	
  

BETREFT ROOFBOUW, LEUGEN EN FEITENVERDRAAIING OMTRENT VELUWSE
WILDPOPULATIES
Stichting Faunabeheereenheid Veluwe
Postbus 126
7400 AC Deventer

Zandpol, 22 december 2011,

Geachte heer/ mevrouw,
Tot onze grote verbazing namen wij op 5 december 2011 via het programma Een Vandaag er kennis
van, dat de Veluwse wildstand in zorgwekkende mate te lijden zou hebben van grootschalige stroperij
en dat de populatieomvang van ree, edelhert, damhert en wild zwijn daardoor zeer sterk afgenomen
zou zijn. Wanneer dit inderdaad het geval was, dan is er sprake van een uitermate zorgwekkende en
zelfs alarmerende situatie!
De Veluwe trekt immers jaarlijks enorme aantallen natuurminnende recreanten uit binnen en
buitenland, die de regionale economie blijkens onze informatie honderden miljoenen euro’s op
jaarbasis opleveren. Het zou dus een waarachtige economische ramp voor het hele gewest zijn,
wanneer het Veluwse wild als toeristische trekpleister zou wegkwijnen en verdwijnen als gevolg van
stroperij.
Nu wil het toeval, dat wij al enkele maanden geleden in contact getreden zijn met het
supermarktbedrijf PLUS, waar men het plan heeft opgevat om in de hele winkelketen tegen
aantrekkelijke prijsstelling Veluws wild te gaan vermarkten. Het Plus- management drijft hierbij
kennelijk volledig op de door u verstrekte informatie en voert het door Gedeputeerde Staten van
Gelderland goedgekeurde zogenaamde “Faunabeheerplan” aan als rechtvaardiging voor het in de
uitverkoop doen van onze bij wet beschermde inheemse fauna. Er zou volgens Plus, getuige een
schrijven van 31 oktober jl., op de Veluwe sprake zijn van dermate grote overpopulaties van de vier
genoemde zoogdiersoorten, dat vermarkting daarvan in de supermarktketen volkomen verantwoord is.
Kennelijk heeft er dus in de korte tijdspanne tussen eind oktober en begin december 2011 op de
Veluwe een dermate massale roof van wild door stropers plaatsgevonden, dat een dierpopulatie die u
omvangrijk genoeg achtte om deze grootschalig te kunnen vermarkten, zorgwekkend gedecimeerd
werd. Dit komt ons als zeer ongeloofwaardig voor en staat dan ook op uitermate gespannen voet met
de werkelijkheid!
Die werkelijkheid is namelijk, dat wij ons in een schrijven gericht hebben tot het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Epe. In dat schrijven (waarvan wij een afschrift
bijvoegen), geven wij een schets van de ware situatie rond het zogenaamde wildbeheer op de Veluwe.
Ook belichten wij de achterliggende oorzaken, waardoor er voor het eerst in meer dan een eeuw (zo
lang staan er namelijk al geen rasters tussen de bossen en de bebouwde kom) wilde zwijnen tot in het
dorp Epe komen. Nog maar enkele maanden geleden werd er zelfs een wild zwijn geschoten in het
Vossenbroek, op een steenworp afstand van de drukke A50. Wij hoeven u natuurlijk niet uit te leggen
hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Want het maakt deel uit van het weloverwogen
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‘faunabeheermatige beleid’ om het wild tot personae non grata te doen verklaren. Wildschade en
overlast zijn immers de grote vrienden van de jacht.
Daarom worden er namelijk ook al jarenlang rasters verlaagd of onklaar gemaakt en hekken geopend.
Dat zult u beslist niet eigenhandig doen, maar het lijkt ons zeer ongeloofwaardig dat stropers hierin de
hand zouden hebben. Waarom zouden zij immers dergelijke, voor henzelf onproductieve, handelingen
uitvoeren?
In de duidelijk geënsceneerde reportage van Een Vandaag (een publieke omroep met miljoenen
kijkers) werd niet alleen stroperij als oorzaak van de verminderde wildstand ten tonele gevoerd, maar
wist men zelfs de daders te benoemen:
Brabantse woonwagenbewoners en Veluwse werklozen.
Dat noemen wij pas goor lef hebben!
Want eerder dit jaar werd er door surveillanten van het K.L.P.D. op de A50 in de provincie Noord
Brabant gedurende de nachtelijke uren weliswaar een auto staande gehouden waarin een geschoten en
van de Veluwe afkomstig edelhert werd aangetroffen, maar het enkele feit, dat de inzittenden van dat
voertuig afkomstig bleken te zijn uit een Brabants woonwagenkamp, vormt niet het minste bewijs dat
dit vergrijp in enige relatie staat tot de zogenaamde dramatische aantalvermindering van het Veluwse
