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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. 
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DEEL 12 

 

DE SCHAAMTELOZE MASSAMOORD OP ONZE INHEEMSE NATUUR 

 

 

 

Vrijwel al het geoogste inlandse hout wordt als vezel- of fineerhout gebruikt en er valt letterlijk geen droog brood aan te 

verdienen. Dat was ook een halve eeuw geleden al zo! Loon- en transportkosten overstijgen de houtprijzen ruimschoots! 

Alleen de landschappelijk-, ecologisch- en dendrologisch waardevolle zeer oude loof- en naaldbossen leveren waardevol 

hout op. Duurzaam bos dat nu massaal wordt omgezaagd en her-ingeplant zal pas tegen het levenseinde van onze 

kindskinderen de ecologische kwaliteiten en belevingswaarde bezitten die de oude eiken-, beuken-, sparren- en 

dennenbossen hadden, die vanaf 2010 bij oekaze van CDA en VVD massaal zijn platgewalst. Dit is een daad van terreur 

tegen de gehele samenleving van nu en de toekomst. 

Want natuur is niet zomaar onnutte woeste grond, maar een kostbare schat van enorm groot maatschappelijk belang. Dat 

kan van beide politieke conglomeraten bepaald niet worden gezegd!  
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DE FEITEN 

 

1. DENKEND AAN HOLLAND 

Hoewel wij in dit dossier uiteraard niet de dichtregels van Hendrik Marsman gaan behandelen, is 

het interessant om de herkomst van de naam en ligging van het gewest Holland even in herinnering 

te roepen.  

Die naam schijnt destijds gegeven te zijn vanwege een kennelijk in het oog springende bosrijkdom 

van onze lage landen. Echter: aangezien de gewesten die ook heden ten dage nog als Holland 

worden aangemerkt zich zeker in de vroege en latere middeleeuwen hooguit zullen hebben geleend 

voor laagblijvend moerasbos met wilg, gagel, zwarte els etc. , zal echte bosvorming daar vooral 

beperkt zijn gebleven tot de oeverwallen van de Rijn en de overgestoven geestgronden achter de 

duinen en strandwallen van West- Nederland. 

Marsman (1899 – 1940) laat in zijn tijd onze grote rivieren traag stromen door eindeloos laagland 

en ook dat geeft weinig grip aan de vooronderstelling dat Germanen, Batavieren, Vikingen, Kelten, 

Romeinen en andere volkeren onze delta expliciet in verband brachten met bos. 

  

Afbeelding 1 a-b: Ons lage en natte land zal vroeger grotendeels begroeid zijn geweest met 
onbegaanbaar moerasbos. 

Pas als we in het voetspoor van Hendrik Tollens afdalen van de transen van slot Loevestein en de 

grote rivieren stroomopwaarts gaan volgen, komen we bij Heusden, Mook, Rhenen, Arnhem en 

Nijmegen terecht in streken waarvan mag worden aangenomen dat die ook in lang vervlogen tijden 

al veel bossen kenden. 

Echter, de zandgronden die zich daar ook nu nog altijd uitstrekken, waren destijds vooral in de 

voedselrijke kwelzones van glaciale ruggen en rivierduinen met moeras- en hellingbossen bedekt. 

Als laatste (aangetast) restant daarvan is rond 1870 het Beekbergerwoud in cultuur gebracht.  
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Afbeelding 2 a-c: De Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, Het Gooi en andere pleistocene 
zandafzettingen waren vanouds vooral in de randzones begroeid met bossen. 

Tegenwoordig bevinden zich langs de randen van genoemde stuwwalgebieden prachtige 

landgoederen met eeuwenoud geboomte, die ontstonden bij middeleeuwse kastelen en bij 

patriciërs huizen van gefortuneerde zakenlieden. 

Die maakten vooral fortuin in Amsterdam, dat zo’n tien eeuwen geleden werd gebouwd op geheide 

boomstammen, die vooral van de flanken van de Utrechtse Heuvelrug en de noordelijke rand van 

de Veluwe werden gehaald.  

Wij vertellen u hier dit verhaal om aan te geven, dat al ruim duizend jaar geleden grootsteedse 

belangen er de oorzaak van waren, dat tot bij Driebergen, Leusden en Elburg rechte stammen 

werden omgezaagd om aan de boorden van het IJ de aarde ingeramd te worden. 

Henk Bleker was nog lang niet in de maak, maar ook toen ging het er al weinig zachtzinnig aan toe 

in onze natuurgebieden en ontbeerde men wetgeving om die barbarij een halt toe te roepen!  

Het verschil is dus, dat zulke wetgeving toen nog niet bestond en dat de tegenwoordig vigerende 

wetten moedwillig onklaar zijn gemaakt. 

Niet door Hunnen, Kelten of Vikings, maar door zich democratisch gekozen bestuurders noemende 

wetpedofielen!  

