Task force jachtmisstanden/de faunarecherche

Ganzen in gelderse streken # 2

De Randmeerkust, de gelderse vallei
en de achterhoek

inleiding
Ter afsluiting van dit drieluik over de in Gelderland
overwinterende wilde ganzen doorkruisten wij de nog resterende
regio’s: de polders langs de Randmerenkust, de geëigende
terreinen in de Gelderse Vallei en een aantal gebiedsdelen in de
Achterhoek.
Het gaat bij deze QuickScan primair om de aanwezigheid van
substantiële groepen ganzen en niet om de veelal sterk verspreid
in paren levende Nijlganzen, hoewel ook die vogels in
voorkomende gevallen uiteraard wel werden meegeteld.
Aanleiding tot het uitvoeren van dit onderzoek was de meer dan
schandaleuze wijze waarop de Gelderse CDA-gedeputeerde Jakob
Jan van Dijk het bestond, om ten behoeve van zijn voorgenomen
afschotbeleid de onomstreden deugdelijke databestanden van
SOVON te negeren en uitsluitend de op criminele wijze
gemanipuleerde aantalsopgaven van de ronduit subversieve
provinciale FBE te gebruiken.
Daarom werden bij ons onderzoek minutieus de aantallen van de
zogenaamde “probleemganzen” bijgehouden, want daarvan
zouden er volgens van Dijk immers minstens 100.000 op
provinciaal territoir leven.
Vuile leugens dienen er namelijk primair voor, om op
onbarmhartige wijze door de oprechte waarheid te worden
achterhaald!
*Hierbij moet meteen worden opgemerkt dat brandganzen, die in
Gelderland ook als probleemsoort worden betiteld, volkomen
buiten dit kader behoren te worden geplaatst.

Als hoog-arctische broedvogelsoort is de brandgans er namelijk al
in de jaren ’70 toe over gegaan, om het broedgebied in
zuidwestelijke richting te gaan verleggen.
In eerste instantie vonden die nieuwe vestigingen plaats in de
Baltische regio, maar vanaf de jaren ‘80 waren er ook in het
Noordzeegebied in toenemende mate broedgevallen van deze
ganzen.
Hoewel er sterke aanwijzingen zijn dat deze areaalverschuivingen in
directe relatie staan met de mondiale klimaatverandering
bestonden CDA en VVD het om, slaafs geholpen door de PvdA en
zonder enig nader geografisch-ecologisch populatieonderzoek als
beleidsbasis, in 2008 over te gaan tot het massaal vergassen van
brandganzen.
Vanaf dat moment regeert er in ons land het decreet van het
volslagen confessioneel-neoliberale onbenul, maar hierover later
meer.
Want ook de satanische antichrist en de blinde geldwolf dienen
met beschaafde wapenen te worden bestreden!
Die wapens zijn de Naakte Feiten!

Daarom richten wij ons bij dit onderzoek niet enkel op de
gebieden waar zich coute que coute jaarrond veel ganzen
ophouden, maar zijn ook de provinciale regio’s waar dit in veel
mindere mate het geval is, bij deze QuickScan betrokken.
Echter, omdat er vanuit de provinciehuizen (niet exclusief het
Gelderse, maar wel in overwegende mate) met alle macht is
gewerkt aan het molesteren en traineren van het tot stand
komen van de, voor het behoud en de versterking van de
biodiversiteit onontbeerlijke, EHS-zones en het realiseren
van het al even cruciale N-2000 netwerk, leek de huidige
periode met langdurig hoge rivierstanden hét moment bij uitstek
om de enorme importantie van het integrale uiterwaardengebied
vast te leggen.
Onder minder natte omstandigheden foerageren er gewoonlijk
ook grote aantallen ganzen in binnendijkse polders in het
rivierengebied, die daar dikwijls onwelkom zijn en frequent
bejaagd en verstoord worden.
Het is echter niet zo, dat die dieren DUS een veilig pied à terre
kunnen vinden in alle uiterwaardgebieden, want zelfs daar (en
ook wanneer het natuurreservaten betreft )zijn zij op veel
plaatsen niet veilig voor de moordende hobbyjagers hand.
Die gebieden hadden dus allang integraal als onherroepelijke
gedoogzones moeten zijn aangewezen. Hetzij door provinciale
hobbyjachtvazallen zoals gedeputeerde van Dijk, maar veel beter
ware het als dit centraal vanuit Den Haag bindend zou
worden voorgeschreven voor Alle buitendijkse gronden in
alle provincies.