wild.
Inderdaad u leest het correct: zogenaamde!
U en wij weten immers heel goed, dat het Veluwse wild helemaal niet gedecimeerd is. Want dat
decimeren beoogt u juist te gaan doen door middel van de voorgenomen Plus- uitverkoop!
De echte waarheid is immers, dat door de ongehoord excessieve wijze waarop er door Veluwse jagers
voornamelijk gedurende de nachtelijke uren met hightech wapens, nachtzichtapparatuur en
geluiddemper op reeën, herten en zwijnen gejaagd wordt, het wild er toe is overgegaan om zich in de
meest afgelegen en onoverzichtelijke delen van hun leefgebieden terug te trekken. Wildweiden,
drenkplaatsen en zoelen die vaak al decennialang in gebruik waren, worden door reeën, herten,
moeflons en zwijnen gemeden omdat zij zich domweg niet meer in de buurt ervan durven vertonen!
Waar tot voor enkele jaren een wandeling of fietstocht door bosgebieden en over heidevelden steevast
ten minste een glimp van een ree, hert of zwijn opleverde, klagen bewoners en bezoekers van de
Veluwe al enkele jaren over de structurele onzichtbaarheid van het wild.
Daaruit, en waarschijnlijk vooral uit de door ons aan alle Veluwse gemeentebesturen ter
kennisgebrachte brief aan het Epese gemeentebestuur, is kennelijk op uw initiatief de reportage van
Een Vandaag voortgekomen. Daarin worden de publieke media én het Nederlandse kijkerspubliek
moedwillig en met voorbedachten rade getrakteerd op in scene gezet en derhalve misleidend
‘bewijsmateriaal’, foutieve voorstelling van zaken en ongefundeerde criminalisering van de
bevolkingsgroepen ‘kampbewoners’ en ‘werklozen’.
Wij willen daar graag nog een minderheidsgroepering aan toevoegen: tot faunabeheerders opgeleukte
hobbyjagers!
Dat is namelijk de waarachtige dadergroep!
Want sinds u, dankzij de confessioneel geïnitieerde en aantoonbaar manipulatieve wijzigingen in de
Flora – en Faunawet, uw egoïstisch aangejaagde vrijetijdsbesteding mag camoufleren onder de
vermomming van Faunabeheerder, zijn de excessen met jacht en bejaagbare fauna letterlijk van dag
tot dag explosief toegenomen.
Landsbreed en jaarrond.
Wat ons betreft: tot hier en geen streep verder!
Wij zullen dit schrijven dan ook een ruime verspreiding geven en gaan er van uit dat, waar miljoenen
Nederlanders er dankzij uw spontane media-actie op Sinterklaasavond van doordrongen zijn dat alle
afschotseinen voor de Veluwse wildstand op rood staan, u zich er met kracht voor zult beijveren om
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het Plus -management er van in kennis te stellen, dat de aangekondigde uitverkoop van Veluws wild
op een betreurenswaardig misverstand berust. Tevens gaan wij er van uit, dat er met ingang van heden
en tot nader order op de Veluwe niet één ree, hert, moeflon of zwijn meer ‘geoogst’ zal worden.
Want oogsten uit een gedecimeerde wildpopulatie komt immers overeen met waarachtig stropen.
En evenals het ten eigen faveure beliegen en misleiden van miljoenen televisiekijkers is ook stropen
een misdrijf!
Daarmee is wel ongeveer gezegd hoe wij tegen uw organisatie aan kijken.
Met vriendelijke groet,

Bijlagen: Brief gemeente Epe
Brief Plus-consumentenservice

cc: De voorzitter van de Raad van State
De voorzitter en leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal
De Tweede Kamerfracties van CDA, CU, D’66, GL, PvdA, PvdD, PVV, SP, SGP, VVD en 50+
De staatssecretaris van Economie, Landbouw en Infrastructuur
Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland
De gemeentebesturen van alle Veluwse gemeenten
Stichting Eik
Prof. Dr. R.C.Ydenburg, vakgroep Resource Ecology, WUR, Wageningen
Plus- consumentenservice
K.N.J.V.
Alle Veluwse VVV’s
Directie Staatsbosbeheer
Directie Natuurmonumenten
Directie Het Gelders Landschap
Directie De Hooge Veluwe
De Faunabescherming
De Dierenbescherming
Vogelbescherming
Vereniging het Veluws Hert
Vereniging Het Reewild
Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming
Wakker Dier
Redactie Stentor Apeldoorn
Redactie de Volkskrant
Redactie NRC
Redactie Algemeen Dagblad
Redactie de Gelderlander
Redactie Trouw
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Redactie de Volkskrant
Redactie de Telegraaf
Redactie Een Vandaag
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