7. DE WUR METHODE: GEROTZOOI TEN KOSTE VAN GANZENPOPULATIES
8. NATUURONTWIKKELING ALS KATALYSATOR VAN ELLENDE
9. DOSSIER FFW: DE VERKRACHTING VAN WETGEVING
10. DE SLAG OM HET NAARDERMEER
11. NUTTELOZE VERGASSINGEN deel 1
12. NUTTELOZE VERGASSINGEN deel 2
13. NUTTELOZE VERGASSINGEN DEEL 3
14. EXCESSIEVE GANZENJACHT
15. EEN KAKOFONIE AAN JACHTEXCESSEN
16. DE MACHTMISBRUIKENDE OUD-MINISTER
17. TOTALITAIRE TENDENZEN DEEL1: DE VOORINGENOMENHEID VAN CONTROLE EN HANDHAVING
18. TOTALITAIRE TENDENZEN DEEL 2: DE EERSTE GANZENOORLOG
19. TOTALITAIRE TENDENZEN DEEL 3: DE TWEEDE GANZENOORLOG
20. KINDERLOKKERS IN HET GROEN
21. AGRARISCHE NATUURLEUGENS
22. DE ONGESTRUCTUREERDE VRIJSETLLINGSREGELINGEN
23. DE NAAKTE WAARHEID OVER AGRARISCH NATUURBEHEER EN GEWAPENDE FAUNABEHEERDERS
24. DE SCHANDE VAN SCHIPHOL
25. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
DE VUILE OORLOG TEGEN ONZE WILDE GANZEN

3

TASK FORCE JACHTMISSTANDEN/DE FAUNARECHERCHE

Task Force Jachtmisstanden stelt zich primair ten doel om misstanden welke voortspruiten uit het met voeten
treden van de oorspronkelijke Flora en Faunawet, die gedurende de centrumrechtse regeringscoalities van CDA en
VVD in de jaren 2002 – 2012 volkomen naar de hand van hobbyjagers en boeren werd gezet, op te sporen en over
het voetlicht te halen.
Daarbij wordt samengewerkt met andere buitenparlementaire organisaties, zoals de Faunabescherming,
Ganzenbescherming Nederland, de Dierenbescherming, Jachthutten.nl, Groen Front, provinciale Meldpunten
Jachtmisstanden en Actiegroep Stop de Ganzenmoord. Hierbij zijn waarheid en gerechtigheid onze enige wapens!

taskforcejachtmisstanden/de faunarecherche, september 2014
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DE VUILE OORLOG TEGEN ONZE WILDE GANZEN
SCHIETGRAGE JAGERS, GELDGIERIGE BOEREN EN GEWETENLOZE POLITICI HELPEN
WETGEVING OM ZEEP
1. INLEIDING
Op 1 april 2002 trad de nieuwe Flora en fauna wet in werking. Deze wet ontstond gedurende de regeerperioden van
de Paarse coalities in de jaren 1994 – 2001 vanuit het besef en de overtuiging dat er structurele wettelijke kaders
nodig waren om onze inheemse flora en fauna veilig de nieuwe eeuw in te loodsen.
Van meet af aan was dit tegen het zere been van oppositiepartij CDA, die er juist alles aan gelegen was om onze
natuurschatten zoveel mogelijk te knechten en ondergeschikt te maken aan de meer dan discutabele en egocentrisch
geïnitieerde belangen van de agrarische achterban.
Staatssecretaris Geke Faber (PvdA) ondervond dan ook stevige oppositionele obstructie toen zij al in 1997/98
bewerkstelligde, dat de Ganzenparagraaf uit het nieuwe wetsontwerp vervroegd in werking kon treden. Redenen
daarvoor waren gelegen in het feit, dat ganzen karakteristiek zijn voor onze laaggelegen buitengebieden en dat zij
zowel in de hoedanigheid van overzomerende broedvogel als hier in het koude jaargetijde verblijvende wintergast in
ons overbevolkte land extra bescherming behoefden.
Een bescherming overigens, waaraan onze overheid zich internationaal verplichtte door het ratificeren van een keur
aan VN- conventies, resoluties, verdragen, richtlijnen en beginselen. Er was dus absoluut geen sprake van ‘linkse
hobby’s’, maar van het ten uitvoer brengen van beleid dat logischerwijze voortvloeide uit bindende afspraken die
gedurende de drie laatste decennia van de twintigste eeuw in VN - verband gemaakt werden tussen beschaafde
landen.
Al direct na het in werking treden van de totale sluiting van de jacht op ganzen, manifesteerde zich dit in een
buitengewone vertrouwelijkheid van de dieren. Bijna van de ene dag op de andere verschenen zij op plaatsen waar
voordien alleen buiten het jachtseizoen ganzen werden aangetroffen. Ook verkleinden zij hun vluchtafstanden
dikwijls tot slechts enkele tientallen meters, terwijl die voorheen vele honderden meters bedroegen.
Alom in ons land werd dan ook melding gemaakt van grote groepen ganzen die foerageerden op landerijen langs en
tussen openbare wegen en zich niet in het minst stoorden aan passerend autoverkeer, motorrijders, fietsers, joggers
en wandelaars. Feitelijk bereikte Faber met dit beleid dus exact datgene dat al in 1966 werd bepleit door toenmalig
KNJV directeur Michaelis. Die wees er in een themanummer van Het Vogeljaar op, dat mensschuwheid de ganzen in
ons overbevolkte land letterlijk de das om zou doen!

Afbeelding 1: Uit arren moede zoeken ganzen hun
toevlucht tussen parallelle wegen omdat zij weten dat
daar niet op hen geschoten wordt. Wie wil er eigenlijk in
zo’n land leven?
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De sterke uitbreiding van de beschikbare foerageermogelijkheden leidde ook direct tot een substantiële ‘verwatering’
van de getalsmatige dichtheden waarin de ganzen hun leefgebieden gingen gebruiken. Want op de keeper
beschouwd is het grootste deel van ons land in alle jaargetijden uitermate geschikt als leefmilieu voor deze vogels.
Het zijn factoren als grootschalige jacht en ongehoord intensieve verjaging waardoor hun homerange sterk wordt
geminimaliseerd, met in extreme situaties overbegrazing en gewasderving tot gevolg! Want des te sterker de dieren
verontrust worden, des te groter wordt hun energieverbruik en daarmee de noodzaak om dit te compenseren door
inname van voedsel dat rijk is aan eiwitten en koolhydraten. Dáárom zoeken zij hun toevlucht tot de meest
voedselrijke agrarische teelten! Dit duidelijke geval van oorzaak en gevolg zou al spoedig tot extreme uitwassen gaan
leiden!

Afbeelding 2: Als ganzen met rust worden gelaten dan gedragen zij zich vertrouwelijk tegenover de mens en komen
dicht bij boerderijen en woningen. Zij verbruiken dan ook veel minder energie dan wanneer ze voor iedere
naderende mens op de vlucht slaan. Dat kan zelfs een kind begrijpen!
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2 ONEIGENLIJK VOEDSEL LEIDT TOT ONEIGENLIJKE AANTALLEN
Vroeger kenden de veehouders in ons land slechts twee typen grasland: weiland en hooiland. Het weiland werd
voornamelijk in het zomerhalfjaar gebruikt voor melkvee en jongvee en het hooigras werd doorgaans slechts 1x per
jaar gemaaid, soms gevolgd door nabeweiding.
Vanaf de jaren ’50 werd hooiland in steeds sterkere mate vervangen door kuilgrasteelten. Hiervoor leenden
gemuteerde variëteiten van Engels en Italiaans raaigras zich het best en omdat die grassoorten ook gedijen bij
extreme toediening van drijfmest nam het aantal geoogste kuilgrassneden per groeiseizoen almaar toe. Dit had als
gevolg, dat er thans op veel plaatsen wel zes toch acht maal per zomerhalfjaar kuilgras geoogst wordt!.
Deze onnatuurlijke monocultures waarin vrijwel geen enkele kruidachtige plant kan gedijen, zijn dus voortdurend in
groei en daardoor rijk aan eiwitten. Na iedere volgende snede wordt de zode geïnjecteerd met verse drijfmest
waarna de etgroen in enkele weken tijds tot een hoogte van meer dan twintig centimeter kan opgroeien.

Afbeelding 3: Doordat moderne graslanden vanaf half april tot ver in de herfst frequent worden gemaaid en na
iedere kuilgrassnede met drijfmest geïnjecteerd, zorgen boeren ervoor dat er continu jong eiwitrijk gras voorhanden
is. Ganzen eten daarvan een fractie die te onbenullig is om over te praten, want het gras groeit voortdurend aan en
het maaiseizoen werd al opgerekt tot een half jaar! Ten koste van complete ecosystemen!
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Omdat ganzen het liefst grazen op vegetaties die korter zijn dan tien centimeter en daar alleen de eiwitrijke
topeinden afgrazen die de volgende dag alweer zijn aangegroeid, is het domme of kwaadaardige onzin om te
beweren dat de vogels altijd en overal op zulke percelen structurele en kwantificeerbare gewasderving zullen
veroorzaken.
Immers: er ontstaan door de moderne bedrijfsvoering vanaf april tot eind oktober voortdurend nieuwe etgroen
percelen, waardoor de beschikbaarheid van kort eiwitrijk gras en daarmee ook het rouleren van de ganzen feitelijk
oneindig is. Deze wetmatigheden worden stelselmatig verzwegen, niet alleen door boeren en hun
belangenorganisaties maar ook door het Faunafonds.

Afbeelding 4: Als ganzen mogen en kunnen kiezen dan foerageren zij het liefst in natte graslanden met een korte
en kruidenrijke vegetatie en zeker niet in diep ontwaterde monotone raaigraswoestijnen. Dankzij het moderne
maairegime zorgen de boeren er echter voor, dat er altijd volop kort en bovendien eiwitrijk gras in de aanbieding is.
Als de boer ze daar liever niet ziet dan zal hij schrikmiddelen moeten gebruiken. Ook dat snapt zelfs een kind!
Het wordt botweg voorgesteld als zou er in het groeiseizoen geen voortdurende gewasgroei zijn, zodat begrazing
door ganzen dús wel zou moéten leiden tot opbrengstderving. Maar dit komt alleen voor op plaatsen waar lokale
ganzenpopulaties weinig of geen mogelijkheden hebben om uit te wijken naar de voor hen op enig moment meest
geëigende percelen.
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Dit doet zich alleen maar kortstondig voor gedurende de periode waarin er opgroeiende kuikens zijn en de volwassen
vogels de slagpenrui doormaken. We spreken dan over een periode van maximaal vijf tot zes weken op een groei- en
grasoogstseizoen dat tegenwoordig in sommige jaren lokaal wel 7 of 8 maanden kan omvatten!
In uitzonderlijke gevallen kan er sprake zijn van substantiële opbrengstderving van hooigras op veelvuldig door
ganzen begraasde graslanden die pas na 1 juni worden gemaaid. Het betreft dan nagenoeg altijd overeenkomsten
met zgn. ‘zwaar beheer’ in natuurterreinen die speciaal ten behoeve van flora en fauna bescherming genieten.
Daarover klagen raakt kant nog wal en ook dat kan en dreumes begrijpen!
Op winter- en zomergraan kan sterke begrazing in het voorjaar soms leiden tot enige derving aan stro-opbrengst als
gevolg van het wat lagere gewas. Maar omdat in zulke gevallen de planten meestal veel sterker zijn uitgestoeld en
meer stengels en halmen per plant hebben gevormd, staat daar vrijwel altijd een meeropbrengst aan graankorrels
tegenover. Dit wordt doorgaans angstvallig verzwegen! Vanzelfsprekend door boeren. Maar evenzeer door
ambtenaren van het Faunafonds!
Samenvattend kan dus worden gesteld, dat de groei van onze zomerganzenpopulatie rechtstreeks gelieerd is aan de
voortdurende beschikbaarheid van onnatuurlijk grote hoeveelheden eiwitrijk voedsel, die van april tot oktober
kustmatig op de ideale graashoogte worden gehouden.
Omdat ook de secundaire omstandigheden zoals nestel -, drenk- en overnachtingplaatsen bijna overal in ons land
optimaal zijn voor grazende watervogels, zal het doden van deze dieren alleen maar leiden tot een sterkere
reproductie bij de overlevenden. Let wel: het gaat hier nog maar slechts om onze inheemse broedpopulaties.
Daarnaast kennen we immers ook de Siberische wintergasten, die steeds meer door kwaadwillende boeren en jagers
over dezelfde kam worden geschoren. Dit is formeel en wettelijk onjuist en heeft slechts ten doel om ook die dieren in
een kwaad daglicht te stellen!