Tenslotte zijn het niet de provinciale besturen, maar is het
onze Rijksoverheid die zich door middel van ratificering van
VN Conventies, Resoluties, Richtlijnen en Beginselen heeft
Verplicht tot het voeren van een deugdzaam en verantwoord
beleid en beheer van de trekkende en overwinterende
Euraziatische watervogelpopulaties!
Dat er nu al jarenlang op werkelijk ongehoorde schaal
gewapenderhand wordt huisgehouden onder de bij ons
overwinterende kolganzen, heeft immers niets van doen met
feitelijke schadebestrijding.
Want daarvoor staan de moderne boer een keur aan geavanceerde
verjaagmiddelen ter beschikking, waarvan de gesubsidieerde
aanschaf niet eens op zijn persoonlijk inkomen behoeft te
drukken.
Maar verjagen zónder deugdelijke gedoogzones in de
onmiddellijke omgeving is volstrekt zinloos en getuigt van een
ongehoord nihilisme bij de hiervoor verantwoordelijke
beleidscolleges.
Intussen verkneukelen boeren zich, omdat zij door dit
onversneden Haagse wanbeleid de jachtpachtprijzen
afgelopen decennium al 3 of zelfs 4x hebben kunnen
verdubbelen omdat er op almaar meer dieren onder almaar
soepeler voorwaarden kan en mag worden geschoten.
Het zogenaamd Godvruchtige CDA en de onversneden geldgeile
VVD mogen dit dan normaal beleid vinden, in onze optiek getuigt
het van een barbaarse minachting voor onze, toch al door eeuwig
klagende boeren gegeselde en door louche politici verguisde
natuur.
En voor al wat daarin een ecologische plaats behoort te hebben!

De randmeerkust

De kustpolders van de vroegere Zuiderzee zijn al van oudsher
belangrijke verblijfplaatsen voor doortrekkende en
overwinterende grazende watervogels, waarvan naast ganzen ook
smienten en zwanen belangrijke componenten vormen.
Dat dit gegeven echter onderhevig is aan de tand des tijds bewijst
het vanaf de jaren ’70 geheel verdwijnen van overwinterende
rietganzen en de zich recentelijk manifesterende sterke
achteruitgang van het aantal kleine zwanen in deze regio.

Dat daarvoor in de plaats soorten als brandgans en knobbelzwaan
zijn verschenen wordt echter door het provinciale bestuur niet
beschouwd als een aanwinst, want alle dieren die gras eten
worden met ziekelijke graagte als Plaag bestempeld.
En dit terwijl zij onlosmakelijke bestanddelen vormen van “Gods
Schepping” en in ruil voor de verlevendiging en aankleding van
het landschap slechts een fractie benutten van het overbemeste en
tot 8x per groeiseizoen gemaaide kuilgras, waarvan de aanwas pas
aanvang op het moment dat de Siberische ganzen weer afreizen.

Aan het einde van iedere winter ligt er op vrijwel ieder gangbaar
erf van de moderne melkveehouderij nog voldoende kuilvoer
onder zeil om er nog maandenlang mee vooruit te kunnen.
Al dat gras had dus ten behoeve van de natuurlijke medebewoners
van onze gemeenschappelijke publieke ruimte best iets minder
intensief geoogst kunnen worden. Want zélfs boeren moeten
kunnen begrijpen, dat de ene winter nooit naadloos in de andere
zal over gaan.
Dat was namelijk zelfs in de IJstijden niet het geval!

