
	  

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

Aan de Tweede Kamerfracties van D’66, Groen Links, PvdA, PvdD, PVV en SP 

Postbus 20018 

2500 EA  den Haag 

 

 

Zandpol, 3 april 2012 

 

 

 

Geachte fractie,  

 

 

Graag willen wij, namens de ganzen, blijk geven van onze grote erkentelijkheid en waardering voor uw besluit om 

zich uit te spreken tegen het als jachtwild bejaagbaar stellen van de Grauwe Gans en de Kolgans.  

Over de ware oorzaken van het ontstaan en bestendigen van de zogenaamde ‘overpopulaties’ van de in ons land 

broedende en overzomerende Grauwe Ganzen, hebben wij u in 2011 uitgebreide informatie doen toekomen 

welke in kort bestek het volgende behelst: 

Overpopulaties van broedende Grauwe Ganzen komen in ons land pas voor vanaf het moment waarop door 

mutaties in de Flora en Faunawet hobbyjagers werden voorzien van het predicaat ‘faunabeheerder’. Doordat 

hobbyjagers altijd een zo omvangrijk mogelijk afschot nastreven, waren en zijn zij in belangrijke mate de 

veroorzakers van die grote populatieaanwas. En ook van de daaruit voortvloeiende landbouwschade, die echter 

tot dusverre uit gemeenschapmiddelen werd en wordt betaald! 

Ook de veelal ongestructureerde natuurontwikkeling en de aanleg van nieuwe natuur bevorderde die 

populatiegroei. Deze ernstig verstoorde balans zal door voortgaande excessieve bejaging alleen maar verder 

escaleren. Daarom dienen faunabeheerders geen jachtwapens, maar daartoe geëigende onderhoudswerktuigen 

en hulpmiddelen ter hand te nemen. Dit cruciale faunabeheeraspect zou tot kernvoorwaarde in de Wet Natuur 

dienen te worden gemaakt! 

Met betrekking tot de Kolgans wijzen wij er graag op, dat deze Siberische broedvogelsoort in de oorspronkelijke 

Flora en Faunawet 2002 volledige bescherming genoot maar dat, als gevolg van lobbymatige pressie vanuit de 

agrarische- en jachtwereld, aanvankelijk bejaging in de vorm van ‘flankerend afschot’ werd toegestaan, met een 

maximum van twee ganzen per jager per dag. Vanaf 2003 hebben opeenvolgende bewindspersonen van LNV de 

afschotmogelijkheden van kolganzen echter almaar verruimd. Dit gebeurde met dure onderbouwing door Betaald 

Advies dat werd ingewonnen bij het WUR- instituut Alterra, doch (aantoonbaar) zonder énig deugdelijk 

wetenschappelijk onderzoek naar de populatiedynamiek, het jaarlijkse sterftepercentage en de jachtintensiteit 

waaraan de West- palearctische Kolganspopulatie blootgesteld wordt gedurende de noodgedwongen jaarlijkse 

trek vanuit Noord-Siberië naar West- Europa vice versa. Dit heeft geleid tot de afstotelijke jachtmisstanden 

waarvan wij u onlangs bij brief in kennis stelden (brief 13 februari 2012 “betreft laakbaar beleid t.a.v. jacht bij 

streng winterweer) en waarvan de beeldreportages te raadplegen zijn op de sites van www.faunabescherming.nl 

en www.ganzenbescherming.nl.  

 

Naast zeer grote aantallen bij wet beschermde Kolganzen, zijn er gedurende het volstrekt misplaatste 

jachtvriendelijke beleid van staatssecretaris Bleker zowel in de winter 2011/12 als in het daaraan voorafgaande 

winterseizoen 2010/11 in ons land ook clandestien substantiële aantallen dieren afgeschoten die behoorden tot 
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de overwinterende populaties van beschermde en niet- bejaagbare Taigarietganzen, Toendrarietganzen, Kleine 

Rietganzen en andere periodiek bij ons verblijvende ganzensoorten. Dit kon en kan allemaal gebeuren, omdat 

controle op en handhaving van de Flora en Faunawet vrijwel unaniem door regiokorpsen in handen wordt 

gegeven van buitenjustitiële Bijzondere Opsporing Ambtenaren, die nagenoeg allen hobbymatig de jacht 

beoefenen en in overwegende mate in dienstverband aan Fbe’s, Wbe’s of lagere overheden verbonden zijn. Dit 

volstrekt wetteloze systeem voorziet hobbyjagers van een carte blanche om naar eigen believen en willekeur met 

jacht en schadeafschot te handelen! Wanneer de staatssecretaris van E.L.I daartoe door het Parlement, de 

Senaat en de Raad van State ruimte wordt geboden, dan valt te vrezen dat ons hele nationale natuurbezit 

zodadelijk overgeleverd zal zijn aan zulk een misdadig uitbuitingsbeleid! Ook daarom zijn wij u zeer erkentelijk 

voor het door u ingenomen standpunt.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

N.N. Chögyal Trizin 

Namens het bestuur van Ganzenbescherming Nederland 

 

 

cc: aan de vaste commissie voor E.L.I.  

     aan de Tweede Kamerfracties van CDA, Christen Unie, VVD, SGP  

     aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal  

     aan de voorzitter, de vice voorzitter en de leden van de Raad van State 

     de Dierenbescherming 

     de Faunabescherming 

     Vogelbescherming          

       

 