Afbeelding 5. Ganzen grazen bij voorkeur in gewas dat lager is dan 20 cm.
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3. GEDOOG- EN OPVANGGEBIEDEN: HET BEGIN VAN ALLE ELLENDE!
Nog vóór de eeuwwisseling slaagde namelijk de door LTO Nederland en KNJV getrokken pro jacht lobby ervoor, dat
het monstrum ‘gedoog- en opvanggebied’ werd bedacht en ten uitvoer gebracht. Daartoe werd er royaal met
gemeenschapsgelden gestrooid om een instituut als Alterra onderzoek te laten verrichten.
Dit vond plaats in gebieden die de goedkeuring wegdroegen van Vogelbescherming Nederland. Dat deze ideële
organisatie zich daarmee letterlijk aan de duivel verkocht, zou op termijn steeds duidelijker worden en daarop werd
destijds door ons al nadrukkelijk gewezen. Maar die waarschuwingen werden volkomen genegeerd.
Wij attendeerden er namelijk al rond 1998/99 op, dat het waanzin was om gedooggebieden in te stellen in een land
dat grotendeels bestaat uit uitmuntende ecotopen voor grazende watervogels zoals ganzen. Ook wezen wij erop dat
het met rust laten van de overwinterende vogels toen al resulteerde in een veel sterkere spreiding over ons hele land.
Dit als gevolg van het benutten van voedselterreinen, die voordien vanwege jacht en verstoring ongebruikt waren
gebleven.
Last but not least vroegen wij ons af, waarom al die zogenaamde gedooggebieden in graslandpolders waren gelegen.
In grote bouwlandregio’s van ons land kunnen namelijk in delen van het jaar op afgeoogst akkerland met graan -,
aardappel- , bieten- en maïsresten enorme aantallen ganzen worden opgevangen. Vaak zonder de minste kans op
aantoonbare en kwantificeerbare gewasschade. Want ze eten daar immers oogstafval!

Afbeelding 6. Afgegraasde zomer- en wintertarwe stoelt beter uit en vormt daardoor meer stengels, halmen en
graankorrels. Wel is de stro-opbrengst soms wat kleiner en kan de afrijping ongelijk verlopen.
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4. ZOMERGANZEN EN WINTERGANZEN
Tot in de jaren ’80 kwamen er in ons land nagenoeg uitsluitend gedurende het winterhalfjaar ganzen voor. Het betrof
vooral uit Siberië afkomstige kolganzen, toendrarietganzen, brandganzen en rotganzen, een klein aantal Fennoscandinavische en Russische taigarietganzen en een beperkte populatie kleine rietganzen waarvan het broedgebied
op Spitsbergen ligt. De weinige grauwe ganzen die toen in ons land nestelden trokken in oktober naar Zuid-Europa en
keerden pas in maart weer terug.
Uit het verspreidingsgedrag van veel van deze ganzen vielen al vanaf de jaren ‘60/’70 afwijkingen te signaleren, die
vermoedelijk in verband gebracht kunnen worden met de klimaatverandering, welke zich pas rond de eeuwwisseling
duidelijker zou profileren.

Afbeelding 7: Het leeuwendeel van de bij ons overwinterende ganzen bestaat uit kolganzen, die hun broedgebieden
hebben op de Siberische toendra’s. Het is aan de zelfjagende minister Cees Veerman en de inkoopbare Alterramedewerker B.S.Ebbinge te danken dat de jacht op deze vogels vanaf 2005 alweer werd toegestaan.
Omdat Russische en Duitse onderzoekers al jarenlang een teruggang in de populatieomvang van de Siberische ganzen
traceerden, werd door staatsecretaris Geke Faber de jacht op deze vogels gesloten. Voor wat betreft de kolgans zou
dit echter van korte duur zijn.
Want al in 2004 maakte de zelfjagende akkerbouwer en minister Cees Veerman misbruik van de penibele
arbeidsstatus van een WUR-onderzoeker om – zonder enige nadere studie en ondanks felle wetenschappelijke kritiek
– op jaarbasis (doch volstrekt oncontroleerbaar) een afschot van 60.000 kolganzen toe te kunnen staan. Z wordt
wetgeving in dit land schaamteloos misbruikt en verkracht!

DE VUILE OORLOG TEGEN ONZE WILDE GANZEN

11

TASK FORCE JACHTMISSTANDEN/DE FAUNARECHERCHE

Ook het sterk in noordwaartse richting verschuiven van het overwinteringsgebied van de grauwe gans moet worden
beschouwd als een reactie op het milder worden van het klimaat. Deze noordwaartse verschuiving ving aan in de
jaren ’80 en leidde er toe, dat er tienduizenden Scandinavische en Noord-Duitse grauwe ganzen bleven overwinteren
in Zeeland, Flevoland en in de gebieden aan de Dollard en het Lauwersmeer.
Nadat de grauwe gans zich op steeds meer plaatsen in ons land vestigde en daar lokale populaties vormde, begonnen
deze dieren zich steeds meer als standvogel te gedragen. Zij bleven jaarrond in hun broedgebied aanwezig en
brachten daar ook de slagpenrui door.
Parallel daaraan bleven - evenals vroeger het geval was - Scandinavische en Duitse grauwe ganzen ons land bezoeken
om hier te ruien. Dit gebeurt hoofdzakelijk in de Oostvaardersplassen tussen half mei en eind juni. Daarna trekken de
vogels weer terug naar hun broedgebieden.
In de herfst keren die buitenlandse ganzen opnieuw in ons land terug en blijven tegenwoordig in de al eerder
genoemde gebieden overwinteren, terwijl een beperkt contingent nog altijd tot in Spanje, Portugal en Marokko
doortrekt.
Vanaf eind september verschijnen bij ons de Spitsbergse-, Scandinavisch/Russische- en Siberische overwinteraars.
Voor deze vogels draagt ons land als laaggelegen delta aan het einde van hun trekroute een grote internationale
verantwoordelijkheid en daartoe heeft onze regering in meer geciviliseerde tijden dan ook talloze VN-verdragen
ondertekend.

Afbeelding 8: Hoewel onze regering al lang geleden haar verantwoordelijkheid nam en internationale verdragen
ter bescherming van ALLE watervogelpopulaties tekende, gedroegen en gedragen opeenvolgende kabinetten
Balkenende en Rutte zich alsof de grote uitverkoop van onze natuur van start is gegaan. Deze voornamelijk
oogstresten etende Siberische rietganzen zijn al jarenlang bij WET beschermd, maar dankzij Rutte 1 en 2 hun
leven niet meer zeker in dit land!
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Omdat vele wetenschappelijke studies aantoonden, dat de winterbegrazing door deze vogels zelden leidt tot
structurele landbouwschade en het merendeel van hen al in de eerste helft van maart weer uit ons land verdwijnt,
was het een goede zaak dat de FFW 2002 voorzag in onvoorwaardelijke bescherming van deze wintergasten.
Het is dan ook tekenend voor het zeer bedenkelijke allooi van de toenmalige confessioneel-neoliberaal-populistische
coalitie en de niet alerte volksvertegenwoordiging, dat zonder enige reden en noodzaak vanaf 2004/05 weer
tienduizenden kolganzen aan hobbyjagers werden prijsgegeven.
Kolganzen, rietganzen, brandganzen en rotganzen broeden hoofdzakelijk boven de Poolcirkel en het recente
voorkomen als broedvogel in ons land van enkele van deze soorten valt te herleiden naar menselijke invloeden.
Bij de kolgans betreft dat geleewiekte lokvogels die rond 1990, toen het gebruik van levende lokkers werd verboden,
door jagers in natuurgebieden zijn losgelaten. Later voegden zich daarbij aangeschoten of anderszins gewond
geraakte vogels en zo ontstonden er kleine lokale broedpopulaties ver ten zuidwesten van het oorspronkelijke
broedgebied.
Brandganzen, die van origine op Nova-Zembla broeden, werden al vele jaren vrij vliegend gehouden in de diergaarde
Skansen bij Stockholm en vestigden zich vanaf de jaren ’70 langs de haftenkusten en op rotseilandjes in de Oostzee.
Doordat zij gedurende de herfst in contact kwamen met pleisterende Siberische soortgenoten en met hen meevlogen
naar de Nederlandse overwinteringsgebieden, raakten ook zij vertrouwd met onze kustzeeën, estuaria, rivierdelta’s
en voedselrijke graslanden.
Omdat er hier te lande vanaf de jaren ’80 door ontsnapte parkvogels en uitgezette paren al kleine lokale
broedpopulaties van brandganzen gevormd werden, zijn hieruit gedurende de voorbije twee decennia plaatselijk
omvangrijke kolonies ontstaan.
Dit is uniek in de wereld! Zoals ook het naast elkaar voorkomen van bijna alle Eur-aziatische ganzensoorten in een
landje met een oppervlakte van slechts 34.000 km2 mondiaal uniek is. Het zou een zich geciviliseerd noemende
overheid dan ook niet misstaan om deze natuurschatten met zorg te omringen in plaats van hen als plaag te
verguizen, als afval te vernietigen of hen als lustobject toe te vertrouwen aan gewapende barbaren!

Afbeelding 9.
Voor de bescherming
van de overwinterende
Siberische ganzen
tekende onze overheid
talloze VN- verdragen.
Die worden al
jarenlang door politici,
boeren en jagers met
voeten getreden!
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5. DE FABEL VAN DE EINDELOZE GROEI
Hoewel ons land al bijna twintig jaar een Kenniseconomie heet te zijn, zien overheid, bestuurskaders en
gezagsondermijnende elementen uit de maatschappij keer op keer kans om op vernederende wijze het tegendeel
aan te tonen. Het Ffw -dossier, het Schipholdossier, het Grofwilddossier en ook het Ganzendossier vormen daarvan
de beschamende bewijzen.
Terwijl bijvoorbeeld ecologen van wetenschappelijke naam en faam er al jarenlang op attenderen, dat in de natuur
alle groei eindig is en dat geen enkele dierpopulatie tot in het onbeperkte zal blijven toenemen, wordt er met onze
wilde ganzen omgegaan al ware het terroristische parvenuen die de arme weerloze boeren naar het leven staan.
En dat terwijl er nog nooit een boer ook maar een boterham minder heeft geconsumeerd omdat zijn overbemeste en
van persistent landbouwgif dampende landerijen bezoek kregen van natuurlijke medebewoners van onze
buitengebieden. Dieren die hier al miljoenen jaren voorkomen en nooit problemen hebben opgeleverd!
Talloze malen legden wij uit dat de ganzenpopulatie op Texel in 2008 zich al geruime tijd stabiliseerde en dat de brute
moord op vijfduizend vogels daar het hele natuurlijke ecologische patroon en proces op de kop zette.
Exact hetzelfde speelde zich destijds af in de Ronde Venen, in het Eemland en langs Rijn en Lek en in latere jaren nog
op tientallen andere plaatsen. Maar men blijft stoïcijns volharden in het stramien van moord en doodslag als
oplossing van een door geldgierige boeren aangepraat probleem.
Als men vindt de er teveel ganzen zijn dan moet men niet de reproductie van die dieren extra gaan aanwakkeren
door excessieve moordpartijen aan te richten, maar zou begonnen kunnen worden met het stoppen met de massale
verdelging van de vos. Want daarin schuilt namelijk een van de hoofdoorzaken van de uitbreiding van broedende
ganzenpopulaties!