Polder Arkemheen en Putterpolder
Hoewel er van landbouwzijde al in de jaren ’80 structurele verlaging van de
waterstand werd bepleit en er toen ook werd overgegaan op elektrische
bemaling, ademen deze polders nog wel de sfeer van het vroegere
IJsselmeerkustlandschap, zoals dat zich eens vanaf de Huizermeent tot aan
de IJsselmond heeft uitgestrekt.
Door het zeer natte winterhalfjaar hebben forse delen van Arkemheen
langdurig blank gestaan en zijn ook de lagere delen van de Putterpolder
niet droog gebleven.
Ideale omstandigheden dus voor water- en waadvogels.
Daarom geven wij een overzicht van het aanwezige soortenaanbod met
daarbij een kwantitatieve benadering, die uitdrukkelijk niet de pretentie
van volledigheid draagt.

Het terreinbezoek vond plaats op 27 februari 2016 in de ochtenduren.
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Er werden de volgende kolganzen met zwarte halsbanden gezien:
PJ3 gent ongepaard Bij pompstation Bunschoterweg
FJL gent en FJY vrouw, zonder juv. Putterpolder
KYG gent ongepaard Putterpolder
PT2 gent, PS5 vrouw en PT6 overjarig, Putterpolder

Hoewel natuurlijk complete waanzin in een dergelijk gebied wordt er zelfs hier op
smienten gejaagd, omdat deze dieren wat kort wintergras eten.
Wij vinden dat men met de onbeschaafde Haagse en Arnhemse tengels van dit volstrekt
onschuldige vliegende pronkjuweeltje af moet blijven!

Polders van Hierden-Hoophuizen-Doornspijk
Vroeger waren deze polders equivalenten van de vorige twee
gebieden, maar door diepere bemaling en toename van de
agrarische activiteit is de vogelstand gedurende de afgelopen
decennia sterk teruggelopen, hoewel het landschappelijke
karakter nog wel redelijk intact bleef.
Wel zijn de hinderlijke verblijfsrecreatiepuisten rond Hoophuizen
een zware aantasting van het unieke vroegere
strandwallengebied, dat in één mensenleven tijds maar eenmaal
kapot gemaakt kan worden om er voor altijd van bevrijd te zijn!
Voorts wordt er hier op schandelijke wijze gejaagd vanuit hutten
in de rietkragen.
Wonderlijk gegeven, dat juist de Bijbel Belt uitblinkt in extreem
lomp en onbehouwen wangedrag tegenover onze
medeschepselen!
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Polders Oosterwolde en Kamperveen
Wat voor het vorige gebied geldt gaat ook op van deze polders,
waarin bovendien in ruilverkavelingsverband een aantal
melkveehouderijen zijn neer geplempt, gelukkig deels aan de voet
van de oude Zeedijk.
Hoewel het ruimtelijke karakter nog redelijk is behouden, ademen
grote delen van dit polderland een monotone en steriele sfeer die
eigenlijk alleen wordt doorbroken in het SBB-reservaatgedeelte
rondom de eendenkooi onder Noordeinde, ter weerszijden van
het Noordermerk Kanaal.
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Brede rietkragen en geïnundeerde graslanden kenmerken het
reservaatgedeelte van Polder Oosterwolde en geven ons nog een indruk van
de weidsheid van het oude landschap ten tijde van de vroegere Zuiderzee.