In naam van die verkrachte wetten dus: tot hier en geen stap verder!  
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DE FEITEN 

   

2. DE MOORD OP ONS NATIONALE (=GEMEENSCHAPPELIJKE) BOSBEZIT  

 

Al sinds onze jeugd en jonge jaren zijn we gefascineerd door bomen. Niet dat wij er conversaties mee 

onderhouden zoals de huidige bewoonster van een van onze vroegere ontdekkingsoorden placht te doen, 

maar de vaak letterlijk eeuwenoude en majestueuze eiken en beuken op die buitenplaats en in het 

aangrenzende park rond de ruϊne en hoektoren van de vroegere woning van bisschop David van 

Bourgondië, boezemden ons groot ontzag in. 

Toen er dan ook door stormschade in de jaren ‘50 bomen moesten worden geveld in ‘ons’ park, 

vergaapten we ons aan de jaarringen die de leeftijd van die reuzen aan het licht brachten. Tot wel méér 

dan 150 jaarringen waren er te zien in de stammen, die met trekzagen handmatig in stukken werden 

verdeeld. Die  bomen stonden daar dus kennelijk al rond het jaar 1800! 

   

  

Afbeelding 3 a-e: In de wereld van onze herinnering nemen oude bomen een cruciale plaats in. Maar 

op oude schilderijen is te zien, dat onze boomrijke omgeving er omstreeks 1650 heel anders moet 

hebben uitgezien. Kasteel Duurstede (a en e)stond volkomen open aan de boorden van de Lek. 
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In later jaren bleef de fascinatie voor bomen bestaan en dit leidde bij een van ons zelfs tot een opleiding 

in de houtteelt en bosbouw. Er was destijds in Wageningen het Bosbouwproefstation de Dorschkamp, 

waar men in de veronderstelling verkeerde, dat houtproductie in ons land een renderende grondgebonden 

bedrijfstak zou zijn. Men weigerde daar halsstarrig om lering te trekken uit de volkomen kromme 

redenering, dat het beplanten van woeste zandgronden met naaldhoutakkers economisch renderend zou 

kunnen zijn. 

De enige reden waardoor er namelijk grootschalige afzet van dat in meterstukken gezaagde vuren- of 

grenenhout mogelijk was, vonden we in de toenmalige mijnbouw. Na het sluiten van de Limburgse 

mijnen was er geen stuthout meer nodig en verviel dus de belangrijkste afzetmarkt. 

  

  

Afbeelding 4 a-d: Bebossing van woeste gronden en ook de oogst van mijnhout gebeurde overwegend 

handmatig als werkverschaffing. Het is krankzinnig om in het huidige tijdsgewricht productieve 

bosbouw na te streven in ons overbevolkte land. 

     

Datzelfde geldt voor het blinde fanatisme waarmee vanaf het einde van de jaren ’50 de aanleg van 

populierenakkers werd gepropageerd. “Plant populieren, ze sparen en sieren”, adviseerde SBB aan 

wegbeheerders en ruilverkavelingboeren die hun erven zinvol wilden stofferen. En overal op 

onproductieve landbouwgronden verschenen populierenakkers. Daar was slecht over nagedacht!  
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Afbeelding 5 a/b:Met brochures 

en adviesavonden promootten 

Staatsbosbeheer en 

Landbouwvoorlichtingsdienst de 

grootschalige aanplant van 

Canadese Populieren, die snel 

groeien en dus in korte tijd goede 

houtproductie konden opleveren. 

Over afzet werd niet nagedacht! 

Evenals dat bij het mijnhout het geval was, zagen de bosbouwfanaten binnen onze overheid – de 

Dorschkamp voorop – volkomen over het hoofd, dat populierenhout in ons land voornamelijk werd 

afgenomen door klompenmakerijen, luciferfabrikanten en fineerzagerijen. Een flinterdunne basis. 

Bovendien was er ook toen al concurrerend aanbod vanuit België – een Benelux partner - en Oost- 

Europa. 

Omdat vanaf 1960 de loonkosten een stijgende lijn vertoonden waardoor handarbeid duur werd en de 

prijzen van peppelhout kwakkelden (en dat zouden blijven doen), staan veel opstanden die destijds 

werden aangelegd op natte en moerige gronden nu nog altijd op stam.Voor zover zij niet door windstoten, 

tornado’s en orkanen gegeseld en grotendeel verwoest werden!  
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Afbeelding 6 a-c:Zware stormen en windhozen betekenen steeds vaker het einde van populierenakkers. 

Van zulke ravages valt zelfs geen rendabel papierhout meer te maken! 
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Als laatste redmiddel bleef er de papierindustrie, die echter door de computerisering van de samenleving, 

de tabloydrage van de gedrukte media en het structurele recyclen van oud papier almaar minder vezelhout 

nodig heeft. De kuubprijzen liggen daardoor al een halve eeuw aanzienlijk lager dan het bruto uurloon 

van bosarbeiders en loonbedrijven.  

Viel er op dat sieren van populieren als landschapsstofferering al veel aan te merken, talloze bezitters van 

percelen, wegbermen of boerenerven die destijds peppels als spaarpot meenden aan te planten, mogen 

terugzien op een negatieve opbrengst of zelfs een forse schadepost!  