Afbeelding 10 a/b: Door de vos te vuur te zwaard te vermoorden zorgen zogenaamde faunabeheerders ervoor, dat
ganzen geen natuurlijke vijanden meer hebben. Zo veroorzaken zij zélf de overpopulaties en wakkeren moedwillig
landbouwschade aan!
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Afbeelding 11: Door de vos excessief te bejagen en tegelijk de populatie door vergassing en ongestructureerd
afschot te decimeren, zetten jagers de resterende vogels ertoe aan om onnatuurlijk grote legsels te produceren.
Normaliter leggen ganzen maar 4 – 8 eieren!
Een tweede factor die bij dit proces een cruciale rol speelt, kost alleen wat tijd en luistert naar de naam “geduld”.
Want bij het oefenen van deze deugd zal al snel blijken, dat ook bij ganzen de groei zélf haar grenzen kent en dat de
populaties zich al binnen afzienbare termijn zullen stabiliseren. Dit gaat bij ganzen niet anders dan bij merels,
koolmezen, winterkoninkjes en andere gevederde faunavertegenwoordigers.
De jaarlijkse aanwas vangt de verliezen door natuurlijke sterfte op en zo blijft de populatieomvang op het juiste
niveau. Daarbij is er altijd een broedsurplus om vacante ecotopen te bevolken en daarom worden bijvoorbeeld tuinen
in nieuwbouwwijken ook meteen door zulke algemene zangvogels bezet, zonder dat dit elders tot afname leidt.
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Afbeelding 12 a/b: Curieus of vanzelfsprekend?Merels en koolmezen worden niet door zogenaamde
faunabeheerders bejaagd en er komen dan ook nooit overpopulaties van deze en andere zangvogels voor. Hun
jaarlijkse reproductie houdt namelijk gelijke tred met de som van aanwas en overleving in relatie tot de natuurlijke
sterftefactoren. Dat zijn bij die soorten vooral roofdieren en klimatologische omstandigheden. Nét als bij ganzen!
Het broedsucces van merels en koolmezen is vooral afhankelijk van het voedselaanbod, de weersomstandigheden en
de nestpredatie. Zij spreiden het risico door meerdere broedsels per voorjaarsseizoen te produceren en houden
daarmee de populatiegrootte op peil, terwijl er steeds een broedsurplus is waaruit opengevallen plekken direct
worden aangevuld..
Een dergelijk broedsurplus zien wij ook bij ganzen en bij deze vogels speelt vooral de kuikensterfte gedurende het
eerste jaar een uitermate belangrijke rol. De overleving in het eerste jaar is bepalend voor de groei en omvang van
het broedsurplus.
In de film De Nieuwe Wildernis kan men zien welk een enorme schade jagers aanrichten door toppredator Vos te
vuur en te zwaard te bestrijden. De natuurlijke rol van dat roofdier is namelijk om de ganzenpopulaties op natuurlijke
wijze te beheren. Dat wordt in die film weergaloos in beeld gebracht. Door vossen te verdelgen kweekt men dus
feitelijk zélf overpopulaties!
Maar niet alleen roofdieren spelen een rol in dit selectieproces. Zo sterft jaarlijks namelijk een zeer hoog percentage
van de jonge ganzen aan virale of bacteriële infectieziekten. Bij de brandganzen, die van origine uit de poolstreken
komen en weinig weerstand tegen zulke infecties hebben, kan het jaarlijkse broedrendement per paar zelfs vrijwel op
nul uitkomen!
Soortgelijke mechanismen zorgen er ook voor dat de populatieomvang bij andere ganzensoorten pas problematische
vormen gaat aannemen als de jagende mens zich met zogenaamd populatiebeheer gaat bemoeien. Want dat soort
‘beheer’ zal altijd gericht zijn op het bewerkstelligen van een zo omvangrijk mogelijk afschot. Daaraan danken wij dus
al die overpopulaties!
Over zulke cruciale zaken is nooit nagedacht door de beleidsmatig verantwoordelijken voor de zinloze
slachtpartijen die vanaf 2008 rücksichtslos werden uitgevoerd. Niet omdat men niet was gewaarschuwd voor het
nutteloze van die banaliteiten, maar omdat men zichzelf te goed achtte om naar deskundige adviezen en
deugdelijk onderbouwde raad te luisteren. Daarom is het bizar dat iets wat onmiskenbaar het confessioneelneoliberale primitiviteitkeurmerk draagt, in 2013 en 2014 klakkeloos door de PvdA ten uitvoer werd gebracht.
Daarvoor past geen enkele rechtvaardiging, want men was vanaf 2010 talloze malen geïnformeerd. Een antwoord
op al die brieven hebben wij echter nooit mogen ontvangen!
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Afbeelding13: Normaliter bestaat een ganzenlegsel uit 4 tot 6 eieren. Door intensieve bejaging wisten
zogenaamde faunabeheerders dit te verveelvoudigen!
DE VUILE OORLOG TEGEN ONZE WILDE GANZEN
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6. DE GANZENBOM
Nadat in 2005 de Flora en fauna wet door CDA en VVD was omgevormd tot een pro jacht instrumentarium, zorgden
hobbyjagers er voor dat er in enkele jaren tijds een ganzenbom werd geïnstalleerd, die al snel tot ontploffing kwam.
Door excessief afschot van juveniele ganzen, die het broedsurplus vormden dat noodzakelijk is om populaties zich te
laten stabiliseren, bereikten zij echter exact het tegendeel van de reden waarom de wetgever hen van almaar
ruimere vrijstellingen voorzag. Want vanaf 2006 maakte men ook in het zomerhalfjaar intensief jacht op de niet
geslachtsrijpe ganzen. En zorgde men er gelijktijdig voor, dat de nesten en broedende vogels ongemoeid werden
gelaten. Hoe meer kuikens, des te liever het hen was!
Daarom werd de vos nog heftiger bejaagd dan voorheen en om druk op de ketel te houden zette men zelfs in 2009
een vossenfamilie uit op Vlieland. Zodat heel de natie, maar vooral de politiek, overtuigd zou raken van de enorme
schadelijkheid van deze predator, die cruciaal is voor het natuurlijk functioneren van prooidierpopulaties.
In het hele land namen de ganzen zodoende hand over hand toe en dat leidde al gauw tot een ware hausse aan
schadeklachten. Die werden zonder enig nader onderzoek vrijwel allemaal gehonoreerd met almaar meer ruimte
voor afschot. Het bevoegd gezag wenste kennelijk niet in te zien, dat dit nu juist hetgeen was waarop jagers hun
wanbeheer gericht hadden.
Terwijl zij onbegrensd huishielden in het broedsurplus van de zich steeds sterker reproducerende ganzen, werden de
vossen met containers tegelijk uit onze natuur verwijderd!

Afbeelding 14: Een container vol afgeschoten vossen.
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Dit alles werd niet in de laatste plaats veroorzaakt doordat er sprake was van zogenaamde Faunabeheerplannen, die
ruim baan gaven voor letterlijk onbegrensd afschot van alles wat des jagers voorkeur had.
Dit monstrum werd vanaf 2005 afgedekt door een zogenaamde Leerstoel Faunabeheer aan de WUR, die tot stand
kwam door ongehoorde machinaties vanuit de KNJV, met toenmalig burgemeester Fred de Graaf als drijvende kracht.
Op deze wijze verzekerden gezagsondermijnende hobbyjagers zich van vrijwel onbegrensde mogelijkheden om zich in
ons overbevolkte land op de inheemse fauna uit te kunnen leven. Daarbij had op de hoge zandgronden het grofwild
de voorkeur en waren in het laagland de ganzen favoriete schietobjecten.

Afbeelding 15: Fred de Graaf was als oprichter van de
financiële navelstreng Stichting Eik en founding father
van de inhoudsloze Leerstoel Faunabeheer aan de
WUR, medeverantwoordelijk voor het totaal escaleren
van de hobbyjacht en haar coverpopulaties.

Doordat vanaf 2008 op vele plaatsen in ons land hele populaties ruiende ganzen met hun kuikens werden vergast
waardoor er almaar meer vacante broedhabitat beschikbaar werd, sloeg het reproductiekompas van de vogels in veel
regio volkomen door.
Dit leidde tot broedsels van wel meer dan 15 eieren, die vanwege het ontbreken van de vos als natuurlijke predator
allemaal resulteerden in kuikens, die vervolgens bij ontstentenis van predatie nagenoeg allemaal vliegvlug werden!
Daardoor was er vanaf dat jaar 2008 een situatie bereikt die nog slechts tot staan te brengen zou zijn geweest door
een onmiddellijke beëindiging van alle vervolging van zowel de ganzen als van hun natuurlijke beheerder: de vos!
Wij hebben daar keer op keer tevergeefs voor aan Haagse klokken geluid!

Afbeelding 16: De ganzenbom leidde overal
tot onnatuurlijk hoge reproductie.
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7. DE WUR-METHODE: GEROTZOOI TEN KOSTE VAN GANZENPOPULATIES
Zoals we eerder zagen werd in mei/juni 2008 op Texel nagenoeg de totale populatie grauwe ganzen van circa
vijfduizend vogels door vergassing en afschot om het leven gebracht. Al in augustus van datzelfde jaar werd
vastgesteld, dat de populatie was aangevuld door van elders afkomstige ganzen en dat de stand weer omstreeks
hetzelfde aantal balanceerde.
Het ging daarbij voornamelijk om één=, twee- en driejarige nog niet geslachtsrijpe ganzen, die het broedsurplus
vormden van het Amstelmeer met het aangrenzende eiland Wieringen en moerasterreinen in de Kop van NoordHolland. Omdat grauwe ganzen doorgaans pas in de loop van hun derde levensjaar geslachtsrijp worden, kan
hoogstens een beperkt gedeelte van de nieuw gevormde populatie al in 2009 aan het broedproces hebben
deelgenomen.
Daaraan vooraf ging een roerige periode van partnerkeuze, paarvorming, territoriumkeuze en – afbakening en ten
slotte de nestbouw en het leggen van de eieren. Omdat het overwegend om gebiedsvreemde ganzen ging, die zich in
hun eerste Texelse winter buiten de latere binnendijkse broedplaatsen hadden opgehouden, zal dat eerste
broedseizoen weinig maatgevend zijn verlopen.