Aan de verre einder waakt nog altijd de oude zeedijk voor een vloed die nooit
meer zal komen.

de gelderse vallei

Hoewel feitelijk alleen het meest zuidelijke gedeelte van de
Gelderse Vallei - het Binnenveld, de Bennekomse Meent en het
moerascomplex de Hel en de Blauwe Hel – relevant zijn voor
substantiële aantallen kol- en grauwe ganzen, werd ten behoeve
dan deze QuickScan wel het hele Valleigebied doorkruist.
Dit leverde echter alleen langs het Valleikanaal en in de
bescheiden dalen van de Barneveldsche Beek en de Lunterensche
Beek nog wat ganzen en zwanen op.
Tot in de jaren ’80 foerageerden er echter in de Achterbergse
Hooilanden en in de Bennekommer Meent geregeld groepen
Geelbek Taigaganzen, die hun slaapplaats hadden in het
Leersumsche Veld, maar die later vooral vanuit de afgedamde Rijn
bij Maurik en vanuit de Kaliwaal bij Boven Leeuwen of de
grindgaten in de Hiensche Waarden bij Dodewaard naar deze

voedselgebieden kwamen. Zij foerageerden ook wel in het
Meeuwenkampje bij De Klomp en op de Emminkhuizerberg.
Later kregen hier toendrarietganzen de overhand, gevolgd door
kolganzen die al snel veruit het talrijkst werden.
Ook de Kleine Zwaan was lange tijd een gewone winterse
verschijning in het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei, met
vooral in de jaren ’80 aantallen die tot ruim boven de 300 ex.
konden oplopen.
Dit lijkt thans vergane glorie te zijn.
In de gehele Vallei werden slechts minimale aantallen ganzen en
zwanen waargenomen.
De Vallei scoort dus duidelijk beter als pluimveehabitat!
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De achterhoek

Afgezien van de raakvlak zones met het IJssel- en Rijndal heeft het
veelal kleinschalige en besloten landschap van de Gelderse
Achterhoek weinig te bieden aan substantiële aantallen
overwinterende ganzen.
Het is dan ook niet vreemd, dat historische gegevens uit deze
streek vrijwel ontbreken en pas aanvangen met de ontdekking van
een kleine groep overwinterende Geelbek-taigaganzen op het
landgoed Beekvliet bij de samenvloeiing van Berkel en
Groenlosche Slinge, op 23 januari 1963.
Enkele dagen later zou blijken, dat die vogels foerageerden tot bij
Zwiep langs de Berkel, op sneeuwvrij gewaaid akkerland in de
Geesterensche Es en ook op kwelrijke plaatsen in het dal van de
Bolksbeek. Er lagen sneeuwduinen van soms wel 2 meter hoogte
en er was lange tijd nauwelijks gemotoriseerd verkeer mogelijk.

Foto’s Gerard T Visser en Ronald Kamphuis

Het betrof vermoedelijk een winterpopulatie die zich destijds
ophield in het Haaksberger- en Buurser Veen en/of in het
Zwillbrocker Venn en die bij aanhoudende vorst en
sneeuwbedekking simpelweg de stroomdalen van Berkel en
Slinge volgde, omdat daar altijd open water voorhanden was.
In het najaar van 1971 vertelden bewoners van de buurtschappen
Kulsdom (Berkel) en Lemperhoek (Bolksbeek), dat daar
inderdaad tijdens strenge winterkou Geelbektaigaganzen
verschenen, die er in zachte winters zelden of nooit werden
gezien. Soortgelijke informatie werd destijds eveneens verkregen
van boeren en jachtopzieners in die regio.
Het is ons echter nooit gelukt om met zekerheid de winterse
aanwezigheid van groepen taigarietganzen in het Haaksberger- en
Buurser Veen vast te stellen. Ook in het Zwillbrocker Venn lijkt in
de recente tijd nooit sprake te zijn geweest van het overwinteren
van substantiële groepen taigarietganzen.
Wellicht door het ontbreken van structurele pleistersterplaatsen
van de taigagans zijn ook de toendrarietganzen die zich vanaf de
jaren ’80 overal in Oostelijk Nederland in de vaste fabalisgebieden vestigden, nooit talrijke wintergasten geworden in de
Achterhoek, behoudens het IJsseldal en de omgeving van
Gendringen en Terborg.

