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Inleiding 

Ter afsluiting van de uitgebreide momentopname van de 

aantallen, de sub-specifieke soortsamenstelling, de 

verblijfplaatsen en de voedselkeuze van wilde ganzen in de 

provincie Noord-Brabant en in de aangrenzende delen van 

buurprovincies, werd op 3 februari 2016 een gebieds-

dekkend bezoek gebracht aan West-Brabant en aan wat 

vroeger heette: “de droge Biesbosch”. 

Om met dit laatstgenoemde gebiedsdeel te beginnen: In 

het kader van het overheidsbeleid “Ruimte voor de Rivier” 

is recentelijk een groot deel van de noordelijke Biesbosch-

polders door middel van afgraving en ontdijking weer 

prijsgegeven aan het natte element, zodat zich daar thans 

een, voorheen ongekend weidse, watervlakte uitstrekt. 

De landerijen in die polders waren weliswaar vroeger het 

voedselterrein van overwinterende ganzen, maar echt 

grote aantallen kwamen daar doorgaans niet voor. 

Reden? Er werd in de meeste van die polders intensief op 

ganzen gejaagd! 

Maar ziedaar: als om ons een indruk te geven waar zoiets 

in avifaunistisch-ecologische zin toe leidt, heeft men de 

droge polders aan de oostzijde – tussen Werkendam en 

Hank – intact gelaten. 

Wanneer in een relatief beperkt voedselgebied als de 

Biesbosch bijna 10 km2 akkerland onder water verdwijnt, 

zou men mogen aannemen, dat de grazende watervogels 



uit die regio compensatie gingen zoeken in nabijgelegen en 

vergelijkbare polders. 

Welnu: hiervan blijkt absoluut geen sprake te zijn!  

Het is zelfs nóg erger, want in de niet aan het water prijs 

gegeven delen van de noordelijke Biesbosch – polder De 

Steenen Muur, de Muggenwaard en de Kievitswaard - werd 

geen enkele gans aangetroffen, terwijl datzelfde het geval 

was in alle bouwlandpolders ter oostzijde van het Steurgat.  

Een blik in notitieboekjes over de afgelopen vijftig jaar 

leert ons dat dit geen nieuw fenomeen is, maar dat de 

meeste van die polders al tijdenlang stelselmatig door 

grazende watervogels worden gemeden. 

Dat heeft vanzelfsprekend een gegronde reden. 

Waar men vroeger de ganzen intensief met hagelgeweren 

bejaagde vanuit hutten die op plankieren boven de 

kavelsloten werden geplaatst, doet men dat tegenwoordig 

in steeds sterker mate met kogelbuksen vanuit en van 

achter terreinauto’s op de openbare weg. 

En dan liefst in de vroege ochtend, als de dieren hongerig 

van hun slaapplaatsen komen en er bovendien nog geen 

ongewenst volk op de weg is.  

Ganzen zijn echter niet dom en zij leren snel. 

Zodat zij die plekken mijden en zekerheidshalve ook elders 

al voor iedere naderende auto op de wieken gaan. 



Daardoor komen zij dikwijls overdag nog maar nauwelijks 

aan het opnemen van voedsel toe! 

Het is dus niet vreemd dat zulke polders en de omgeving 

ervan gemeden worden door de ervaren volwassen vogels. 

En hun nakomelingen zullen die gebieden in de volgende 

jaren ook stelselmatig gaan mijden! Iedereen weet immers 

– of kan weten - dat ganzen échte traditiedieren zijn!  

Zo heeft men dus van de droge Biesbosch een watervogel-

woestijn weten te maken, waar afgezien van wat half- 

tamme Nijlganzen, Canadese ganzen, knobbelzwanen en 

wilde eenden jaarrond letterlijk geen lor te beleven valt. 

Dit is dus al ruim een halve eeuw zo.  

En dat zal écht niet veranderen door het inunderen van 

een deel van de noordelijke helft van dit gebied! 