Afbeelding 17: Als de vlag niet deugt moet men niet vreemd opkijken van een stinkende lading. Niet alleen wij,
maar talloze deskundigen – ook binnen de WUR - verafschuwen de wijze waarop er tussen Rhenen en Bennekom
met de goede naam van de wetenschap koehandel wordt bedreven!
Maar dit was wél het seizoen waarin Dr. David Kleijn, evenals eerdergenoemde B.S.Ebbinge werkzaam bij het voor
allerhande opdrachten inkoopbare WUR-adviesbureau Alterra, zijn onderzoek gestart zegt te hebben. Omdat ons
bekend is dat hij al sinds 2008 op Texel onderzoek deed naar de invloed van grazende ganzen op het broedsucces van
weidevogels, lijkt de vraag gerechtvaardigd wát hij dan precies in het broedseizoen 2009 heeft onderzocht. Dat zou in
onze perceptie enkel een verkennende studie kunnen zijn geweest naar het reilen en zeilen van een grauwe ganzenpopulatie die nagenoeg uitsluitend werd gevormd door jonge onervaren gebiedsvreemde vogels, die pas voor de
eerste maal aan het broedproces deelnamen. Prachtig onderwerp voor een ethologische dissertatie, maar weinig tot
niets zeggend over patronen en processen die bepalend zijn voor de populatie-ecologische gang van zaken in normale
ganzenpopulaties!
Doctor Kleijn zette zijn “studie” ook voort in 2010 en 2011 en had toen dus nog steeds te maken met een qua
leeftijdsopbouw en sociale structuur volstrekt absurde situatie, die met geen enkel bestaand populatiemodel te
vergelijken viel. Desondanks publiceerde deze dubieuze adviseur in Trouw van 26 juni 2012 (dus midden in het
broedseizoen, zodat nog lang niet te becijferen was hoe het broedrendement zou gaan uitvallen) een artikel waarin
hij onomwonden stelt, dat vergassen dé methode is om ganzenpopulaties duurzaam te verkleinen.
Dat was toevallig exact de informatie waarop de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu én de Noord-Hollandse
natuur- en milieugedeputeerde zaten te wachten. Wij kunnen ons dan ook niet voorstellen dat Kleijn volkomen
spontaan met zijn wetenschappelijk onhoudbare beweringen naar buiten is getreden! Wij kennen de WUR en wij
kennen Alterra van binnen en buiten en keken daarom nergens meer van op. Maar het glashard verkopen van
leugens in een kwaliteitskrant is één ding. Dit doen in opdracht of met medeweten van bewindspersonen die willens
en wetens de Waterlandse ganzen lieten vergassen onder het mom van vliegveiligheid, terwijl het hier enkel het
uitvoeren van de wil van het agro -syndicaat betrof, is van een gans andere orde!
Wij hopen dan ook dat de bestuurlijke handel en wandel in dit dossier van CDA staatssecretaris Joop Atsma en zijn
provinciale CDA collega gedeputeerde Jaap Bond en ook die van WUR-onderzoeker David Kleijn t.z.t. tot op de
bodem zullen worden uitgezocht!
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8. NATUURONTWIKKELING ALS KATALYSATOR VAN ELLENDE
Zeer schadelijk voor het gebruik dat zowel broedende, ruiende en overzomerende als pleisterende en
overwinterende ganzen van hun leefomgeving kunnen maken, was de modieuze trend van Natuurontwikkeling en
Nieuwe Natuur die vanaf het begin van de jaren ’90 landsbreed de kop opstak.
Hoewel Vogelbescherming nog maar in 1996 in het voor natuurbeheerders bestemde blad Bosbouwvoorlichting een
lans brak voor het benoemen van alle Nederlandse uiterwaarden en andere buitendijkse landerijen tot
opvanggebieden voor ganzen, zwanen en andere grazende watervogels, liep men tezelfdertijd voorop in het
promoten van de totale vegetatiekundige verloedering van die gebieden.
Dat noemde men, niet geplaagd door enige vegetatiekundige- of plantensociologische kennis, botweg
“Natuurontwikkeling”. Als gevolg hiervan zijn vanaf het einde van de 20e eeuw enorme oppervlakten van onze
buitendijkse landerijen ongeschikt geworden als voedselgebied voor grazende watervogels, terwijl ook nagenoeg alle
weidevogelpopulaties er moedwillig om zeep werden geholpen!
Analoog hieraan verruigden ook veel binnendijks gelegen opvanggebieden en verwerden in korte tijd tot
Pitruswoestijnen en onkruidjungles, waarin vrijwel geen grazende watervogel nog bruikbaar voedsel kan vinden.
Bovendien deed het zowel taalkundig als ecologisch absurde monstrum ‘nieuwe natuur’ haar intrede.
Deze ondoordachte idiotie behelsde, dat er in alle delen van ons land natte landschapscomponenten werden
aangelegd nabij of te midden van agrarisch productieland. Daarbij heeft het botte onbenul het overal met glans
gewonnen van de rede. Die rede schrijft namelijk voor, dat het op het spek binden van overigens volgzame dieren
altijd leidt tot ongewenste situaties!
Dat ganzen zich bijvoorbeeld in kerngebieden van de bloembollenteelt nooit eerder vergrepen aan bolgewassen was
een gevolg van twee factoren. Ten eerste ontbraken daar van oudsher substantiële water- en moerasterreinen zodat
er in die regio’s nauwelijks ganzen voorkwamen.
Ten tweede heerste er nog geen integraal verjaagregime in graslandgebieden. Dat de dieren bloembollen gaan
uitgraven is louter een gevolg van de nabije aanwezigheid van moerasterreinen en de structurele verdrijving uit hun
eigenlijke voedselbiotopen!
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Afbeelding 18/19: Willens en wetens
vernietigde men de habitat van gans en
weidevogel!
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9. DOSSIER FFW: DE VERKRACHTING VAN WETGEVING
Het officieel in werking treden van de Flora en fauna wet op 1 april 2002 vond plaats onder een voor onze natuur en
fauna uitermate ongunstig gesternte. Al enkele maanden later trad namelijk het kabinet Balkenende 1 aan, waarin
zich een niets ontziende pro jacht lobby bevond, gevormd door twee parlementariërs van CDA huize, eveneens twee
liberalen en ten slotte één Kamerlid van de LPF.
Als trekpaard voor dit vijfspan wierp zich het CDA -Kamerlid Annie Schreijer -Pierik op, die later voor haar grote
verdiensten t.b.v. de hobbyjacht koninklijk onderscheiden zou worden. Hoeveel materiële of immateriële zaken zij
voor haar onvermoeibare inzet heeft ontvangen van opdrachtgevers KNJV en LTO dient met alle mogelijke
parlementaire middelen boven het maaiveld van het Binnenhof gehaald te worden. Daarbij kunnen de Handelingen
wellicht een bruikbare aanzet tot nader onderzoek vormen!
Doordat er in de twee eerste door CDA en VVD bestierde kabinetten een zelfjagende agrariër functioneerde als
minister van LNV en de oppositionele vertegenwoordiging in het parlement het op een meer dan schandelijke wijze
jarenlang liet afweten, slaagde men er moeiteloos in om bij amendementenregens de complete FFW onderuit te
halen. Onder de ministeriële verantwoordelijkheid van Cornelis Pieter Veerman werd die wet zelfs omgekat tot een
qua beheermatige beschermingsfuncties volstrekt inhoudsloos pamflet.
Door het opwaarderen van ongekwalificeerde hobbyisten tot faunabeheerders, het instellen van provinciale
Faunabeheereenheden en het boven de wet verheffen van zogenaamde Faunabeheerplannen, legde deze
bewindspersoon het fundament waarop alle latere woekering en escalatie verankerd zouden worden.
We spreken hier dus over vormen van te voorziene wildgroei, waarvoor destijds al uitgebreid (doch ongevraagd)
werd gewaarschuwd door buitenparlementaire deskundigen! Den Haag, wordt het geen tijd om eens beter te
luisteren naar waarschuwingen vanuit de samenleving?

Afbeelding 20. Voor haar onvermoeibaar destructieve inbreng bij de
verwording van de Ffw werd Schreijer-Pierik koninklijk onderscheiden!
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10. DE SLAG OM HET NAARDERMEER
In 2005 kreeg de boerse minister van LNV een gedroomde kans om de als weerbarstig beschouwde georganiseerde
natuurbescherming de verstikkende confessionele boeien aan te leggen. In oktober van dat jaar viel namelijk de
beslissing over het definitieve tracé van de A9.Dit zou bepalend worden voor de mate waarin deze wegverbinding
schade zou toebrengen aan het Naardermeer. Naar verluidt gebruikte Veerman die gelegenheid om zich te
verzekeren van een bestuurlijke machtspositie binnen Natuurmonumenten, die in zou gaan na afloop van zijn
ministerschap.
Door de vroegtijdige val van het kabinet Balkenende 2 trad Veerman zodoende al op 7 mei 2007 aan als voorzitter
van het dagelijks bestuur van onze grootste particuliere natuurbeschermingsorganisatie. Op dat moment telde deze
vereniging bijna een miljoen leden / begunstigers. Echter: al binnen een jaar was dat aantal sterk gedecimeerd door
het massaal afhaken van honderdduizenden ontgoochelden. Na welgeteld één termijn op het bestuurspluche verliet
Veerman Schaep en Burgh alweer in 2011. Missie geslaagd: vijand vleugellam geschoten, geketend en geknecht!

Afbeelding 21a-c: Nog geen
maand na Veerman’s aantreden
op het NM -pluche begon de
gasellende!

Ook daarvoor was al heel lang tevoren uitgebreid gewaarschuwd! (zie de Spotvogeldossiers: “de Pestvogels van
Veerman” ISBN 9051794355 uit 2006 en “Wachten op de Pandemie” ISBN 9789051796056 uit 2008). Maar zoals
gebruikelijk luisterde Den Haag alleen maar naar de fout geaarde raadgevers!
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11. NUTTELOZE VERGASSINGEN deel 1
Eenmaal verzekerd van de permanente controle over de koers van Natuurmonumenten, was het voor Veerman een
peulenschil om zijn, ten tijde van de Vogelgriep 2003 bedachte, moordplannen met onze wilde ganzen ten uitvoer te
brengen. Daarvoor leverde in eerste instantie de Texelse afdeling van LTO Nederland, Texels Belang, de aftrap door
op volstrekt ongefundeerde wijze de ganzenpopulatie van ons toeristisch meest befaamde vogeleiland te schande te
maken en in de verdomhoek te drukken.
Welgeteld enkele duizenden in het voorjaar van 2008 op het eiland Texel door het Faunafonds uitbetaalde
dervingeuro’s werden aangegrepen om ruim vijfduizend ganzen met hun nakomelingschap als afval bijeen te drijven
en als ongedierte af te maken.
Oud Unie van Waterschappenvoorzitter en toentertijd functionerend NM- directeur Jan Jaap de Graeff misleidde
daartoe de Haarlemse voorzieningenrechter door onder ede leugen en bedrog uit te kramen over de enorme schade
die de Texelse ganzen zouden aanbrengen aan de weidevogelstand en orchideeënbegroeiing. Uit eigen waarneming
konden wij die leugens naadloos weerleggen, maar niemand wenste te luisteren!
Nog in datzelfde voorjaar van 2008 volgden soortgelijke vergassingsmoorden op duizenden ruiende grauwe – en
brandganzen in de Ronde Venen, in het Eemland en langs Rijn en Lek tussen Amerongen en Vianen. Allemaal
gebieden waar korte tijd later alweer grotere populaties leefden dan in het voorjaar van 2008 het geval was geweest.
Op Texel was de populatie zelfs alweer binnen twee maanden geheel aangevuld met ganzen uit andere gebieden! Zo
gaat dat als men een vacuüm creëert in een land waar bijna overal ganzen leven!

Afbeelding 22a-d: Bij Honswijk vermoordde Duke onder onze ogen meer dan tweeduizend Brandganzen. Het was
het einde van de civilisatie in dit land. Dankzij CDA en LTO!
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12. NUTTELOZE VERGASSINGEN deel 2
Ook na het voor onze beschaving inktzwarte jaar 2008 zetten het CDA en de VVD de weerzinwekkende en volstrekt
zinloze vergassingsmoord op volkomen onschuldige ganzen voort. Zo werden er in 2012 bijna tienduizend ruiende
ganzen met hun kuikens vergast in een mobiele gaskamer. Dit gebeurde in Waterland-Oost en onder het
leugenachtige voorwendsel als zou dit noodzakelijk zijn voor de vliegveiligheid rond Schiphol.
Hierbij speelden staatssecretaris Joop Atsma en gedeputeerde Jaap Bond (beiden CDA) gemeenspel met LTO
Nederland en de plaatselijke boerenbelangenvereniging Water, Land en Dijken. Wij stelden onomstotelijk vast, dat
deze schandalige ruimingen niets van doen hadden met de vliegveiligheid, maar gedicteerd werden vanuit het
agrarische machtsbolwerk!
De geruimde ganzen waren in meerderheid afkomstig uit de Oostvaarderplassen, waar al jarenlang een nijpend
voedseltekort is door concurrentie van herten, paarden en runderen. Bovendien komen er in mei/juni tienduizenden
grauwe ganzen uit Noord-Europa in dit gebied de slagpenrui doormaken.
De ruiende broedvogels van de OVP zwemmen daarom met hun kuikens en vergezeld van de sub-adulten over het
Markermeer naar Waterland Oost. Zij passeren daarbij de vuurtoren het Paard van Marken en gaan via De Nes en de
Waterlandse Zeedijk naar de Oosterpoel, het Opperwoud, de Peerenboom, de Uitdammer Die, het Barnegat en het
Kinselmeer. Na de rui van de volwassen vogels kunnen hun kuikens vliegen en keren zij terug naar Flevoland.