In de nadagen van de Nederlandse bosbouw als sereieus te nemen bedrijfstak bedacht men een nieuw Ei 

van Columbus, andermaal gericht op gronden die door de reguliere landbouw niet productief te maken 

waren. Hoewel er ook nu weer luid werd gewaarschuwd voor een nieuw debacle, wilde men op papier 

onvertogen van start gaan met de grootschalige aanleg van Robinia-akkers op de weinig voedselrijke 

dalgronden in de Gronings-Drentse veenkolonieën.  

Robinia pseudoacacia is een, van oorsprong in Europa uitheemse, snel groeiende houtsoort die vooral in 

Midden – en Oost-Europa veel wordt aangeplant als windsingel langs of tussen de uitgestrekte landerijen 

en waarvan ook veelvuldig bossen zijn en worden aangeplant, die brand-, gerief- en meubelhout leveren.  

 

 

 

 

Afbeelding 7 a-c: Acaciahout wordt als teak veel gebruikt in de meubelmakerij, maar het vergt wel 

geduld om economisch rendabel te produceren. Alle Robiniasoorten kunnen erg oud worden. De 

monumentale pseudo-acacia bij Kasteel Doorwerth dateert uit de periode 1600-1650! 
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Omdat bomen langzaam groeien en het vele jaren duurt voordat investeringen kunnen gaan renderen, 

bleken hierin ook uitgelezen kansen te schuilen voor ladenlichters en flessentrekkers.  

Het kon dan ook niet uitblijven dat op zeker moment de Autoriteit Financiële Markten onregelmatigheden 

bespeurde bij een in Grave gevestigd bedrijf, dat zich bezig zou houden met Groene Investeringen op 

mondiaal niveau. Lijnen vanuit Grave voerden echter ook naar Groningen, de Eemshaven en Winschoten.  

In de omgeving van laatstgenoemde plaats veronderstelden de beleggers, die participeerden in de 

hardhoutplantages op de Groningse dalgronden, hun robinaplantages. Het kreeg er echter al rond 2005 

alle schijn van, dat er nog geen enkel acaciaboompje in de zandige en bij vlagen heftig verstuivende 

veenkoloniale bodem was geplant.  

  

 
 

Afbeelding 8 a-d: Zwendel en flessentrekkerij met als lokaas verantwoord CFK-hardhout en 

klimaatneutrale productie. Maar er werd geen boom geplant en de beleggers zijn hun geld kwijt. 

 Het is erg verontrustend dat men in den Haag maar onversaagd door blijft gaan met vorm te geven aan de 

zogenaamde “terugtredende overheid”. Daardoor ontstaan er steeds meer mogelijkheden voor criminelen 

om hun slag te slaan ten koste van burgers die erop vertrouwen dat de overheid waakzaam en alert is en 

dergelijke grootscheepse zwendelpraktijken zélf opspoord en handhaaft. 

In dit geval waren het alerte ambtenaren van de AFM die ontdekten dat er van alles mis was met die 

zogenaamd groene contracten, want wanneer dat niet het geval was geweest dan zou de schade 

megalomane omvang hebben kunnen bereiken.  

Wij herinneren ons een uitspraak van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Johan Remkes, die 

toevalligerwijze uit de omgeving van Winschoten afkomstig is. In een televisieprogramma over veiligheid 

sprak hij de memorabele woorden: “iedere burger wordt geacht oplettend om zich heen te kijken!” Daar 

zijn en blijven wij het roerend mee eens ! 
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Afbeelding 9 a-c: Wij hadden dit destijds 

gemist in het landelijke nieuws, maar 

dankzij een blog dat bij research t.b.v. dit 

hoofdstuk op het Internet gevonden werd, 

valt het hele verhaal te reconstrueren. 

Goed dat er oplettende burgers zijn! 

Terug nu naar het thema van dit hoofdstuk, de moord op ons nationale bosbezit. Het zal duidelijk zijn dat 

het daarbij niet gaat om populierenakkers en niet bestaande robiniaplantages, maar om de weinige échte 

bossen die ons land nog rijk is.  

Want ons land bezit op talloze plaatsen verdeeld over bijna alle regio’s lanen, bossen en parken met 

opstanden die zowel vanuit bosbouwkundig-, dendrologisch-, ecologisch-, cultuurhistorisch-, 

natuurwetenschappelijk-, landschappelijk- als recreatief oogpunt van onschatbare waarde zijn. 

De krommebomenbossen op de Veluwe bijvoorbeeld kwamen tot stand doordat men daar eeuwenlang de 

bruikbare rechte stammen oogste en al wat krom was liet staan. Bosbouwkundig gezien vindt men dat een 

griebus, maar vanuit oogpunten van cultuurhistorie, landschap en ecologie zijn het schatkamers.  

