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Aan het gemeentebestuur van de gemeente Heerde 
Postbus 175 
8180 AD Heerde 
 
 
 
Zandpol, 27 december 2011,  
 
 
 
Geachte mevrouw/ mijnheer,  
 
 
Op 20 december jl. heeft een delegatie van de Faunabescherming uw gemeente bezocht met 
het dringende verzoek, om op te treden tegen illegaal gebouwde jachthutten in het 
buitengebied van uw beleidsmatige territoir.  
Hoewel wij de actie van de Faunabescherming toejuichen en ondersteunen en de mening zijn 
toegedaan, dat ieder bouwsel dat zonder de daartoe vereiste vergunningen en met welk doel 
dan ook clandestien in het buitengebied is opgetrokken, ook op kosten van de overtreder en 
met toevoeging van een niet mals sanctiebedrag dient te worden verwijderd, hechten wij er 
sterk aan om u van het volgende in kennis te stellen. 
Jachthutten, hoogzitten of nog beter ‘wildkansels’, zijn in feite door de jachtig 
geautomatiseerde tijdgeest achterhaalde verschijnselen uit de jaren waarin de jager het wild 
nog in alle rust ‘aansprak’, alvorens het middels een genadeschot naar de eeuwige 
jachtvelden, de eigen vrieskist of een nabijgelegen wildkeuken te doen verhuizen. Die traditie 
raakte recentelijk in onbruik door de komst van hypermoderne semiautomatische jachtwapens 
die, mits voorzien van nachtzichtkijker en geluiddemper, zich er uitmuntend voor lenen om 
van de grofwildjacht een bij uitstek nachtelijk tijdverdrijf te maken.  
Wij verzekeren, néé wij garanderen u, dat die wapens zich daar niet slechts uitmuntend voor 
lenen, maar dat de jacht op ree, hert en wild zwijn in de Veluwse bos- en heidegebieden anno 
2011 is verworden tot een hels massacre, waar bijna 17 miljoen normale Nederlandse 
stervelingen geen weet van hebben. 
Omdat de duisternis wordt geacht alles te verhullen en de geluiddempers de afgevuurde 
schoten tot nauwelijks waarneembare roffels reduceren! 
U behoort dit te weten, omdat wij u al enkele maanden geleden een afschrift zonden van onze 
brief aan het college van B&W van uw buurgemeente Epe, waarin deze onverkwikkelijke 
wildgroei van een maatschappelijk zeer omstreden tijdverdrijf uitgebreid over het voetlicht 
wordt gehaald. Wellicht leent u uw gemeentelijke boa’s zelfs ook wel uit als assistent -
surveillant om deze schandelijke praktijken met de mantel van onheus machtsmisbruik te 
bedekken. Wij beschuldigen u vanzelfsprekend nergens van, maar het zou zomaar kunnen zijn 
dat deze hypothese niet erg ver bezijden de werkelijkheid is. 
Om met oud LNV -minister Veerman te spreken: “soms hoeft men niet alle feiten te kennen 
om toch tot een goede analyse te komen!” Deze minister stond destijds aan de wieg van alle 
jachtellende waaronder ons goede land en onze kostbare fauna nu al bijna een decenniumlang 
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gebukt gaan. En wij vermoeden, dat deze afstotelijke wildgroei tevens de hoofdoorzaak er van 
is, dat steeds meer bezoekers de Veluwe gaan mijden.  
Wie vindt het ten slotte nog leuk, om bij herhaling door norse geüniformeerde 
gemeentedienaren uit natuurgebieden verdreven te worden, die formeel voor iedere 
wandelende, joggende of fietsende Nederlander vrij toegankelijk behoren te zijn? U hoeft zich 
hiertegen niet te verweren, want de meldingen over dergelijke misstanden spreken boekdelen!  
Wie vindt het nog leuk, spannend, leerzaam of onderhoudend om uren- en dagenlang door 
verstilde bossen en heide te lopen of te fietsen, zonder zelfs maar een glimp van een levend 
hert, ree of zwijn op te vangen? 
Boa’s en andere groene nepagenten: jawel, die zijn in alle soorten, maten en gewichtsklassen 
ruimschoots voorhanden. Van heel onooglijk en timide tot kogelrond en hondsbrutaal!  
Dat kan zo niet langer voortduren, want straks gaat niet alleen al het Veluwse wild, maar ook 
de complete streekeconomie naar de Gallemiezen. 
En dat komt dan mede door uw wanbeleid!  
 