Afbeelding 23. Vuurtorenbewoners Thijs en Lilian Spijker zien in juni dagelijks hele armada’s ganzen vanuit
Flevoland naar Waterland zwemmen.
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Deze respectloze, schandalige en intens primitieve confessioneel-neoliberale banaliteiten herhaalden zich in 2013 in
de Ronde Venen, bij de Westeinder Plassen, Braassemermeer, Kager Plassen, de Nieuwe Meer, Osdorper Polder,
Spaarnwoude en in de Zaanstreek. Het betrof voor meer dan 90% ganzenpopulaties waarvan uit deskundig
onderzoek bekend is, dat die geen enkele relatie hebben met Schiphol!
Door de tomeloze moordlust en haat tegen onze natuur van CDA en VVD, enthousiast geholpen door de PvdA, zijn er
zodoende massa’s onschuldige ganzen vermoord. Daardoor zullen er gebiedsvreemde vogels naar de regio Schiphol
komen en die vormen een waarachtig gevaar voor de veiligheid, omdat zij niet vertrouwd zijn met het vliegverkeer!
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13. NUTTELOZE VERGASSINGEN deel 3
Op de eerste echte lentedag in het koude voorjaar van 2013 zat het terras van jachthaven Bon te Abcoude vol gasten.
Aan de overkant van de oude sluisvaart graasden vredig enkele honderden ganzen met hun donskuikens. Eensklaps
ontstond er tumult toen er motorboten vanaf de Vinkeveense Plassen aan kwamen varen. De ganzen roken meteen
onraad en begonnen de achterliggende polder Nellesteijn, eigendom van Natuurmonumenten, in te rennen. Daar
bleken zij te worden geblokkeerd door een fuik van kuikengaas die hen naar een opgezette kraal leidde.
Voordat de terrasgasten goed en wel beseften wat er gebeurde, werden zij deelgenoot aan de meest afstotelijke
horrorscene die men zich in zo’n vreedzaam landschap kan denken. De doodsbange dieren werden bruut opeen
gedreven door mannen die er alles aan gelegen was om dit primitieve toneel zo snel mogelijk voor onwelkome
blikken af te schermen.
Met zwart landbouwplastic werd het inwendige van de kraal aan het oog onttrokken. En terwijl alle lijnen van de
politie Amsterdam – Amstelland urenlang overbezet raakten, ging de Godvrezende maar geldgeile gereformeerde
familie Den Hertog aan de slag met het door belastinggelden gedekte zinloze vernietigen van Gods schepping. Men
hoeft waarlijk geen Christen te zij om hierin satans hand te herkennen. De hand – om precies te zijn – van het
duivelse CDA!
Het was al de tweede keer in vijf jaar tijd dat er zich in dit NM- bezit zulke barbaarse schanddaden voltrokken. In mei
2008 was Duke Faunabeheer echter aanzienlijk voorzichtiger en ving de dieren in het eerste ochtendgrauw. Toen wij
er van in kennis werden gesteld, stond de zon al hoog aan de hemel en waren er enkele duizenden ganzen dood en
afgevoerd
Daarom namen wij ditmaal in alle vroegte poolshoogte bij de Plaats Delict. Wij kennen immers het bedrijf van Dick
den Hertog en zijn al jarenlang op de hoogte van zijn streken. Al sinds 1965, om precies te zijn! Het verbaasde dus
niet om in het ochtendgrauw op een verstild dijkje Duke’s bloeddoordrenkte fingerfrint aan te treffen.

Afbeelding 24 en 25.
Duke’s fingerprint op de Botsholsedijk, 28 mei 2013
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14. EXCESSIEVE GANZENJACHT
Omdat men zelf drommels goed besefte dat vergassen van ruiende ganzen de landelijke populatieomvang nooit
structureel zou kunnen verkleinen, werd al in 2008 de jacht op zogenaamde Zomerganzen in veel provincies
vrijgegeven. Dit gebeurde dan onder het mom van schadebestrijding.
Daarbij vergat men moedwillig, dat de Ffw voorschrijft dat schadeafschot slechts is toegestaan wanneer gangbare
schrikmiddelen en verjaagmethoden gefaald hebben. Doordat toezicht, controle en handhaving van de Ffw toen al
vrijwel geheel werden toevertrouwd aan zelfjagende Boa’s, was er van feitelijke toezichthouding en handhaving
absoluut geen sprake.
Dit werd nog verergerd, doordat Veerman al in 2004 zijn positie als bewindspersoon op LNV misbruikte door via zijn
ambtenarenapparaat handjeklap te spelen met een inhoudelijk gemankeerde WUR –medewerker wiens
formatieplaats letterlijk op de schopstoel balanceerde.
Zo haalde deze minister, met een ingekochte adviesopdracht die door de gemeenschap werd bekostigd, het jaarlijkse
afschot binnen van 60.000 overwinterende en bij wet beschermde kolganzen. Kolganzen, die hem als graantelende
akkerbouwer de keel uithingen en die voor hem als boerenhobbyjager gewilde schietschijven vormden!
Vanuit de coulissen keek de KNJV geestdriftig toe en lauwerde de farizeeënde Wijk bij Duurstedense WUR- adviseur
uitvoerig met een hoofdartikel in “De Nederlandse Jager”. Maar de politiek-bestuurlijke dader voor deze
onversneden wetverkrachting zorgde er als altijd wel voor om buiten beeld te blijven!
Die wetverwording heeft vanaf 2004 al bijna een miljoen volkomen onschuldige en weerloos geslachtofferde
Siberische kolganzen het leven gekost! Ganzen die deel uitmaken van de Euraziatische fauna waarvoor onze overheid
vele internationale verdragen ter bescherming heeft geratificeerd! VN- verdragen die, zo werd in 2010/11 op
ontluisterende wijze door het kabinet Rutte 1 duidelijk gemaakt, welbewust door het CDA en de VVD met voeten
getreden werden. Wie wil er eigenlijk met zulke criminelen regeren?

Afbeelding 26 en 27. Overal in ons land wordt beestachtig
met onze edele ganzen omgegaan.
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15. EEN KAKOFONIE AAN JACHTUITWASSEN
Dankzij dit schaamteloze wanbeleid ten koste van onze inheemse fauna traden er in steeds ernstiger mate excessieve
afschotpraktijken op. Al in 2008 betoonde jagend Nederland zich niet langer tevreden met het vrijwel onbeperkte
afschot van de door henzelf tot overpopulaties opgedreven grauwe ganzen.
Ook zogenaamde exoten zoals Canadese gans, Indische gans, Nijlgans en overzomerende kolganzen en brandganzen
werden zonder enige inhoudelijke parlementaire discussie aan de jachtlijst toegevoegd. Daarnaast stelden wij vast,
dat vanaf 2005 ook de bij wet beschermde dwergganzen, taiga- en toendrarietganzen, kleine rietganzen en rotganzen
in hun vaste overwinteringsgebieden blootstaan aan onwettige bejaging.
Dit kan allemaal straffeloos gebeuren omdat, zoals eerder gezegd, vrijwel de totale controle en handhaving van de
Ffw in handen is van Boa’s die zelf actief zijn als hobbyjagers of hun brood verdienen in dienst van Fbe’s, Wbe’s of
zelfjagende c.q. jacht uitbatende terreineigenaren en- beheerders. Hierdoor worden meldingen van jachtmisstanden
grootschalig gebruuskeerd of “afgehandeld” door zulke Boa’s en leiden ook officiële aangiften zelden tot
rechercherend onderzoek en justitiële vervolging!
Dat dit laatste volkomen ten onrechte is bewees in februari 2014 de controle door reguliere politiesurveillanten, die
in de Friese Zuidhoek KNJV directeur Boersma op heterdaad betrapten op het gebruik en poging tot het
verdonkeremanen van bij wet verboden lokmiddelen tijdens de als schadebestrijding gemaskeerde hobbyjacht op
ganzen!
Indachtig het wijze gezegde over de rook en het vuur zou het onze overheid dus niet misstaan hebben om de KNJV
per direct aan de ketting te leggen!
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Afbeelding 28 en 29. De KNJV mag blij zijn met zo’n weidelijke directeur, die de kadavers respectloos op een
morsige hoop bij zijn achterdeur kwakt. Hoewel het er bij Cees Veerman’s buurman en bij hemzelf niet beter aan
toe gaat, zoals wij op 24 augustus 2013 constateerden!
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16. DE MACHTMISBRUIKENDE OUD-MINISTER
Rook en vuur waren ook de thema’s die er op 24 augustus 2013 toe leidden, dat wij een joint venture actie
uitvoerden met het doel om de handel en wandel van de bestuurlijke aanstichter van alle malheur rond ons nationale
natuurbezit, Cornelis Pieter Veerman, onder een zuivere loep te kunnen leggen. Zoals inmiddels tienduizenden
bezoekers van You tube hebben kunnen constateren, ging het er bij Goudswaard namelijk barbaars, onbeschaafd en
satanisch aan toe op landerijen die zich op slechts een Olympische steenworp vanaf de keukentafel van deze oud minister bevinden en deel uitmaken van zijn familiebedrijf.
Daar legden wij namelijk op filmbeelden vast, hoe jagers op afgeoogste graanstoppelvelden grenzend aan Veermans
boerderij en met gebruikmaking van verboden lokmiddelen, met hagelgeweren schoten op Grote Canadese Ganzen.
Die vogels zijn maar nauwelijks kleiner dan knobbelzwanen en dienen niet met hagel maar met de kogel geschoten te
worden.
Omdat deze jacht plaatsvond in de onmiddellijke nabijheid van de bebouwde kom van Goudswaard lijkt het logisch
om daar uit veiligheidsoverweging geen gebruik van kogelgeweren te maken. Ingevolge ongeschreven wetsartikelen
uit het jagers weidelijkheid beginsel zijn zulke dieren in zo’n situatie onbejaagbaar! Er is dan ook geen enkele
rechtvaardiging voor de afgrijselijke mishandelpraktijken zoals die te zien zijn op beide You tube- filmpjes, te bekijken
via “ganzenjachtgoudswaard youtube”.
Dat Cees Veerman het niet erg nauw neemt met waarden als beschaving, fatsoen en wellevendheid zou gevoeglijk al
jarenlang bekend behoren te zijn (zie daarvoor de eerder genoemde Spotvogeldossiers, die zijn verschenen in 2006 en
2008). Maar wat geeft een Rotterdamse officier van het OM het recht om begane misdaden tegen de elementaire
gedragsregels m.b.t. het doden van dieren te negeren en naar eigen hand te zetten?
Wij verwachtten in dit geval dan ook geen enkel heil van het indienen van een klaagschrift, omdat naar onze
bevindingen nagenoeg de hele justitiële- en rechterlijke macht naar jagerspijpen danst danwel zelf dit ziekmakende
tijdverdrijf praktiseert Daarom lijken een diepgravend parlementair onderzoek naar de handel en wandel van deze
oud- minister en strafrechtelijke naspeuringen door de rijksrecherche nog de enige mogelijkheid om het deksel van
deze onwelriekende beerput voor altijd te lichten.

Afbeelding 30 .Eyes of evil! Commentaar
overbodig!
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17. TOTALITAIRE TENDENZEN 1
DE VOORINGENOMENHEID VAN CONTROLE EN HANDHAVING
Dat de overheid altijd al een uitermate discutabele factor was in zaken betreffende de hobbyjacht weten wij al sinds
de vroege jaren ’70. Toen betrapten wij op slechts enkele honderden meters afstand van de slaapplaats van
duizenden toendrarietganzen in de Bijland onder Lobith -Tolkamer een jager, die op een vroege januariochtend in
potdichte mist en volslagen duisternis meerdere geweerschoten afvuurde op roepend rondvliegende ganzen.
Bij visitatie bleek het hier F.W.J van Gent, toenmalig burgemeester van de gemeente Zevenaar, te betreffen die zich
ongemeen hautain tegenover ons uitliet. Wij vestigden er zijn aandacht op dat hij rond de klok van 7 uur de jacht
beoefende waar dit wettelijk pas vanaf half 9 was toegestaan. Na aangifte van deze grove wetovertreding door drie
getuigen op het politiebureau te Lobith werd hierover nimmer meer iets vernomen!

Afbeelding 31: Hautain tot in iedere vezel. De stropende
Zevenaarse burgemeester Frans van Gent (hier naast
mijnheer pastoor), maakte het wel erg bont door ONS de
mantel uit te vegen. Wij kregen een deja vu toen we
onlangs het optreden van Ruud Nederveen in
Bloemendaal zagen. Er valt nog veel beheersmatig op te
schonen in onze landelijke gemeentehuizen!