Zij zijn bovendien uniek en komen in deze pure vorm nergens anders dan op de Veluwe voor. Maar ook 

daar is het aantal van deze bossen met vaak de meest macabere vormen die haagbeuken maar kunnen 

vertonen, uitermate beperkt, zoat zij feitelijk thuishoren op de Werelderfgoedlijst! 
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Afbeelding 10 a/b: Doordat men steeds de rechte stammen oogstte ontstonden door de eeuwen heen de 

karakteristieke beukenbossen met grillige boomvormen. Bosbouwkundig wellicht onnut, maar 

dendrologisch-cultuurhistorisch van onschatbare waarde. 

Het valt te vrezen, dat de barbaarse golf van volkomen onbenul waaraan onze overheid sinds ruim 12 jaar 

ten prooi is gevallen, op den duur ook deze unieke cultureel-dendrologische schatkamers bij oekaze zal 

laten vermarkten. Het is immers toch maar kromme rotzooi en menig neoliberaal of confessioneel zou er 

het knappend haardvuur mee willen onderhouden. 

Zo plaatsten de verbijsterde en aangeslagen Jan K. alias Afanja en Geert Sines schokkende 

beeldreportages van het slagveld waarin de Slotlaan op landgoed Olterterp veranderde door 

rücksichtsloze kaalslag. Dit landgoed is de thuishaven van It Fryske Gea: ook nooit te beroerd om 

kievitseieren te oogsten vanwege het grote cultuurhistorische belang van het aisykjen! 
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Of om de ganzenjacht te verpachten aan allesschieters zoals Douwe Boersma, Sybren Siebenga en ander 

KNJV-gespuis! Breek ons de bek niet los over de “bewoners” van huize Olterterp!  

   

  

Afbeelding 11 a-e: Onder het voorwendsel van “HERSTEL” sloopte It Fryse Gea eeuwenoud 

geboomte om zo door de knieën te gaan voor de totalitaire subsidiestop-druk vanuit de 

Bezuidenhoutseweg! Laffe labbekakkers: net als bij SBB en NM en alle andere landschappen. En dat 

alles omdat de VVD het verordonneert en de PvdA dit slaafs toelaat! 

Bomen groeien inderdaad niet tot in de hemel, maar dankzij het kortzichtige confessionalisme van het 

spaakloze tandem Balkenende-Verhagen cum suis en de onnadenkende neoliberale horden van Mark 

Rutte met de uit de omgeving van Olterterp afkomstige bastaardfries Halbe Zijlsta, worden onze 

kostbaarste bossen en lanen platgewalst om er een habbekrats aan devaluerend geld mee te verdienen.  

Daarom keren we terug naar de Veluwe, maar ook naar Gaasterland, Hondsrug, Salland, Montferland, 

Rijk van Nijmegen, Utrechtse Heuvelrug, Noord- en Zuid-Limburg en delen van Noord- Brabant, waar 

wij landschappelijk-, ecologisch- en denrologisch uitermate kostbare loof- en gemengde bossen vinden op 

steile hellingen van pleistocene stuwwallen en smeltdalen.  

Ook zijn er in die regio’s onvervangbare opstanden van coniferen als douglas, reuzenzilverspar en andere 

van oorsprong uitheemse naaldhoutsoorten, die allang als behorend tot tot onze inheemse flora worden 

beschouwd, maar die door het opgelegde wanbeleid als ongewenste exoten worden platgewalst. 
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Dit rücksichtslos vernietigen van onze onvervangbare bossen gebeurd inclusief de complete 

vegetatiekundige- en zoölogische ecosystemen waarvan deze, vaak monumentale en daardoor 

onvervangbare, lustoorden het allesbepalend middelpunt vormen. Vandaar dus ook de gestage uitholling 

van onze nationale biodiversiteit!  

  

  

Afbeelding 12 a-d: Hellingbossen bestaan bij ons voornamelijk uit loofhoutsoorten en zijn 

buitengewoon rijk aan allerhande levensvormen. Dat is wat minder uitgesproken bij coniferenbossen, 

maar ook daarin vinden we uitermate waardevolle levensgemeenschappen. 

Uiteindelijk kan een boom maar eenmaal worden omgezaagd en dan duurt het een lang mensenleven 

voordat er iets soortgelijks voor is terug gekomen. Niet voor niets luidt een aloud gezegde in de bosbouw: 

“boompje groot, plantertje dood!” Dit lijkt ons een spreuk om boven de ingang van de Trêveszaal te 

hangen!  
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Afbeelding 13 a/b: “Boompje groot, plantertje dood”. DAT zouden onze rooilustige bestuurders zich 

eens terdege dienen te realiseren! 

Na zoveel eeuwen moeizame civilisatie is er sinds 2010 namelijk een ethisch-morele ijstijd aangebroken, 

waarin alles wat niet onmiddellijk in klinkende valuta rendeert botweg wordt afgeschreven en met 

hemeltergende achteloosheid tot nutteloos wordt verklaard. 

