	
  

Stichting Ganzenbescherming Nederland
Hobbyjacht onder schadedekmantel
Het is in ons land een goed beschaafd gebruik, dat alle jachtactiviteiten bij aanhoudend streng winterweer
worden stopgezet. Tot het aantreden van het eerste kabinet Balkenende in 2002 gebeurde dit centraal door de
minister van L.N.V. Maar nadat een confessioneel cohort bestaande uit een viertal hobbyjagende parlementariërs
en twee jagende resp. jachtsympathieke ministers gedurende de jaren 2003 – 2010 er voor zorgden dat de Flora
en Faunawet volkomen vleugellam werd geschoten en de Nederlandse fauna in steeds sterker mate werd
overgeleverd aan de willekeur en onkunde van agrariërs en ongekwalificeerde jagende hobbyisten, kalfde ook het
verantwoordelijkheidbesef jegens de natuur bij de zittende centrale macht in verontrustend snel tempo af. Natuur
wordt immers door confessionelen en neoliberalen beschouwd als improductief, nutteloos en zelfs schadelijk en
zou feitelijk met wortel en tak uit ons (volgens premier Rutte beschaafde) land dienen te verdwijnen Zodat onder
het inhoudsloze motto van ʻWaarden en Normenʼ zelfs het sluiten van de jacht op momenten waarop de in het
wild levende dieren uitermate kwetsbaar zijn, zonder enige maatschappelijke discussie in handen werd gelegd
van provinciale besturen, die in verontrustend veel gevallen volkomen bezwangerd zijn door hobbyjachtbelangen.
Daar valt dus absoluut niets heilzaams van te verwachten!
Hoewel er al meer dan een halve eeuw minutieus wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd naar de invloed van
begrazingvraat door overwinterende ganzen op agrarische gewassen en teelten, waaruit klip en klaar is gebleken
dat waarachtige schade slechts sporadisch optreedt en dikwijls op een eenvoudige wijze is op te vangen, is al
deze kennis, waarin tientallen miljoenen guldens en euroʼs gemeenschapsgeld werden geïnvesteerd, met de
komst van de zogenaamde ʼKenniseconomieʼ volledig afgeschoten en ondergeschikt gemaakt aan agrarische- en
jachtbelangen.
Andermaal zonder ook maar de geringste maatschappelijke discussie. En dat, terwijl vele miljoenen
belastingbetalende Nederlanders onze natuur en inheemse fauna koesteren en er mentale en fysieke energie aan
ontlenen die zo belangrijk is voor het functioneren in het productieve en persoonlijke dagelijkse leven.
Hoewel er al jarenlang door ambtelijke en semiambtelijke adviesorganen van de overheid met klem wordt
gewezen op de grote economische waarde van de Nederlandse natuur en fauna, slagen een handvol agrariërs en
hobbyjagers (in totaal amper 75.000 personen) er keer op keer in om de hele natuur en fauna aan het eigen
bekrompen egoïsme te onderwerpen. Het is beschamend voor politiek en openbaar bestuur en vernederend voor
ons moeizaam verworven peil van civilisatie, dat door machtsmisbruik en totaal foutieve voorstelling van zaken
het integrale Nederlandse natuur en faunabeleid te grabbel is gegooid voor kwaadwillige misbruikers.
Het werkelijk niveau van beschaving van een land of natie is niet af te meten aan het Bruto Nationaal Product
noch aan de mate waarin men er krampachtig naar streeft, om economische bomen almaar hoger te laten
groeien. Want ieder werkelijk ontwikkeld mens weet immers, dat alle groei eindig is!
Zo ook de ontluisterende groei van de barbarij die leidt tot het beschadigen en vernietigen van alles wat er voor
een beschaafde samenleving werkelijk toe behoord te doen. Terwijl de centrale overheid zich beijverd om een
landelijk netwerk van speciaal daartoe opgeleide Dierpolitie operationeel te maken teneinde zo het misbruik en de
verwaarlozing van dieren beter te kunnen opsporen en handhaven, laat diezelfde overheid het toe dat gewapende
hobbyisten zich te buiten gaan aan inheems in wilde staat levende dieren, die zich daartegen op geen enkele
wijze kunnen verweren. Zelfs en vooral niet wanneer er zich strenge winterse omstandigheden voordoen, zoals
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dat in ons land al vanaf eind januari 2012 het geval is en als gevolg waarvan er zich op 28.01 een ongekend
sterke influx heeft voorgedaan, waarbij zich noodgedwongen een zeer groot aantal kol- en rietganzen vanuit het
noordoosten van Duitsland en het aangrenzende deel van Polen naar West-Europa heeft verplaatst. Die dieren
verdienen het om hier een gastvrij tijdelijk tehuis te vinden, zodat zij in maart weer fit en gezond aan de terugreis
naar Siberië kunnen beginnen.
Hoewel de landerijen in alle Nederlandse provincies al vanaf de laatste week van januari strak bevroren zijn, er
sinds 3 februari in veel regioʼs sprake is van een in dikte variabele sneeuwbedekking en als gevolg van de
langdurige inundaties de uiterwaarden van onze grote rivieren op talloze plaatsen schuil gaan onder een dikke
ijslaag, vinden diverse provinciale besturen het niet nodig om per direct een halt toe te roepen aan de uitoefening
van de jacht. En de centrale overheid, in de persoon van een staatssecretaris die alleen maar iets heeft met de
natuur wanneer hij deze ten eigen dienste te gelde kan maken, heeft een rotsvast vertrouwen in het fatsoen en de
weidelijkheid van de Nederlandse jagers. En acht daarom ingrijpen niet nodig.