Korte tijd later bevonden wij ons opnieuw in datzelfde gebied, ditmaal vergezeld van programmamaker, cineast en
schrijver Wolf Kielich en een compleet camera- en geluidsteam van de NCRV televisie. Daar werd één van ons met de
dood bedreigd door de zoon van de jachtpachter, expediteur Dietz uit Tolkamer, die hem met gericht dubbelloops
jachtgeweer toevoegde: “ik schiet je kapot!”
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Afbeelding 32 a/b: “Ik schiet je kapot!”Ten aanschouwe van een compleet NCRV team o.l.v. cineast Wolf Kielich
werd één van ons met de dood bedreigd door de zoon van de Lobithse expediteur Dietz.
Mede omdat aangifte van deze gewapende doodsbedreiging zéker tot ‘s mans zakelijk einde zou hebben geleid(alles
was tenslotte opgenomen) hebben wij daarvan afgezien. Achteraf beschouwd niet verstandig, want in de latere vier
decennia mochten wij vaker in de getrokken loop van een doorgeladen jachtwapen kijken. Maar onder de indruk
ervan raakten wij nooit!
Ten politieburele te Lobith betoonde de aanwezige opperwachtmeester namelijk niet de minste interesse voor
aangifte van de door zes getuigen bevestigde doodsbedreiging, doch boog als een knipmes voor de plaatselijke
kapitalist. Dit was voor Kielich de aanleiding, om zowel in een artikel in Vrij Nederland als in een thematische
boekuitgave de corruptie bij de politie tegen de achtergrond van feodale tendensen te beschrijven.
Helaas veranderde dit niets aan de structurele misstanden bij de hobbyjacht. Enkele jaren later betrapten wij
namelijk in de Polder de Kroon en de Zalm in de Brabantse Biesbosch een jachtgezelschap, dat nog om elf uur ’s
ochtends vanuit hutten de ganzenjacht uitvoerde, terwijl de wettelijke sluitingstermijn destijds 10 uur v.m. was. In dit
gezelschap, dat jaagde in terreinen met de status Kroondomein, bevonden zich medisch specialisten en hoge
functionarissen uit de justitiële- en rechterlijke macht. Men trok demonstratief het horloge en ons werd te verstaan
gegeven: “het is nu half tien en dat zullen wij onder ede voor de rechter bevestigen. Goedemorgen!”
Soortgelijke ervaringen deden wij destijds op bij het observeren van de ganzenjacht op het Kampereiland, in de
Huitebuursterbuitenpolder en de Sondeler Leijen in Friesland, bij de Kil van Hurwenen en op het Groot Eiland bij
Hulst. Voor wat betreft de hobbyjacht bleek heel ons land ook toen al een beschamende barbarij te zijn!
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18. TOTALITAIRE TENDENZEN 2: DE EERSTE GANZENOORLOG
Begin jaren ’80 liepen de jachtmisstanden in het Nederlands – Duitse grensgebied beoosten Nijmegen volledig uit de
hand, toen op 22 januari 1983 in de Ooijpolder gastjagers uit Dinxperloo en Nieuw Bergen zich vergrepen aan twee
Düsseldorfse fotojournalisten.
Voorafgaand daaraan had de belangrijkste jachtvelduitbater van de hele grensregio, de Nijmeegse
hobbyjachtpromotor A.H.M.(Teun) Jurgens, beter bekend als Amator de Derde, pogingen ondernomen om een
opponent die werkzaam was bij het ministerie van LNV, op non actief te doen stellen. Maar dat was jammerlijk
mislukt.
Er werd destijds in die hele regio op ongehoord schandelijke wijze kantjesjacht bedreven op overwinterende kol- en
rietganzen, waarvan de slaapplaatsen op Nederlands grondgebied lagen terwijl de vogels vooral in Duitsland
foerageerden.
Sinds 1974 waren namelijk in Nordrhein - Westfalen alle ganzen volledig beschermd. Talrijk waren de overtredingen
van de jachtwet waarvan aangifte werd gedaan en met regelmaat werden ook personen verbaal en fysiek door jagers
bedreigd wanneer zij zich tégen die jachtmisstanden uitspraken. Geen enkele van deze aangiften leidde echter tot
justitiële vervolging!
Het incident waarvan de fotojournalisten Günther Classen en Günther Kluth slachtoffer werden en waarbij zij door 7
á 8 Nederlandse jagers werden klemgereden, ingesloten en gemolesteerd, veroorzaakte evenwel volkomen
onverwacht een hausse aan publiciteit aan beide zijden van de grens.
De climax vormde dan ook een uitgebreide reportage in Bild am Sonntag op 30.01 1983. Hiermee profileerde het
Koninkrijk der Nederlanden zich uitermate duister voor het Duitse miljoenenpubliek. Bild had toen een wekelijkse
oplage van 22 miljoen exemplaren. Dit betekende dan ook het (tijdelijke) einde van de lokale jachtmisstanden.
Maar landelijk gingen de smeerlapperijen ongehinderd voort!

Afbeelding33 a/b: De
ongastvrije Amator de Derde
Laan op de Heerlijkheid
Horssen is vernoemd naar
wijlen Teun Jurgens, die in
zijn laatste leugen gebarsten
is. Zijn zoon Frans schiet
nog tot op de huidige dag ’s
avonds in volslagen
duisternis semiautomatisch
op invallende eenden!
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Afbeelding 34 a-d: Bij alle brute leugens,
feitenverdraaiingen, bedreigingen, tegenwerkingen en
machtsmachinaties vanuit de Nederlandse
hobbyjachtwereld hebben wij ons altijd voor ogen
gehouden, dat ook deze primitieve hobbel genomen
diende te worden op het moeizame pad naar
waarachtige civilisatie!
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19. TOTALITAIRE TENDENZEN 3. DE TWEEDE GANZENOORLOG
Vreselijke jachtexcessen speelden zich aan het begin van de jaren ’90 af aan de boorden van het Ramsdiep, het
Ketelmeer, het Zwarte Meer en het Vollenhovermeer en in de aangrenzende delen van de Noordoostpolder en de
provincie Overijssel. Bij pogingen om die misstanden fotografisch vast te leggen werd op de openbare weg de
fotograaf van De Faunabescherming gemolesteerd en werd zijn apparatuur onherstelbaar beschadigd.
Ook molesteerden jagers een andere opponent en sloegen hem dermate hard met de kolf van een jachtgeweer tegen
het hoofd dat dit resulteerde in schedelbreuk en schedelbasisfractuur. Het slachtoffer werd aan zijn lot overgelaten,
maar later diende men bij deze revaliderende patiënt een rekening in. Wegens het vernielen van de bij het molest
gescheurde geweerkolf! Wij waren op het ergste voorbereid.
Het wekte dan ook geen verbazing dat in januari 1993 bewoners van de Noordoostpolder en inwoners van Urk en De
Lemmer onze hulp inriepen bij het bestrijden van ongehoorde jachtterreur rondom de Friese Hoek. Daar werden
vrijwel dagelijks massaal grauwe ganzen, rietganzen, kolganzen en brandganzen afgeschoten die zich vanaf hun
slaapplaats Steile Bank verplaatsen naar binnendijkse voedselakkers met bieten- en aardappelresten.
Hoewel het Hoogheemraadschap Noordoostpolder jacht op en vanaf het dijklichaam van de Noordermeerdijk
uitdrukkelijk verbood, werd er op grote schaal vanaf de kruin van de dijk op overvliegende ganzen geschoten, zo
vernamen wij van talloze ooggetuigen.
Bij ons onderzoek ter plaatse werden zowel op het dijklichaam en de binnendijkse akkers tussen de dijkvoet en de
Noordermeerweg als op het aangrenzende water van het IJsselmeer en de Lemstergeul honderden aangeschoten
grauwe -, kol -, toendrariet -, kleine riet - en brandganzen aangetroffen.
Alle regels van wettelijke en morele weidelijkheid werden hier op ongehoorde wijze met voeten getreden en navraag
leerde al snel, dat het hier jachtterreinen betrof, waarop het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Jagers
Vereniging de hobbymatige jacht beoefende! Let wel Koninklijke!
Omdat dergelijke schanddaden jegens fatsoen, respect, compassie en beschaving niet ongemerkt mochten passeren,
maakten wij in samenwerking met de Faunabescherming een beeldreportage, die uitgebreide aandacht kreeg in de
regionale en landelijke media.
De formeel hoofdverantwoordelijken voor deze beschamende misstanden, directeur G.Alferink en secretaris Z.Lulof,
verdedigden voor Tros- radio de jacht ter plaatse met de bewering dat men handelde vanuit een Ecologisch
Beheerplan. Betere leugens kon men kennelijk niet bedenken!

Afbeelding 35 a/b: De politiek is in dit land wel erg hardleers.
Deze misdaden tegen wet en fatsoen speelden zich 21 jaar
geleden af en de daders waren leden van HET
HOOFDBESTUUR VAN DE KNJV. Met de K van
KONINKLIJKE!
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Maar men had zich in Amersfoort het bedenken van al die onwaarheden kunnen besparen, want wij zijn nooit over
een nacht ijs gegaan en zullen dat ook nooit doen. Van het Hoogheemraadschap in Emmeloord vernamen we , dat
jagers wederrechtelijk vanaf het dijklichaam tijdens de ochtendtrek op aanvliegende ganzen schoten, terwijl men
daarvoor geen toestemming had.
wel de bemanning van het RWD-meetschip Bloq van Kuffeler als mollenvanger Post uit Urk attendeerden ons op het
feit, dat er honderden aangeschoten ganzen verbleven op de Steile Bank, die merendeels vanuit de NOP daarheen
waren gezwommen.

Afbeelding 36 a-c: Wij haalden bij de Lemsterhoek in
de Noordoostpolder meer dan 50 aangeschoten
ganzen uit het veld, waar het hoofdbestuur van de
KNJV het jachtrecht bezit. Molenvanger Post
attendeerde ons erop, dat er honderden door die
jagers verwonde dieren de Lemstergeul waren
overgezwommen en zich schuil hielden op de Steile
Bank.

Bij controle aan boord van het RWS-meetschip Trintel stelden wij enkele weken later vast, dat er zich op de Steile
Bank inderdaad meer dan 450 aangeschoten ganzen bevonden van vrijwel alle in ons land wettelijk beschermde
soorten. Hoewel het leeuwendeel van die dieren kolganzen en toendrarietganzen waren, zagen wij ook tientallen
kleine rietganzen en brandganzen en kleine aantallen taigarietganzen en grauwe ganzen.
Wij hebben deze feiten direct aangemeld bij het KLPD, de plaatselijke politie, de AID van het ministerie van LNV en bij
het jachttoezicht Flevopolders. Maar omdat zeer invloedrijke personen deel uitmaken van bestuur en bovenklasse
der KNJV werd daarvan nimmer meer iets vernomen.
Het dossier Noordoostpolder zou vanaf 1994 een belangrijke rol gaan spelen bij de aanzet voor een nieuwe Flora en
faunawet, waarin de hobbyjacht gemuilkorfd en grotendeels ontwapend zou worden. Als voorschot daarop besloot
staatssecretaris Geke Faber (PvdA) om alle ganzen vanaf seizoen 1997/98 onvoorwaardelijke bescherming te geven.
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20. KINDERLOKKERS IN HET GROEN
Al vanaf het moment waarop hobbyjagers waren omgekat tot faunabeheerders bereikten ons uit alle delen van het
land berichten over jagers die, in vol ornaat en onder valse voorwendselen, de kwetsbare jeugd op basisscholen
vergiftigden met projacht leugens.
Dit gebeurde in wettelijk voorgeschreven lesuren en werd geestdriftig gecoördineerd en gesupport vanuit het
Amersfoortse hoofdkantoor van de KNJV. Er werden op grote schaal leugenachtige stickers onder de schoolgaande
jeugd verspreid, volgens welke jacht natuurlijk zou zijn en het afschieten van dieren synoniem zou zijn aan
natuurbeheer.
Wij ontmoetten tientallen kinderen die totaal ontdaan waren door het gemak en de gevoelloosheid waarmee zulke
lieden spraken over het afschieten van vossen, kraaien, duiven, eenden, ganzen, konijnen, hazen en al het andere dat
zij voor de loop van hun geweer kregen. Levende dieren, waar normale, geestelijk gezonde kinderen met
bewondering en verwondering naar kijken!
Schoolgaande minderjarigen in de leeftijdsgroepen welke worden aangetroffen op reguliere basisscholen vormen een
uitermate kwetsbaar en makkelijk te indoctrineren deel van onze bevolking.
Vanaf het eerste ogenblik waarop wij deze afgrijselijke wildgroei ten koste van de onbedorven jeugd op het spoor
kwamen, hebben wij vele malen geprobeerd om politiek, openbaar bestuur en justitiële macht hiertegen actie te
doen ondernemen. Tot op heden bleek dat vruchteloos te zijn. Want al onze bestuurlijke en justitiële kaders lijken
totaal verkankerd te zijn door hobbyjachtbelangen!
Omdat deze laag bij de grondse misdaden tegen het fatsoen en respect ten koste van kwetsbare minderjarigen
aanvingen vanaf eind 2005, kan de verjaringstermijn hiervan nog niet zijn verstreken. Wij adviseren dus nogmaals
dringend om dit dossier zo snel mogelijk ter hand te nemen, tot op de bodem uit te zoeken en handhavend op te
treden tegen de verantwoordelijken voor deze ongehoorde smeerlapperij tegenover beïnvloedbare kinderen.
Wij vinden het ongehoord dat predagogisch volkomen ongekwalificeerde hobbyisten die een maastchappelijk
uitermate omstreden tijdverdrijf praktiseren, onder het voorwendsel van “voorlichting” hun onwaarheden,
verdraaide feiten en botte leugens verspreiden onder onze schoolgaande jeugd!