Dat er mét die oude loof- en gemengde bossen hele ecosystemen worden vernietigd en talloze rode 

lijstsoorten nog weer wat dichter bij het complete uitsterven worden gebracht, is iets waarvan Rutte noch 

Samsom en Dijksma noch Asscher wakker lijken te liggen. Van Henk Kamp valt überhaupt niets van 

enige waarde te verwachten. Terwijl het hier om een verwerpelijke vorm van mijnbouw gaat, die onze 

oosterburen Tagesbau noemen!  

En dat, terwijl er op landelijke schaal door al die brute kaalslagen voor enkele achterlijke grijpstuivers aan 

hout wordt geoogst, maar er daardoor een miljardenschade wordt aangericht aan het 

GEMEENSCHAPSGOED dat onze natuur onomkeerbaar is. Leg dat maar eens uit aan alle Nederlanders!  
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Daarom sluiten we dit hoofdstuk af met de woorden waarmee Afanja zijn fotoreportage beëindigde:  

Ik houd me er maar aan vast dat ik slechts tijdelijk geveld was, en dat geldt helaas niet voor de vele honderden 
bomen, die de afgelopen maanden ten prooi zijn gevallen aan de zaagmachines van Staatsbosbeheer en andere 
boseigenaren. Het is duidelijk: er moet geld verdiend worden, want ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat 
er deze winter veel meer bomen zijn gekapt dan noodzakelijk is in het kader van regulier onderhoud  

NATUURBEHEER VOLGENS CDA EN VVD! 

     

 

   
 

 

Afbeelding 14 a-l: Er waren duizenden jaren nodig voordat rond 1900 de ware civilisatie doordrong tot 

de Lage Landen. Maar twee onbeschaafde rabauwen gelukte het in de 21e eeuw in anderhalf jaar tijd 

om de beschavingsklok weer honderden jaren terug te zetten! 
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DE FEITEN 

 3. SLOPEN OF BOUWEN? 

  

Naar een verantwoord natuur en faunabeleid  

Inhakend op het sluitstuk van het vorige hoofdstuk, waarin wij dankzij het sublieme fotowerk van Jan K. 

en Geert Sines konden tonen hoe men in de provincie Friesland met eeuwenoud erfgoed waagt om te 

gaan, moet het ons van het hart dat dit soort beelden helaas in vrijwel alle delen van ons land vaste regel 

zijn geworden. 

Dit alles is een gevolg van het kortstondige bewind van de eerste Rutte-doctrine, die als enig doel stelde, 

om zoveel mogelijk Nederlandse natuur terug te roven voor de agrarische en vastgoedsector. Want zoals 

CDA-mastodont Cees Veerman al zo’n vijf jaar voor het aantreden van dat walgkabinet had uitgeroepen: 

“natuur moet je vermarkten!” (2004/2005, toespraak WUR).  

  

 

Afbeelding 15 a-c: Veerman schreeuwde van de 

daken dat je die nutteloze natuur niet kunt eten en 

dat die dus vermarkt moet worden. Wij 

waarschuwden in woord en geschrift al ruim 16 

jaar geleden voor dat aanstormende gevaar, 

waaraan NM door ’s mans openlijke 

bestuursinfiltratie bijna ten onder ging. 

De komst van het eerste kabinet Rutte kwam Veerman uitermate goed gelegen, want hij was na 31/2 jaar 

toch klaar met het leewieken en kreupel maken van Natuurmonumenten. Dus spuwde hij op 2 oktober 

2010 in de Rijnhal zijn gal over die afzichtelijke gedoogcoalitie en trad even later netjes in ’s Graveland 

af, zodra daar de formele mogelijkheid voor werd geboden. “Klus geklaard!” 

Hiervoor was al in 2006 in een lijvig dossier gewaarschuwd, maar doordat de uitgever aan de korte lijn 

bleek te zijn gelegd, hebben die openbaringen nauwelijks bekendheid gekregen. Hetzelfde gebeurde met 

een tweede dossier waarin in 2008 opnieuw de smeerlapperijen van het confessioneel gedomineerde agro-

syndicaat over het voetlicht werden gehaald.  
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Op deze wijze werd zonneklaar, dat niet alleen de media, maar ook de literaire uitgeverijen gemuilkorfd 

worden als zij iets onwelgevalligs naar buiten brengen. Dat dossier stinkt nog harder dan dat van het 

zogenaamde Faunabeheer, het zogenaamde schade-afschot en de zogenaamde Groene Boa’s. Om over het 

Schipholdossier en dat over de Zwanendriften nog maar te zwijgen. Het is een hermetisch 

dichtgemetseld totalitair riool om van te walgen!  

  

Afbeelding 16 a/b: Een oude 

Russische wijsheid leert ons, dat 

wat met een pen beschreven is, met 

geen bijl meer weggwist zal kunnen 

worden. ALLES wat Spotvogel 

tussen 2003 en 2008 op schrift 

stelde is nog altijd actueel en 

opportuun. Dit laatste is namelijk 

het unieke van de waarheid. Die 

hoeft immers door geen enkele 

leugen achterhaald te worden! 