Ook het voorkomen van grote groepen kolganzen beperkt zich tot
dusverre tot de IJsselstreek en de Liemers.
Wel komen er tegenwoordig op vrij veel plaatsen langs bredere
beken, grachten, vijvers en andere natuurlijke- of kunstmatige
waterpartijen grotere of kleinere groepen grauwe ganzen en
Canadese ganzen voor, terwijl verspreid door de hele regio
Nijlganzen aanwezig zijn.

Omdat het onmogelijk is om in een zo kort tijdsbestek alle
waterpartijen in de hele Achterhoek te bezoeken, werd volstaan
met een tevoren geselecteerde route langs en door de voor deze
doelgroep meest relevante terreindelen.
Het lijdt geen twijfel dat daarbij her en der nog kleine lokale
ganzenpopulaties aan de aandacht zullen zijn ontsnapt.

Waalse Water, AA strang, omgeving Terborg
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Landgoederen en beken omgeving Vorden – Ruurlo
Grauwe Gans
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Grote Canadese Gans

11

Nijlgans

21

Knobbelzwaan

8

Berkel en Slinge omgeving Lochem- Borculo –Neede
Grauwe Gans
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13

Nijlgans
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Knobbelzwaan
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Grote Zilverreiger

6

Haaksbergerveen e.o.
Grauwe Gans
Nijlgans
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5

Grote zilverreiger

2

Beurse – Loobeeke – Slingeplas - Boven Slinge e.o.
Grauwe Gans

56

Grote Canadese Gans

18

Nijlgans

24

Knobbelzwaan

12

Grote zilverreiger

2

Totalen Achterhoek
Grauwe gans

971

Kolgans

65

Grote Canadese Gans

91

Nijlgans

152

Knobbelzwaan

140

Grote zilverreiger

13

NB: bij een korte IJsselcheck werd op 28 februari vanaf de dijk bij
Rha in de Spankerensche Waard een pittende kolgans met zwarte
halsband REP waargenomen

Totalen gelderse streken # 2

Randmeerkust Vallei Achterhoek

Grauwe Gans

3225

315

971

Kolgans albifrons

8090

-

65

Kolgans frontalis

8

-

-

11.425

-

-

Grote Canadese Gans

27

18

91

Nijlgans

48

32

152

463

59

140

Wilde zwaan

3

-

-

Kleine zwaan

2

-

-

Brandgans

Knobbelzwaan

Totalen gehele QuickScan Gelderland februari 2016
WRlMIJ Riv,Geb. Randm. Geld.V Achterhoek
Grauwe gans 23.005

3560

3225

315

1216

Grauwe x Canada

2

-

-

-

-

Indische gans

4

-

-

-

-

Dwerggans

1

-

-

-

-

Kol x Dwerg

1

-

-

-

-

202.250

20.320

8090

-

2045

Kolgans
Kol frontalis

8

-

8

-

-

Taiga geelbek

1

9

-

-

-

Taiga middendorffii -

9

-

-

-

Toendra rossicus 68

325

-

-

8

1140

-

-

-

-

-

-

-

-

Toendra serr.

–

Kleine rietgans

1

Brandgans

35.150

-

745 11.425

Gr, Can. Gans

483

68

27

18

112

Todd’s Can.G.

2

-

-

-

-

Can x Brand

1

-

-

-

-

894

408

48

32

199

Knobbelzwaan 322

124

463

59

166

Nijlgans

Kleine Zwaan

-

-

2

-

-

Wilde Zwaan

-

-

3

-

-

Eindtotaal QuickScan gelderland Februari 2016
Grauwe Gans

31.320

Grauwe x canadagans

2

Indische Gans

4

Dwerggans

1

Kol x Dwerg

1

Kolgans A.a.albifrons

232.705

Kolgans A.a.frontalis

8

Taigagans geelbek
Taigagans A.f.middendorffii *
Toendragans rossicus *
Toendragans serrirostris *

10
9
415
1180

Kleine Rietgans
Brandgans
Grote Canadese Gans

1
47.170
708

Todd’s Canadagans

2

Canada x brandgans

1

Nijlgans

1581

Knobbelzwaan

1134

Wilde Zwaan

3

Kleine zwaan

2

*) tussencheck Maas en Waal op 24.02.16 resp. 9, 270, 1075 ex.