Afbeelding 37: Op 9 september 2014 meldde Tubantia, dat Twentse jagers weer actief zijn met zogenaamde
voorlichting op basisscholen. Daarbij staat de KNJV zich er op voor, dat deze “voorlichting” gratis zal worden
aangeboden. Gelet op de krappe financiële situatie in het onderwijs lijkt dit een duidelijk geval van onzedelijk
misbruik van willoze slachtoffers!
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Afbeelding 38 a-j: Welke minister, commissie of onderwijsinspectie keurde goed en stond toe, dat leden van een
subversief conglomeraat waarvan de (inmiddels oud-)directeur een stafblad heeft, ongestraft onze kwetsbare jeugd
indoctrinatief mogen misbruiken?
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Wij zouden graag weten, welke “diensten” de KNJV in het vooruitzicht stelt aan schoolbesturen of afzonderlijke
leerkrachten om hun venijnig gif te kunnen verspreiden onder makkelijk beïnvloedbare kinderen. Waarschijnlijk gaat
het daarbij om in het vooruitzicht gestelde wildpakketten rond de feestdagen, zoals ons door de jaren heen
meermalen door ontstemde of verbolgen leerkrachten werd verteld.
Het is daarom goed om er op te wijzen, dat de plaatselijke Wbe rond Hooge Hexel enige tijd geleden de kleine
restpopulatie van uitermate zeldzame Geelbek-taigaganzen die daar overwinterde tot op de laatste vogel heeft
weten uit te roeien. Wij zouden alleen al daarom nooit een dergelijke barbaar voor een klas willen zien waarin onze
jeugd geacht wordt gevormd te worden.
Maar de KNJV heeft natuurlijk wél een punt, wat MISvormen is ook een variant van vormgeven. Maar niet eentje
waarvoor ons basisonderwijs bestemd is!

Afbeelding 39:
Zoals de ouden zongen

Afbeelding 40:
Commentaar overbodig …..!
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21. AGRARISCHE NATUURLEUGENS
Tegen het einde van de vorige eeuw werd steeds duidelijker, welk een enorme wissels de almaar intensievere land,tuinbouw en veehouderij trok door onze natuurlijke ecosystemen. Het oude cultuurlandschap dat van de late
middeleeuwen tot kort na de Tweede Wereldoorlog nauwelijks ingrijpende veranderingen had ondergaan, werd
vanaf de jaren vijftig gegeseld door een onophoudelijke stroom aan ruilverkavelingen en landinrichtingprojecten.
Vrijwel alles wat ons land eeuwenlang uniek in de wereld had gemaakt werd platgewalst en vervangen door steriele
tekentafellandschappen zonder enige kraak of smaak. En bovenal: zonder de unieke levensvormen en
levensgemeenschappen die in dat oude cultuurlandschap ontstonden en tot bloei waren gekomen.
Omdat het leeuwendeel van onze buitengebieden uit graslanden bestaat, trad van oudsher van Delfzijl tot
Retranchement en van Wateringen tot Netterden één vogelgezelschap nadrukkelijk op de voorgrond: de weidevogels.
Dit regionaal van samenstelling wisselende avifaunistische verbond was uniek in de wereld en samengesteld uit
vogelsoorten die afkomstig waren uit een keur aan Euraziatische ecotopen. Het was een ongeëvenaard kunstwerk
van Moeder Natuur met een onschatbare immateriële waarde en enorme recreatief- toeristische potenties. En het is
glansloos ten onder gegaan in duur met gemeenschapsgelden gesubsidieerde agroleugens!
Dit is vooral een gevolg van het monstrum ‘agrarisch natuurbeheer’, dat in de jaren ’90 werd bedacht door het
Centrum Landbouw en Milieu in nauwe samenwerking met LTO Nederland.
Hiertoe ontwierp men een model, waarin deelnemende agrariërs royale subsidies zouden ontvangen voor het
nalaten van activiteiten en werkzaamheden die ons natuurbezit nog verder zouden uithollen.

Afbeelding 41: De jonge generatie boeren krijgt het makkelijk. Geen wilde planten, vogels, vlinders of andere
levende wezens meer om nog rekening mee te houden. Maar o jee: ook geen natuursubsidies meer. Wat deden
onnadenkende boeren en het kwaadwillende CDA / LTO de toekomstige generaties aan?
Het summum daarvan was de nestpremie, waarbij boeren tientallen guldens en later euro’s konden opstrijken voor
het laten registreren van weidevogelnesten op hun landerijen. Of er daarna überhaupt sprake was van enig
broedsucces of overleving van de kuikens deed niet ter zake: ieder geregistreerd legsel leverde de boer 40 tot 60 euro
op.
Dit was de zekerste manier om onze weidevogels letterlijk de nek om te draaien. Want na een verloren gegaan eerste
legsel produceren die vogels nog meerdere vervolglegsels. Zo kon men dus op een simpele wijze veel euro’s bij elkaar
melken. En aldus geschiedde dan ook!
Vrijwel analoog aan de teloorgang van onze weidevogelstand speelde zich in onze polderlandschappen de
ontwikkeling af van broedpopulaties van vogels die eveneens al van oudsher in onze moerasrijke delta leefden: de
grauwe ganzen.
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Die soort was in het begin van de vorige eeuw als broedvogel verdwenen door inpoldering, ei - en kuikenroof en
bejaging en keerde terug dankzij herintroductieprojecten in de jaren ’60 en het vrijwel gelijktijdig droogvallen van
Flevoland.
Omdat de winstgevende weidevogelstand door eigen gulzige inhaligheid in sneltreinvaart werd uitgehold, zagen
boeren de grasetende nieuwkomers als vervangende bron van sluikinkomsten. Daarbij vonden zij het Faunafonds aan
hun zijde.
Dit rijks loket dankte namelijk haar bestaansrecht louter aan het existeren en in stand blijven van zoveel mogelijk
compensabele gewasderving. Zo werden er dus jaarlijks méér miljoenen uitgekeerd aan boeren die dikwijls ook al
andere vormen van onterechte natuursubsidies ontvingen.
In weinig jaren tijd vertienvoudigde zodoende het door dit fonds uitbetaalde bedrag aan zogenaamde gewasschade
en werden de ganzen letterlijk het kind van de rekening.

Afbeelding 42: “Graasschade” op grasland is een zeer rekbaar begrip en meestal alleen het geval als er
voedselconcurrentie is met ingeschaard kortgrazend vee zoals schapen en paarden. Omdat gras de gewoonte heeft
om ook bij vrij lage temperaturen door te groeien, houden graasverlies en groeiaanwas dikwijls gelijke tred met
elkaar.
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22. DE ONGESTRUCTUREERDE VRIJSTELLINGENREGEN
Omdat klagende boeren in dit land al sinds mensenheugenis door Vadertje Staat met belastinggelden worden
gepamperd, vonden hun ongefundeerde litanieën gretig weerklank bij de confessioneel- neoliberale machthebbers,
die van 2002 tot 2012 in ons land de dienst uitmaakten.
Het gevolg was dan ook een ware regen aan ontheffingen en vrijstellingen om de zogenaamde ganzenplaag mee te
lijf te gaan. Daarbij stelden wij vast, dat er op grote schaal afschot plaatsvond in gebieden waarin Agrarische
Natuurverenigingen actief waren.
De pachtende boeren maakten daar niet zelden gesubsidieerd gebruik van landerijen die eigendom bleken te zijn van
de Staat der Nederlanden en de status van weidevogelreservaat bezaten. Maar in de wijde omtrek van de dagelijks
gebruikte schiethutten was al snel geen weidevogel meer te bekennen!
Dankzij de volkomen ongestructureerde ontheffingen en vrijstellingen nam echter de pachtwaarde van de
jachtterreinen vanaf herfst 2005 excessief toe. Want waar men vroeger slechts op maximaal vijf diersoorten de
hobbyjacht mocht bedrijven, werd de afschotlijst in veel gebieden maar liefst verdubbeld of verdrievoudigd.
Bovendien mocht er onder het voorwendsel van schadepreventie buiten de bepalingen van de Ffw om gehandeld
worden. Zodoende werd het mogelijk om betalende ‘gastjagers’ van heinde en verre in het gepachte jachtveld
zogenaamd schadeafschot te laten uitvoeren.
Dit heeft tot gevolg gehad, dat boeren en andere grondeigenaren de pachtprijzen per hectare in veel gebieden
verdubbelden of zelfs verdrievoudigden. De pachtende jagers op hun beurt brengen woekerprijzen per jacht uur of
dagdeel in rekening en maken op die wijze financiële winst uit het onderverhuur van hun hobby.
Dit alles gaat ten koste van dieren die onlosmakelijke componenten zijn van onze natuurlijke ecosystemen en die deel
uitmaken van onze door boeren en jagers misbruikte en uitgebeende buitengebieden!

Afbeelding 43: ´Schadebestrijding” met lokkers en zonder schrikmiddelen: niets is te gek!
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23. DE NAAKTE WAARHEID OVER AGRARISCH NATUURBEHEER EN
GEWAPENDE FAUNABEHEERDERS
Het ware dan ook goed als de wetgever zich het volgende erg goed zou realiseren alvorens het nieuwe
wetinstrumentarium m.b.t. onze natuur en fauna vorm te geven:
Bedrijfsmatig Agrarisch Natuurbeheer bestaat niet en is in haar huidige vorm veelal niet anders dan een sluikse
manier van agrariërs om zich te verzekeren van onterechte landbouwsubsidies! Dit is niet alleen onze overtuiging,
maar werd al bijna een jaar geleden ook vastgesteld en naar buiten gebracht door de Raad voor de Leefomgeving en
Infrastructuur R.L.I.!
Ook doet de wetgever er verstandig aan om de oren niet te laten hangen naar leugens, verdraaide feiten en onjuiste
voorstelling van zaken vanuit de jachtlobby. Er zijn zowel bij de Faunabescherming, de Partij voor de Dieren,
Actiegroep Stop de Ganzenmoord, Jachthutten.nl, Groen Front als op de website www.ganzenbescherming.nl
ontboezemende dossiers beschikbaar waarin het ware gezicht van de hobbyjacht op onluisterende wijze aan het
daglicht wordt prijsgegeven.
Dat het “Faunabeheer” waarvan sinds 2005 sprake is en dat wij danken aan ongehoorde wetsmachinaties vanuit CDA
en VVD, absoluut niets van doen heeft met enige vorm van verantwoorde omgang met onze inheemse fauna,
tekenden wij in 2005 op uit de mond van toenmalig KNJV- directeur Alferink. Woordelijk zei hij toen namelijk tijdens
een bijeenkomst op landgoed De Utrecht : “WIJ WETEN HET ALLEMAAL, FAUNABEHEER IS UITSLUITEND JACHT!”
En dat was nou juist datgene waaraan de oorspronkelijke Flora en faunawet paal en perk beoogde te stellen!
Wij adviseren daarom dringend om deze meer dan subversieve organisatie te onderwerpen aan intensief
parlementair – justitieel onderzoek en te doen nagaan op welke wijze dit syndicaat uit onze samenleving verwijderd
kan worden. Want de KNJV vormt de oorzaak, de kern en de aanjager van alle wildschade en -overlast waarvoor de
totale Nederlandse gemeenschap en ons nationale natuurbezit nu al ruim een halve eeuw de tol heeft mogen
betalen! Zij zijn ook de bedenkers van het tot Plaag uitroepen van onze inheemse fauna!

