
	  

Nieuw Amsterdamseweg 45  |  7764 AN Zandpol  |  (0591) 553 295  |  info@ganzenbescherming.nl  |  www.ganzenbescherming.nl 

Aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 
 
 
 
Zandpol, 20 december 2011, 
 
 
 
Geachte college,  
 
 
Dezer dagen deden wij u ter kennisname een afschrift toekomen van een schrijven, dat door ons 
gericht werd aan supermarktketen PLUS. Dit grootschalige levensmiddelenbedrijf heeft het plan 
opgevat, om in haar supermarktketen Veluws Wild tegen afbraakprijzen te gaan aanbieden*1).  
Hierbij vaart Plus blindelings en in goed vertrouwen op het volstrekt onzuivere kompas van de 
Veluwse Wildbeheereenheid, die zich bedient van een door uw college goedgekeurd zogenaamd 
“Faunabeheerplan.” Hoewel ons uit eigen onderzoek bekend is, op welk een meer dan schandalige 
wijze zowel dit Faunabeheerplan als uw college worden misbruikt om de volstrekt laakbare 
handelswijze van de Veluwse Faunabeheer (lees- hobbyjacht) eenheid van een wetenschappelijk 
ogend camouflagenet te voorzien, verkeert het Plus- management in de stellige overtuiging dat de 
Veluwse wildstand van een dusdanige omvang is, dat ongelimiteerde uitverkoop van het vlees zonder 
enig ecologisch- of moreel bezwaar kan plaatsvinden.  
Dit is in aperte tegenspraak met de realiteit en daarop hebben wij in een ander verband alle Veluwse 
gemeentebesturen onlangs reeds geïnformeerd, middels toezending van ons bijgevoegde schrijven aan 
het bestuur van de gemeente EPE *2). 
 
Dat de informatie, die het Plus- management deed besluiten tot het opnemen van Veluws wild in het 
vleesassortiment, berust op een volstrekt foutieve voorstelling van zaken door de Veluwse 
Faunabeheereenheid, bleek al op dinsdag 5 december 2011, toen Een Vandaag een reportage uitzond 
waarin de noodklok werd geluid over de Veluwse wildstand. 
Deze zou namelijk zijn gedecimeerd als gevolg van stroperij! 
Dit is opnieuw een volkomen foutieve voorstelling van zaken die bovendien kan worden opgevat als 
een mislukte poging om het desastreuze wanbeheer door de Veluwse Fbe te maskeren en af te 
wentelen op personen, die slechts in de verre marge en rol kunnen spelen. Er werd in bedoelde 
reportage gebruik gemaakt van knullig doorzichtig geënsceneerde ‘bewijzen’, welke door een publieke 
omroep werden uitgezonden en waarin met name genoemde bevolkingsgroepen ( i.c. Brabantse 
woonwagenbewoners en Veluwse werklozen) zonder enige vorm van proces werden gecriminaliseerd. 
Wij zien deze actie van de Veluwse Fbe dan ook als een rechtstreeks uitvloeisel van ons schrijven, dat 
immers over alle Veluwse gemeentebesturen verspreid werd. 
Een paniekreactie, derhalve, die in een Rechtstaat als de onze juridisch niet zonder gevolgen mag 
blijven!  
 
De massale nachtelijke jachtactiviteiten van leden van de genoemde Fbe zijn de oorzaak van het feit, 
dat er op de Veluwe nauwelijks nog wild te zien is. Dat wil echter allerminst betekenen, dat er nog 
slechts alarmerend weinig wild zou existeren doordat de populatieomvang van reeën, herten en 
zwijnen plotseling gedecimeerd zou zijn. Deze botte leugen is namelijk ook al een rechtstreeks gevolg 
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van de omstandigheid, dat jagers ten tijde van de kabinetten Balkenende volstrekt ten onrechte werden 
opgeleukt tot ‘faunabeheerders’. Zij zijn sindsdien ook degenen die de stand en de fluctuaties moeten 
controleren, van het wild waarop zij zelf hobbymatig hun jachtwapens richten. 
Slagers dus, die letterlijk hun eigen vlees keuren en door de hobbyjachtgezinde wetgever op hun 
woord geloofd worden!  
Wat ons betreft is met deze verdraaiing van de waarheid rond het Veluwse wildbeheer de maat nu wel 
vol.  
Er is op de Veluwe allerminst sprake van een door stropers uitgeholde wildstand, maar het zijn juist de 
hobbymatige jagers die nacht na nacht met hightech wapens voorzien van nachtzichtapparatuur en 
geluiddemper het wild in hun leefgebieden naar het leven staan. Daarom trekken de dieren zich steeds 
dieper terug in de meest afgelegen bossen en hanteren vluchtafstanden die nooit eerder gemeten 
werden! Of zij vluchten juist naar de bewoonde wereld, zoals dat in Epe het geval is. Want ree, hert en 
zwijn zijn van nature helemaal niet schuw voor de mens, maar worden schuw gemaakt door de 
doodsangst die zij koesteren voor jagers. Dat doet hen in een overbevolkt land als het onze letterlijk de 
das om!  
 
Wij rekenen u deze afschuwelijke wildgroei in het natuur- en faunabeleid van ons grootste 
aaneengesloten natuurgebied dan ook zeer aan, omdat uw college bestuurlijke verantwoording draagt 
voor een wetconform beheer van onze natuur en de daarin levende inheemse fauna. Het opzettelijk ten 
uitvoer brengen van een populatiedynamisch wanbeheer, met het oogmerk om zodoende een 
grootschalig marktsegment van vlees van Veluws wild te kunnen vestigen, is een activiteit die op geen 
enkele wijze te rijmen valt met enige vorm van ecologisch of moreel te verantwoorden beleid.  
Dan spreken wij nog niet eens over de enorme schade welke er op deze wijze door jagers wordt 
aangericht aan de recreatieve - en toeristische functies van het Veluwemassief. Het kan daarbij op 
jaarbasis gaan om vele honderden miljoenen euro’s aan omzetderving, door het wegblijven van 
toerist- en recreant vanwege het onzichtbaar worden van het Veluwse wild. 
Want geen enkel beschaafd mens gaat in de vleesschappen van een supermarktketen naar wild kijken! 
 
  
Met vriendelijke groet 
 
 
 
 
*1)   brief aan Plus-supermarkten 
 
*2)  brief aan gemeentebestuur Epe  
 
 
 
cc:  de Staatssecretaris van E.L.I. 
      de vaste commissie voor E.L.I. 
      Plus consumentenservice 
      De besturen van alle Veluwse gemeenten  
      De Faunabescherming  
      De Dierenbescherming 
                 
 