Samenvatting en conclusies

Tijdens een langdurige periode met hoge
waterstanden in de Rijn, de Lek, de Waal en de IJssel
werd een gebiedsdekkende survey uitgevoerd in het
Gelderse rivierenland en in andere regio’s in deze
provincie.
Hierbij werden van alle aanwezige ganzen en
zwanen – en in voorkomende gevallen ook van
andere watervogelsoorten - kwantitatieve gegevens
verzameld.
In eerste instantie richtte de aandacht zich vooral op
de grotendeels geïnundeerde buitendijkse
terreindelen, maar ook werden de binnendijkse
gebieden waar zich dikwijls ganzen ophouden,
onderzocht.
Deze QuickScan is in een drietal fasen uitgevoerd en
de verzamelde gegevens werden vastgelegd in een
drietal rapporten, waarvan dit document het
sluitstuk vormt.
Een van de kernpunten die ten grondslag lagen aan
het initiatief om tot een dergelijke grootschalige

inventarisatie van het Gelderse winterganzenbestand te komen, vormt het aantoonbaar op
schandaleuze cijfermanipulatie gebaseerde
provinciale afschotbeleid.
Omdat de schatting van de populatiegrootte van de
zogenaamde “probleemganzen” (in werkelijkheid
niets anders dan begeerde afschottrofeëen voor
hobbyjagers en schimmige inkomensposten voor
jachtverpachtende boeren) aantoonbaar exorbitant
is opgeleukt en deze dieren ook ’s winters ter plaatse
aanwezig zijn, biedt zo’n survey dus kansen om die
leugen van de Gelderse Fbe cijfermatig af te schieten.
Als probleemganzen gelden volgens het Gelderse
provinciale bestuur niet alleen de Grauwe Gans, de
Canadese Gans en de Nijlgans, waarvan de aantallen
de pan zouden uit rijzen, maar ook de bij ons
overwinterende kolganzen en brandganzen.
Het doet er daarbij aan de Arnhemse Markt niet toe
dat het hier bij wet beschermde trekvogelsoorten
betreft, waaraan onze centrale overheid zich
internationaal gebonden heeft om deze dieren
gedurende het winterhalfjaar gastvrijheid te
verlenen

Want met het delegeren van hen onwelgevallige
overheidstaken meent men in Den Haag ook met
hele series geratificeerde VN-conventies het
onwelriekende neoliberale en fake-sociaal
democratische achterste te kunnen afvegen.
Ten provinciehuize in Arnhem veegt confessioneel
ethicus van Dijk lustig mee, maar wat ons betreft
heeft hij nu echter een kloek vel schuurpapier in
handen.
De Gelderse broedpopulaties van genoemde
probleemganzen gedragen zich namelijk al sinds het
ontstaan ervan als standvogels, die enkel
substantiële dispersie vertonen wanneer er zich
door overbejaging of vergassing plotseling ergens
een vacuüm openbaart.
Daarop wijzen wij en tal van andere deskundigen nu
al jaren, maar steeds tegen arrogant-stompzinnige
politieke dovemans oren!
Daaraan – en aan het gerotzooi van de zogenaamde
Wildbeheerders – is alle ellende rond het moedwillig
veroorzaakte ganzenprobleem immers te danken.
Eveneens moedwillig negeerde van Dijk in 2015 de
signalen van SOVON: onze landelijke professionele
wetenschappelijk gecertificeerde organisatie voor

avifaunistische monitoring en ondersteunend
onderzoek.
Want volgens de gegevens van SOVON lag de
populatieopgave van probleemganzen waarop de
gedeputeerde zich baseerde en die hem was
aangereikt door de provinciale Fbe, maar liefst eens
zo hoog als het cijfer dat tot stand kwam door de
inzet van het veelkoppige en onbesproken
deskundige Gelderse Sovon-netwerk.
Daarom hebben wij dus de hele provincie nogmaals
binnenstebuiten gekeerd en kunnen niet anders dan
vaststellen, dat van Dijk er inderdaad een bestuursonwaardige zwijnenbende van heeft gemaakt.