Met de komst van dat eerste kabinet Rutte braken er ontluisterend zware tijden aan voor onze toch al 

verdrukte en uitgemergelde natuur. Niet alleen werden talloze beschermingsmaatregelen en internationale 

verdragen met modderlaarzen getreden, ook werd schaamteloos gepropageerd om zoveel mogelijk 

inheemse fauna tot consumptieartikel om te katten. 

De uit het Groninger achterland geἴmporteerde geld- en machtgeile ouderling Henk Bleker legde er in 

recordtempo getuigenis van af, dat een academische titel letterlijk geen knip voor de neus waard is 

wanneer die bedoeld is om het maatschappelijk decorum van een vleesgeworden Hun op te leuken.  

   

Afbeelding 17 a-c: Sinds Evert Jan Harmsen en Hendrik Koekoek zag Den Haag geen groter lomperik 

dan het Vlagtweddense turftrapperrelict Henk Bleker. Kort nadat hij 175.000 euro toucheerde voor 

natuurontwikkeling in eigen tuin, bond hij de strijd aan tégen de Nederlandse natuurbescherming. 

Want daarvoor werd hij immers door LTO en KNJV “beloond”! 
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Zoals we zagen ging hieraan wel het een en ander vooraf. Want met het benoemen van zijn Directeur 

Generaal LNV als algemeen directeur Staatsbosbeheer verzekerde Cees Veerman zich in zijn eerste en 

enige periode op LNV er van, dat een complete semi-rijksdienst aan de ketting gelegd kon worden. 

Vanaf dat moment regende het klachten en spraken wij talloze ontgoochelde en geknechte professionele 

natuurbeheerders, die zich letterlijk ALLES van jagers en boeren moesten laten welgevallen. Zij kregen 

bij oekaze vanuit Driebergen opgedragen om medewerking te verlenen aan wensen en activiteiten van 

hobbyjagers, die bestuurlijk vermomd als “Faunabeheerders” meer rechten kregen in de 

staatsnatuurterreinen dan het toezichthoudende en waarachtig beherende SBB-personeel!  

Omdat Veerman vanaf het prille voorjaar 2002 de complete Flora en faunawet tot dode letter had weten te 

doen verworden, hobbyjagers alle ruimte had verschaft om zich op de meest vuige manieren op onze 

natuur en fauna uit te leven en objecten waarvoor Staatsbosbeheer de zorg heeft, aan de hobbyjacht prijs 

te hebben gegeven, verliet hij den Haag in juli 2006. Klus geklaard, what’s next? Dat was dus die 

voorzitterzetel op Schaep en Burgh!  

Over die confessionele putsh hebben wij u al meermalen in deze serie ingelicht, maar het lijkt ons in dit 

geval dienstig om nu het hele verhaal te vertellen. Omdat de TOTALE Nederlandse natuur en fauna, de 

hen vertegenwoordigende organisaties, hun sponsoren en alle Nederlandse leden, donateurs, begunstigers, 

vrijwilligers, personeel en sympathisanten hierdoor benadeeld en tot in het diepst van hun wezen gekrenkt 

zijn. 

Gesupport door de VVD en geholpen door een ernorm aantal infiltranten in hen onwelgevallige 

verenigingen, stichtingen en andersoortige organisaties, heeft het CDA dat allemaal weten te fiksen. Met 

leugen, list, bedrog, foutieve voorstelling van zaken, wetmanipulatie, tégen-staatsrechtelijk handelen en – 

als dat zo uitkwam- het tegenspreken of gewoon doen verdwijnen van belastend bewijsmateriaal. Daarom 

heeft deze serie openbarende dossiers ook zulk een onthutsende omvang gekregen!  

Daar zijn wij niet trots op, maar dat vinden wij vernederend! 
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Afbeelding 18 a-m: Aan de ene 

kant wordt er schaamteloos 

gekort op overheiddsteun! 
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Dit is nog maar een onvolledige selectie uit alle partijen die op een meer dan ongehoorde wijze werden en 

worden benadeeld, gekrenkt en gekwetst door de barbaarse coupe van CDA en VVD tegen onze 

inheemse natuur en fauna. Uiteraard met uitzondering van de loterijen ondervinden al deze organisaties 

het monetaire machtsmisbruik vanuit Den Haag.  

Wij hebben al meermalen in deze serie uitgelegd, dat de natuur een onvervreemdbaar eigendom 

vertegenwoordigt van de totale bevolking van een op democratische regelgeving gegrondvest land, staat 

of natie. Dit is conform de zienswijze en overtuiging van het Europese Hof van Justitie. 

In de bovengenoemde 24 organisaties (behoudens de twee goede doelen loterijen maar waarbij de 

landschappen voor 12 organisaties staan) participeren meer dan 3 miljoen Nederlanders, terwijl het aantal 

landgenoten dat juist vanwege de natuursubsidie-afdracht deelneemt aan loterijen, wel het dubbele 

daarvan is.  