Het regelrechte gevolg daarvan is het ontluisterende feit, dat schandalige jachtmisstanden aan de orde van de
dag zijn en dat jagers op talloze plaatsen voor de zoveelste maal hun ware gezicht tonen. Een gezicht, dat
absoluut niets van doen heeft met welke vorm van beschaving of civilisatie dan ook!
Naar aanleiding van het verwerpelijke pro- jachtbeleid van de Provincie Gelderland heeft Stichting
Ganzenbescherming Nederland de situatie in het Gelderse Rivierengebied aan een quick-scan onderworpen.
Daarbij bleken er op grote schaal vaste of mobiele jachthutten geplaatst te zijn. Niet alleen op of langs talloze
agrarische kavels waarop geen enkel dier in de winterperiode enige schade zou kunnen aanrichten, zoals
afgeoogst akkerland, permanent grasland en zelfs met round- up doodgespoten weiden, maar ook onder of zeer
nabij hoogspanningsleidingen.
Ook bleken er vrijwel nergens afschrikmiddelen op die zogenaamd schadegevoelige percelen te staan. Dit is
echter wel een bindende voorwaarde, die gekoppeld behoord te zijn aan het verlenen van vrijstelling ingevolge de
Flora en Faunawet. Maar controle of handhaving daarvan lijkt evenmin te behoren tot de prioriteiten van de
provincie Gelderland! .
Er werd vanuit jachthutten geschoten op ganzen, die zich vanaf hun buitendijkse slaapplaatsen op hoogten van
enkele tientallen tot ca. honderd meter naar binnendijks gelegen voedselterreinen verplaatsten. Vanwege de
keihard bevroren bodem en de sneeuwbedekking was het een volslagen absurditeit, dat jagers hun banale
handelen als schadeafschot meenden te kunnen typeren en daarbij zelfs gedekt bleken te worden door een
expliciete, middels de digitale snelweg op schrift geprinte, toestemming van het provinciale Gelderse bestuur. Een
bestuur dat provinciebreed het faunabeleid en de FFW- handhaving heeft toevertrouwd aan hobbyjagers!
Nederland op zijn allersmalst!
Natuur, fauna, respect en civilisatie: tel uit je verlies!
Naast het verwerpelijke feit, dat er op geen enkele wijze rekening mee wordt gehouden dat ganzen en andere
grasetende watervogels vanwege de dikke ijslaag die na het vallen van het rivierpeil op de uiterwaarden van Rijn,
Waal en IJssel is achtergebleven en de grazige vegetatie onbereikbaar maakt, werd er ook op ganzensoorten
geschoten waarop de jacht niet is toegestaan. Zo namen wij waar dat ook de overvliegende bij wet beschermde
Toendrarietganzen en Taigarietganzen werden beschoten en troffen op enkele plaatsen gewonde rietganzen aan
in groepen grazende Grauwe Ganzen en Kolganzen. Toestemming verlenen tot afschot in perioden waarin men
als wetgever redelijkerwijze dient te weten dat er zich in alle groepen wilde ganzen beschermde soorten kunnen
bevinden, doet denken aan een overheid die moedwillig en welbewust een loopje neemt met alle specifieke en
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subspecifieke kennis die al langer dan een halve eeuw met betrekking tot onze overwinterende ganzenpopulaties
bekend is.
Daarnaast is ook vastgesteld en gepubliceerd, dat in het winterhalfjaar onze inheemse populatie Grauwe Ganzen
wordt aangevuld met wisselende aantallen overwinteraars uit Scandinavië, het noordoosten van Duitsland en het
westen van Polen. Deze niet- residente ganzen zijn echter niet in het veld te onderscheiden van onze inheemse
broedvogels.
Ongestructureerd afschot van Grauwe Ganzen gedurende het winterhalfjaar kan en mag dan ook niet worden
afgedaan als noodzakelijke beperking van lokale broedpopulaties. Om die populaties structureel te verkleinen en
te beheren deed de provincie er beter aan om hobbyjagers bindend te houden aan de Zorgplicht die in ieder
individueel of collectief pachtcontract is vastgelegd, maar waar door de jacht- en agrarische wereld moedwillig al
jarenlang de hand mee wordt gelicht. Want tot dusverre mocht via het Faunafonds de belastingbetaler immers
voor alle door hobbyjagers veroorzaakte schade opdraaien.
Jagers zijn en blijven echter, ingevolge de door henzelf met de verpachter aangegane verplichting, contractueel
gehouden om schade en overlast door wildpopulaties te voorkomen en te minimaliseren. Dat bereikt men niet
door in de winter onder valse voorwendsels op ganzen te schieten waarvan men soort, aantal en herkomst niet
eens kent. De geëigende aanpak ligt in het beheersmatig in de hand houden van de reproductie van de
ganzenparen en daarbij ruimte te bieden aan de natuurlijke predatoren.
Daarbij kan het jachtgeweer dus gewoon in de wapenkast blijven, maar ontstaan er volop mogelijkheden tot het
ten uitvoer brengen van nuttig handwerk ten behoeve van het waarachtige faunabeheer. Dat is veel functioneler
dan het vanuit een hinderlaag afknallen van volstrekt onschuldige dieren van onbekende herkomst
En het zou op alle fronten een triomf zijn voor een werkelijke beschaving!

Bijlagen. Fotodocumentatie Jachthutten Altforst
Essay: Al is de leugen nog zo snel.

Verzonden aan: de Staatssecretaris van E.L.I., alle Tweede Kamerfracties, de Vaste Cie voor ELI, de Colleges
van Gedeputeerde Staten van alle provincies, Vogelbescherming, de Faunabescherming, de Dierenbescherming,
de heer Dion Graus,
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