Uw benepen buurgemeente blijft volharden in genadeloos afschot van zwijnen die moedwillig 
door jagers vanuit de aangrenzende bossen werden verdreven en in de beschutting van de 
menselijke bewoning hun toevlucht zochten. Voorwaar geen stijlbloempje voor een dorp dat 
haar relatieve welvaart grotendeels heeft te danken aan de natuurrijke ligging aan de rand van 
het Veluwemassief en het IJsseldal. Als straks de ganzen vanuit laatstgenoemd gebied ook 
door jagers naar de gazons van Epe worden verdreven, dan zal de KNJV- stropdasdragende 
burgemeester beslist geen seconde aarzelen om plaatsgenoot Den Hertog het snelvuur op dat 
ongedierte te laten openen.  
Tegen contante betaling uit de gemeentekas! 
Weet u: wij worden een beetje onpasselijk van deze afzichtelijk respectloze omgangsvormen 
tegenover dieren die deel uitmaken van onze inheemse fauna.  
In Epe is men zelfs te gierig om door middel van een schrikdraadje, enkele rollen schapengaas 
of - nog goedkoper- schapennet, de toegang tot de dorpsgazons voor zwijnen tijdelijk af te 
sluiten. Zwijnen zijn geen herten, dus afscheidingen hoeven geen meters hoog te zijn. En het 
betreft per saldo slechts een tijdelijke voorziening, omdat de nog her en der in dit land 
aanwezige beschaving binnenkort beslist een einde zal maken aan de bestialiteiten die 
confessionele en neoliberale machtspolitici zich tegenover onze natuur aanmatigen. Met 
volkomen losgeslagen jagershorden tot gevolg! 
Wellicht bestaat voor Epe dus de mogelijkheid om dat gaas te leasen en kunt u scoren door 
hen dat idee aan de hand te doen! Bij het oplossen van dergelijke immense problemen dient 
men immers mannenbroederlijk de handen ineen te slaan. Want voor u het weet wordt ook het 
mooie Heerde door opgejaagde zwijnen onder de voet gelopen! 
 
Terwijl uw wethouder, de heer van der Stege, er blijkt van geeft zelf niet eens tot veertig te 
kunnen tellen, spreekt hij de aantalopgave van de Faunabescherming tegen en benoemt met 
stelligheid de op palen gebouwde fusilladenesten tot “wildobservatieplekken”, van waaruit 
jagers tellingen zouden uitvoeren. Wij weten uit jarenlange ondervinding dat dergelijk 
primitief cijferwerk absoluut niet dient om een juist beeld van de wildstand te verkrijgen, 
maar slechts wordt aangewend om het zogenaamde ‘faunabeheer’ van een zweem van 
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nauwkeurigheid te voorzien. Jagers tellen namelijk pas als dieren op tableau gebracht zijn en 
interesseren zich absoluut niet voor de natuurlijke ecologisch bepaalde populatiedynamica 
van dierpopulaties.  
Hun enige doel is: afschot. 
Liefst zo veel en zo vaak mogelijk.  
Nogmaals: dat kan en zal straks bij ongewijzigd wanbeleid de hele regio Veluwe economisch 
de kop gaan kosten!  
In alle redelijkheid dus, heer van der Stege: het lijkt ons absoluut niet gek om nu reeds te 
anticiperen op de in gang zijnde afbraak van de Veluwse natuur. 
En het lijkt ons zelfs uw taak om alles op alles te zetten, om het meer dan schandalige 
misbruik van de Veluwse dierpopulaties door immoreel- egoïstische jachtgezelschappen zo 
snel mogelijk tot staan te brengen.  
Wat er daarna met de op de korrel genomen hobbyjacht dient te gebeuren, dat mogen 
weidelijke bestuurders beslissen.  
Wij willen hen daarbij graag van advies dienen! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Bijlage: brief aan het Veluws Bureau voor Toerisme  
 
cc:  aan alle Veluwse gemeentebesturen 
      aan het Veluws Bureau voor Toerisme 
      aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland   
      aan de Faunabescherming 
      aan de Dierenbescherming 
      Partij voor de Dieren 
      Directie Staatsbosbeheer 
      Directie Natuurmonumenten 
      Directie Het Gelders Landschap  
      De heer Dion Graus. PVV Tweede Kamer Fractie         
 