Zonder overdrijving kan worden gesteld, dat meer dan de helft van de Nederlandse bevolking de natuur 

en de dieren een warm hart toedraagt. Daartegenover staan minder dan twintigduizend hobbyjagers en 

rond de veertigduizend grondgebonden boerenbedrijven waarvan circa 2/3
e
 deel zelf jaagt of de jacht op 

landerijen verpacht.  

Hoofdelijk gekwantificeerd en gesommeerd representeren deze beide cohorts niet eens of amper één 

Kamerzetel. Dáárvoor werden dus de Flora en faunawet tot dode letter gemaakt, onze natuur en fauna aan 

het braadspit geregen en alle non-profit organisaties v.w.b. overheidssubsidie gemuilkorfd, aan de korte 

lijn gelegd en op rantsoen gezet.  

Aan gene zijde van de demarcatielijn tiert echter het smijten met gemeenschapspecunia’s meer dan welig. 

Daarom lijkt het zinvol om hier maar eens de agrilaser te richten op de ononderbroken stroom van 

overheidsflorijnen die er nog altijd dag na dag en uur na uur in de zakken van altijd klagende maar nooit 

tevreden Mkb-boeren verdwijnt.  

 

Afbeelding 19: Het zou goed 

zijn om de agrilaser 

vooralsnog uitsluitend te 

gebruiken om het jacht-en 

agrokwaad uit het hele dossier 

Natuur en Fauna te 

verdrijven. 

Want dát zijn die zogenaamd “zelfstandige vrije ondernemers” immers, als we de begrippen “vrij” en 

“zelfstandig” ten minste juist interptreteren! Geen enkele normale Mkb-ondernemer in de civiele sector 

hoeft echter bij materiële tegenslag die logischerwijze voorspelbaar, in te calculeren en te voorkomen is, 

zijn hand bij de overheid op te houden. 

Boeren lukt dat wél. Niet omdat hun ondankbare klaagzang eindeloos is, maar omdat zij door dik en dun 

door het CDA gesteunde machtsbolwerk LTO als subversieve suikeroom in de familie hebben. Bij het 
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tekenen van het Schipholconvenant kon heel ons land en – belangrijker – onze ganse politiek en openbaar 

bestuur, er getuige van zijn hoe dit boerensyndicaat de spot drijft met de veiligheid van miljoenen 

mensenlevens en hoe men de enorme nationale handelsbelangen van honderden miljarden euro’s aan het 

boerse achterwerk smeert. 

Er is geen enkele rechtvaardiging waarom heel den Haag consequent de verkeerde kant uit blijft kijken en 

niet per direct dat hufterconvenant in de kliko smijt. En met één pennestreek het Schiphol probleem 

voorgoed oplost. Dat had al in 1996 moeten gebeuren en zou geen cent en geen ganzenleven gekost 

hebben!  

Analoog daaraan dient de Rijksrecherche op LTO Nederland losgelaten te worden. En op de KNJV. Met 

in beslag name van alles wat er in die burelen en op hun site aanwezig is.  

Want criminele organisaties moeten met rechercherende middelen worden aangepakt om justitieel 

opgeruimd te kunnen worden! 

 

 

 
 

Afbeelding 20: Aan de andere kant is het toucheren geblazen! Via het Faunafonds, maar van όns 

belastinggeld! 

Terwijl alle nonprofit-organisaties die opkomen voor onze natuur en alle wildlevende dieren nu al 

jarenlang gebukt gaan onder dreigende of geëffectueerde kortingen op de jaarlijkse overheidsteun, 

worden niet alleen KNJV, Het Edelhert, Het Reewild en volgens inlichtingen ook De Eik schaamteloos 

gefeëteerd met gemeenschapsgelden, maar geldt dit voor alle Fbe’s en de daaronder ressorterende 

Wbe’s. 

Deze hobbyschuttersclubs maken dus bijvoorbeeld, met gemeenschapsgelden, als wildkeringen 

bedoelde rasters onklaar, kopen met gemeenschapsgelden krachtvoer en graan om clandestien bij 

te voeren en declareren bij het Faunafonds alle munitie die men afschiet op dieren waarvan men 

eerst zelf overpopulaties heeft doen ontstaan. Of die men - zoals met de zwijnen in Peel, Kempen en 

elders – eigenhandig heeft uitgezet!  
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Afbeelding 21 a/b: Aan ons heeft het niet gelegen dat de verkrachting van de Flora en faunawet tot 

ronduit criminele excessen kon leiden. Wij streefden er al jarenlang naar om politiek, openbaar 

bestuur en de bevolking zo helder mogelijk te informeren. 

De Nederlandse belastingbetaler bekostigd al vanaf 2005 de Faunabeheerplannen waarmee Fbe’s 

en Wbe’s een wettelijke vrijbrief krijgen om zich naar eigen believen uit te leven op de door henzelf 

volkomen op hol geslagen wildstand.  