Blijkens onze minutieuze rondgang door alle
Gelderse gewesten, waarbij wij beslist nog wel wat
ganzen gemist zullen hebben, bevestigen en
onderbouwen wij de eerdergenoemde stelling, dat
de cijfers van de Gelderse Fbe waarop het huidige
afschotbeleid is gebaseerd, meer dan eens zo hoog
liggen als de werkelijk op Gelders territoir
aanwezige populatie van de Grauwe Gans.
Met de Canadese gans en de Nijlgans zal dat al net zo
gesteld zijn. En dat alles vanwege lompe hobbyjachten bekrompen financiële boerenbelangen!

Ganzenjacht heeft absoluut niets van doen met
enige vorm van schadebestrijding en dient alleen
de bestiale moordlust van verstandelijk en
emotioneel gestoorde frustraten en de geldzucht
van jachtrechtverpachtende agrariërs!
Daarom was het een relatieve geruststelling, dat
tijdens deze 3-delige QuickScan slechts een
handjevol gewapende hobbyisten ons pad kruiste.

Eenmaal was dat een ganzenjager op het Geldersch
Eiland onder Herwen en Aerdt, een andere maal een
jager die het (met het geweer in de hand) op een in

doodsnood verkerende haas gemunt had, op een
overstromend landtongetje in een IJsseluiterwaard.
Dit is uiteraard stroperij, maar met de watermassa
van de opgezwollen rivier er tussen viel er niets
tegen uit te richten.
Bellen naar de politie is immers zinloos, omdat
de ministeriële hobbyjager Van der Steur
“zijn”agenten verboden heeft om zich met jacht
en faunazaken bezig te houden.
Zulke meldingen moeten dus “ambtshalve”
worden doorgegeven aan de plaatselijke boa.
Grote kans dat die juist bezig was om een haas te
verschalken!
Want we leven anno 2016 in een land waarin de
barbarij tegenover al wat leeft en zich niet kan
verweren, walgelijke vormen heeft aangenomen.
De ultieme schandjacht vond echter plaats in de
Havikerwaard nabij kasteel Middachten, waar een
horde nimrods het gemunt had op een vossenfamilie
die voor het hoge water naar een bebost droog
stukje uiterwaard was uitgeweken.
Daarbij joeg men met lomp geschreeuw meer dan
40.000 in de graslanden grazende kolganzen op.

Hoezo wildbeheerders?
Er moet nog erg veel gebeuren voordat dit land weer
op een geciviliseerde natie kan gaan lijken!

Eens stopte Sir Peter Scott met de hobbyjacht na een
ongelukkig schot waarmee hij een Groenlandse
kolgans verminkte.
Hij richtte de Wildfowl Trust op, legde de basis voor
het International Waterfowl Research Bureau en
startte een mondiale campagne om de met
uitsterven bedreigde Hawaïgans of Néné uit de
gevarenzone te loodsen.
Dat lukte zó goed, dat wij in 2008 onder de rook van
het gansvijandige Schiphol deze foto konden maken.

Nu leven we in een land waarin Van der Steur cum
suis volgaarne deze exoten emotieloos op de korrel
zouden nemen. Zonder enig fatsoen of erbarmen!
De wrede VVD krijgt straks erg veel uit te leggen!

Verjaag eer gij schiet…………

…….biedt

de dieren compensatie aan….

…….en heb RESPECT voor ál het leven!
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