Afbeelding 44:
Zogenaamd
schadeafschot met
lokkers op stoppelakker.
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24. DE SCHANDE VAN SCHIPHOL
Niet los van de hetze tegen onze wilde ganzen kan het Schipholdossier worden gezien, waarover alle relevante details
te vinden zijn in onze nota # 5 “De waarheid over Schiphol en het ganzenprobleem” en in het dossier Schiphol op de
website www.ganzenbescherming.nl
In kort bestek handelt het hier om problemen met op omliggende akkers foeragerende grauwe ganzen waarvoor al in
1996 een adequate oplossing werd geadviseerd waarmee tot op de huidige dag niets werd gedaan!
Omdat gebleken is dat het leeuwendeel van de gronden rondom de luchthaven eigendom is van de Staat der
Nederlanden en jaarlijks door het Bureau Beheer Landbouwgronden van het ministerie van EZ zonder enige
teeltbeperking aan boeren in pacht wordt uitgegeven, is hier de Staat der Nederlanden veroorzaker van het
ganzenprobleem en tevens aanjager van de hetze tegen onze wilde ganzen!
Wij stelden vast, dat er ondanks voorkennis van het tegendeel nu al jarenlang willens en wetens ganzen worden
vergast op grote afstanden van de luchthaven. Dit gebeurd onder het valse voorwendsel van de veiligheid voor het
vliegverkeer.
Ook is onomstotelijk vastgesteld, dat daarbij de belangen en dictaten van LTO Nederland de lokale agrarische
vereniging Water, Land en Dijken en de Wbe Haarlemmermeer van meer waarde worden beschouwd dan de
veiligheid van miljoenen passagiers, passanten, personeel en omwonenden, evenals de megabelangen van de
internationale handel!
Wij attenderen daarop al jarenlang en zullen dit blijven herhalen tot het moment waarop er gestopt wordt met het
rücksichtslos negeren van feiten en het op beestachtige wijze vernietigen van ganzen die het CDA en de VVD met hun
agrarische- en hobbyjagende achterban onwelgevallig zijn.
Daarom adviseren wij dringend om het totale dossier Schiphol uitputtend te onderzoeken op het politiekbestuurlijk handelen van alle beleidsmatig betrokkenen op lokaal, provinciaal en centraal niveau.

Afbeelding 45: Als er bij Schipho onverhoopt leen vliegramp plaatsvindt, dan ligt dat niet aan de ganzen. Er is al
jarenlang tegen politieke dovenmansoren gevochten!
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25. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Hoewel ganzen al van oudsher in onze streken voorkomen en niemand daar ooit problemen van ondervond, doen
er zich vanaf 2005 plotseling merkwaardige verschijnselen voor. Zo nam de omvang van de broedpopulatie van
onze inheemse grauwe gans, die vanaf de jaren ’70 een stapsgewijze verloop kende dat gelijke tred hield met de
beschikbaarheid van geschikte habitats en zich rond de eeuwwisseling op veel plaatsen al stabiliseerde, plotseling
exceptioneel toe. Analoog hieraan zagen wij ook de populatieomvang van andere ganzensoorten, zoals de
Canadese gans, de brandgans en de Nijlgans, sterk groeien. Al na korte tijd deed daardoor het tot dan toe
onbekende fenomeen ‘Overpopulatie’ haar intrede.
Dit ging samen met een ongehoorde stijging van het aantal schadeklachten, waarvan tallozen door het Faunafonds
werden gehonoreerd. Het uitgekeerde bedrag van deze zogenaamde dervingcompensatie nam in weinig jaren tijd
dan ook zeer sterk toe. Het had er zodoende schijn van, dat de ganzen een waarachtig probleem vormden voor
veehouders en akkerbouwers. Dit was erg bevreemdend, omdat uit talloze wetenschappelijke studies vanaf de
jaren ’50 keer op keer was gebleken, dat ganzenbegrazing in evenredigheid minstens zo vaak positief op groei en
productiviteit van gras en akkergewassen inwerkt dan dat er sprake is van werkelijk kwantificeerbare
opbrengstderving.
Al spoedig bleek dan ook, dat het ontstaan van overpopulaties moedwillig werd veroorzaakt door de in 2005 tot
faunabeheerder omgekatte hobbyjagers. Die verzaakten hun Zorgplicht en schoten massaal subadulte vogels af,
die het broedsurplus van ganzenpopulaties vormen. Dit surplus is niet aan oneindige groei onderhevig, maar
functioneert als evenwichtpunt, dat van belang is om tot stabilisatie van de populatiegrootte te komen. Bovendien
stonden deze zogenaamde faunabeheerders de enige natuurlijke regulator van de ganzenpopulaties die in ons land
broeden, de Vos, op een ronduit afzichtelijke wijze naar het leven!
Omdat de wetgever zich doof hield voor ongevraagde adviezen van echte deskundigen en de oren geheel liet
hangen naar agrariërs en jagers, nam het aantal ontheffingen en vrijstellingen hand over hand toe. Bovendien
werd het begrip “Jacht” losgekoppeld van het zogenaamde “schadeafschot” ofwel “flankerend beleid”. Omdat dit
laatste geen ‘jacht’ in de zin der wet meer was, mocht de jachtpachter voortaan weer betalende “gastjagers” in het
revier toelaten – net zoals dat voor het in werking treden van de Ffw in 2002 volop gebeurde!
Doordat dit alles bewerkstelligde dat er in vrijwel ieder jachtveld op veel meer diersoorten geschoten kon worden
dan tot 2005 het geval was, verhoogden verpachtende agrariërs massaal de hectareprijzen. In veel gevallen
betekende dit een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van de pachtwaarde anno 2005. De pachtende Wbe’s of
jachtcombinaties verhuurden vervolgens op grote schaal het zogenaamde schadeafschot aan hobbyisten van
elders: niet zelden uit het buitenland. Hiermee was de hobbyjacht weer verworden tot hetzelfde afzichtelijke
monster dat in 1994 de aanleiding was tot het ontwerpen van de Flora en fauna wet!
Uit het voorgaande moge blijken, dat de leugen, het bedrog, de wildgroei en de waarheidmanipulatie waardoor de
Flora en fauna wet gedurende de kabinetten Balkenende 1 t/m 4 feitelijk tot dode letter ten dienste van de
hobbyjacht en de boerenstand werd omgevormd, op boos opzet en eigenrichting gestoeld was.
Daarom is het cruciaal dat, aan de hand van de Handelingen der Tweede Kamer der Staten Generaal over de
vergaderjaren waarin deze kabinetten aan het bewind waren, de inhoudelijke deugdelijkheid van alle
amendementen en wijzigingen wordt getoetst op wetenschappelijke en feitelijke juistheid. Deze toetsing dient
vanzelfsprekend te gebeuren door gecertificeerde deskundigen zonder enige persoonlijke of beroepsmatige
betrekking tot de jacht- of agrowereld.
Zoals dat bij deugdelijke wetgeving vanzelfsprekend behoord te zijn.
Omdat alle problemen die er vanaf 2005 landelijk en regionaal zijn opgetreden door zogenaamde overpopulaties
van ganzen, een gevolg waren van opzet en het verzaken van plichten, gaat het niet aan om hobbyjagers zich nog
langer te laten verschuilen achter de inhoudsloze façade van faunabeheerder.
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Daarom zouden zowel deze misleidende naamgeving als de daaraan gelieerde Faunabeheereenheden en
Faunabeheerplannen per direct dienen te verdwijnen. Het handelt hier tenslotte om cruciale ecologische
componenten die een onvervreemdbaar onderdeel vormen van onze Natuur, die een Maatschappelijk Belang
representeert (zie uitspraak Europees Hof van Justitie, sept. 2013). Daarop hoort in het geheel niet geschoten te
worden!
Met betrekking tot het beheer van de ganzenpopulaties, geldt ten aanzien van de broedende en overzomerende
ganzen, dat hun broedgebieden zoveel als mogelijk is gescheiden moeten zijn van agrarische productiegebieden
met schadegevoelige teelten. De in of nabij zulke productiegebieden gelegen broedterreinen moeten
“afgeschermd” worden, bijvoorbeeld door te bewerkstelligen, dat er nabij of direct rondom zulke terreinen
voldoende permanente graasgelegenheid is. Dat hoeven geen grote oppervlakten te zijn, omdat in het
zomerhalfjaar de vegetatie voortdurend in groei is.
Kwetsbare teelten dienen afgeschermd te worden d.m.v. afweer- en schrikmiddelen. Daarvan is er een keur aan
variëteiten in de markt verkrijgbaar. Er moet worden afgestapt van het verderfelijke compensatiesysteem. Iedere
normale ondernemer kent een sectoreigen bedrijfsrisico en er is geen enkele reden om boeren te bevoordelen
boven
anderen in het Mkb. Die compensatieregeling is juist dé drijfveer waardoor veel van het ontstane malheur is
veroorzaakt.
Het Faunafonds dient dan ook niet vervangen te worden door soortgelijke provinciale loketten, maar geheel te
verdwijnen. Dat scheelt de natuur een boel ellende en de samenleving een hoop onterecht vergooide sluiksubsidie,
terwijl geen boer erdoor failliet zal gaan. Het is daarentegen erg gezond als men weer leert om samen te leven met
de natuur, die door boereneigenrichting volledig in de verdrukking is gekomen.
Buiten het broedseizoen zijn de ganzen veel mobieler en krijgen dan ook aanvulling van Siberische overwinteraars.
Die zijn ingevolge internationale conventies beschermd en ons land heeft de TAAK en de PLICHT om die dieren een
veilig en deugdelijk onderkomen te verschaffen. Daarbij horen geen “Veermanregelingen” met ongehoord
schandalig sluikafschot, zoals dat sinds 2005 alom in ons land bij voortduring is geconstateerd.
Omdat ganzen buiten het groeiseizoen nauwelijks structurele overlast kunnen bezorgen dient er in het hele land
van 15 oktober tot 15 maart een integrale gedoogplicht te komen voor gewoon gras- en akkerland. Kwetsbare
percelen kunnen dan met schrikmiddelen beveiligd worden.
Op deze wijze worden strekking en doelstelling van de oorspronkelijke Flora en fauna wet in ere hersteld en rest
nog een staatsrechtelijk, parlementair- en justitieel onderzoek naar de schuldvraag over deze ongehoorde
verkrachting van essentiële wetgeving!
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Afbeelding 46: De bij wet beschermde kolgans werd door Veerman weer op de jachtlijst geplaatst onder
voorwendsel van schadeafschot. Deze jager schoot in 2012 dagelijks overvliegende kolganzen uit de lucht en
noemde dat “mijn hobby”.
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Afbeelding 47: Waarheen? Waartoe?
NASCHRIFT
In dit rapport is informatie samengevat die vanaf de jaren ’70 werd verzameld en/of opgetekend door zelfstandige
natuurbeschermers en informanten, jachtkritische infiltranten in jachtorganisaties, leden/donateurs van Stichting
Kritisch Faunabeheer / de Faunabescherming, Jachthutten.nl, Groen Front, Piep Vandaag, Meldpunt
Jachtmisstanden Noord- Brabant, Ganzenbescherming Nederland en Actiegroep Stop de Ganzenmoord.
Recente beeldrapportages over jachtmisstanden, ruimingen en vergassingen zijn beschikbaar in de dossiers
Jachthutten Maas en Waal, Schiphol, Waterland, Ronde Venen en Ganzen op de website
www.ganzenbescherming.nl
Task Force Jachtmisstanden/de Faunarecherche stellen zich ten doel om alle gruwelijkheden rond de zinloze
massamoord op onze wilde ganzen op beschaafde en geweldloze wijze te stoppen, door het uitvoeren van
rechercherend onderzoek, undercover- fotosessies en het op schrift stellen en verspreiden van de zuivere waarheid
achter de dier- en mensonterende schanddaden waaronder de Nederlandse natuur en fauna zucht sinds het
Parlementaire jaar 2005/06.
Informatie en meldingen van misstanden s.v.p. via het secretariaat.
Contactadres: leo.vandenbergh@gmail.com
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Afbeelding 48: Eendragtspolder Hoekse Waard, 24.08.2013
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