In een land waar gewetensvolle deskundigen, waartoe wij ook onszelf mogen rekenen, al vanaf de jaren 

’70 hebben zorg gedragen voor het tot stand komen van een professioneel monitoringnetwerk voor de 

inheemse flora-en fauna, bestonden twee nauwelijks beschaafd te noemen politieke conglomeraten het, 

om volstrekt ondeskundige hobbyisten de zorg voor onze fauna toe te vertrouwen. En om hen bovendien 

klakkeloos professionele monitoringtaken te laten uitvoeren. 

Wij hebben in de voorgaande elf dossiers geprobeerd om een zo helder en compleet mogelijk beeld te 

schetsen van de ongehoorde puinzooi die hobbyjagend Nederland – fanatiek geholpen vanuit Binnenhof 

en sommige provinciehuizen – in amper één decennium van ons natuur- en faunabeheer heeft weten te 

maken.  

Zij veroorzaakten moedwillig het ontstaan van overpopulaties bij hun favoriete levende 

schietschijven: ganzen en zwijnen. 

Zij ontregelden de populatieopbouw en –dynamica van alle in ons land voorkomend diersoorten 

waarop zij hun jachtwapens mogen richten. Dat zijn er dankzij hun eigen toedoen niet slechts vijf - 

zoals tien jaar geleden het geval was - maar ruim het zevenvoudige! 

Zij maakten wildkerende rasters onklaar en veroorzaakten moedwillig gewasschade en 

verkeersonveiligheid: met meerdere doden tot gevolg.  

Maar het allergoorste: ZIJ zorgden ervoor dat de media werden gemuilkorfd en dat onze bevolking 

door “informatie”en “voorlichting” die niet anders was dan leugen, bedrog en foutieve voorstelling 

van zaken, dieren uit onze inheemse fauna is gaan beschouwen als een plaag die bestreden moet 

worden. 

DOOR HOBBYJAGERS! 
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Ook daarover kunnen wij moeiteloos een serie van 12 lijvige dossiers vullen, maar gaan er van uit dat 

onze politiek en openbaar bestuur thans naar genoegen zijn geἴnformeerd.  

Indien dit niet het geval is, dan zullen wij graag een tandje bijzetten.Want onze feiten- en fotodossiers á 

decharche zijn nog altijd Royaal gevuld!  

 

 

 

  

 

“Het was een heerlijke herfst dag en we maakten een lange boswandeling. 

Er waren herten, zwijnen en we vonden zelfs een laat reekalfje. 

Alles was zo vredig en we genoten met volle teugen, 

Totdat we op die moordende jagers stuitten…………….!” 
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 Elders stuiten wij bij voortduring op trieste colonnes vol gesloopt Nederlands bos!  

 

 

 

 

 

ONS AMPER 34.000 KM2 KRAPPE LANDJE HEEFT BIJNA 17.000.000 INWONERS, DIE SNAKKEN NAAR 

LEVENSRUIMTE OM GEZOND, FIT, GEINSPIREERD EN PRODUCTIEF TE BLIJVEN. 

MINDER DAN 15% VAN ONS GRONDGEBIED BESTAAT UIT NATUURTERREINEN, WAARVAN MAAR EEN DEEL 

BEBOST IS. 

DAT ZIJN DE GROENE LONGEN VAN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING! 

CDA EN VVD MENEN DAT ALLE NATUUR VERMARKT EN GEEXPLOITEERD KAN WORDEN EN PLEEGDEN 

ZODOENDE IN 2010 – 2012 EEN COUPE TEGEN HET BELANG VAN DE TOTALE NEDERLANDSE GEMEENSCHAP!  

ALLE GRONDEN WAARVOOR STAATSBOSBEHEER DE ZORG HEEFT, ZIJN NAMELIJK ONVERVREEMDBAAR 

EIGENDOM VAN DE TOTALE NEDERLANDSE GEMEENSCHAP, ONGEACHT OF CDA EN VVD DAT ACCEPTEREN OF 

NIET. 

NATUURTERREINEN DIE IN EIGENDOM OF BEHEER ZIJN VAN STICHTINGEN OF VERENIGINGEN EN DIE ZIJN 

OPENGESTELD VOOR ALLE PUBLIEK, VERTEGENWOORDIGEN EENZELFDE NATIONAAL MAATSCHAPPELIJK 

BELANG ALS DE SBB-TERREINEN. 

NATUUR IS GEEN LUXE MAAR EEN NOODZAAK EN NATUURBESCHERMING EN DIVERSITEITSBEHOUD ZIJN DE 

BINDENDE PLICHT VAN ZICHZELF DEMOCRATISCH NOEMENDE REGERINGSCOALITIES! 
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DAMES EN HEREN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, 

Leven en laten leven! 

  

 Nederland is maar 34.000 km2 klein en we zijn met 17.000.000 inwoners. 

 Daarin is geen plaats voor gewapende lustmoordenaars!  

 Kies dus voor beschaving en schiet de jacht bestuurlijk af. 

 Zodat wij, álle Nederlanders, in vrede met ONZE FAUNA kunnen leven.  

 

 

Task force jachtmisstanden/ de Faunarecherche oktober 2014 

  