A propos: hoe zou dat feitelijk geregeld zijn met de onder 

water gezette delen van de kroondominiale eigendommen 

van onze jagende koning in de voormalige polders Maltha, 

Vogelenzang en de Kroon en de Zalm?  

Dat lijkt ons het journalistiek uitzoeken meer dan waard!  

Echter: zo is er nog wel meer dat hoognodig nadere 

aandacht vraagt. Maar dát pakket is in dit deel van 

Nederland dermate omvangrijk, dat het een complete 

langlopende meerfasenstudie zou vergen. 

Te beginnen bij de wanbestuurlijke Moord op de Tweede 

Nota Ruimtelijke Ordening in 1974, dat ons Shell Chemie 



en het uitermate explosieve gifpark Moerdijk schonk, via 

het volstrekt krankzinnig gesitueerde agro-mainport bij 

Made naar het recentelijk rücksichtslos volplempen met 

windturbines in het oude cultuurlandschap van de 

Hoevensche Beemden en in de Sabina Henrica Polder. 

Van de vroegere buitenpolder Kwistgelden, van waaruit 

Shell nu al meer dan 30 jaar het klimaat en de mensheid 

aan het vergiftigen is maar waar wij destijds nog, naast 

ganzen, zelfs kraanvogels zagen foerageren, is het maar 

een steenworp naar de beemden van de Mark, die tot 1966 

iedere winter geïnundeerd waren en een eldorado 

vormden voor watervogels. 

En in de vroegere Brieltjenspolder bij Made/ Den Hout, 

waar men nu royaal met gewasbeschermingsmiddelen 

bespoten tomaten en komkommers teelt, zagen wij naast 

grauwe-, kol- en rietganzen in die jaren ook geelbekken en 

zelfs kleine rietganzen grazen. 

Geen wonder dat die dieren daarna zijn uitgeweken naar 

Vlaanderen, waar zij nog altijd gekoesterd worden!  

Want als er iets is dat het kortzichtig egoïstisch-geldgeile 

liberalisme en het huichelachtig-levensvijandige 

confessionalisme ons nadien hebben ingepeperd dan wel 

dit: wie geen begrip, respect en zorg heeft voor ál het leven 

en de natuur, zal op termijn zélf de enorme kosten voor 

herstel en reconstructie mogen ophoesten! 

Dát vieze varkentje mag de samenleving dus wassen!  



3 februari 2016: De Biesbosch en overig West Brabant  

 

1. De nat gemaakte en droog gebleven Biesbosch 

        

Zoals al in de Inleiding werd uitgelegd, is recentelijk een groot 

deel van de Oost- en Noordwaard weer in open verbinding 

gebracht met de Merwede en is dit gebied daarmee grotendeels 

onder water gezet.  

Dit lijkt vooralsnog niet tot een explosieve toename in het gebruik 

van de resterende landerijen door ganzen en andere grazende 

watervogels geleid te hebben. 

Blijkens eigen dagboeknotities leverde een fietstocht door de 

polders van de Oost- en Noordwaard op 31.01.’65 slechts 75 

grauwe ganzen, 100 kolganzen en 75 toendrarietganzen op, die 

zich allemaal ophielden in Polder De Steenen Muur.  

Verder werden die dag op de Merwede bij Werkendam 4 

knobbelzwanen en 36 kleine zwanen waargenomen.  



Bij vele tientallen winterse bezoeken in latere jaren kwamen deze 

vijf grazende watervogelsoorten met grote regelmaat in beeld, 

maar zelden of nooit in aantallen die in het geheugen gegrift 

werden. Zoals dat wél het geval was in het polderland bezuiden de 

Amer en lange tijd ook in de Alblasserwaard en in het Land van 

Heusden en Altena. 

Kortom: de Biesbosch was altijd al voornamelijk van belang als 

slaapplaats en had als zodanig grote invloed op de mate waarin 

grazende watervogels voorkwamen in de wijde omgeving. 

Getuige de waarnemingen op 3 februari 2016 is dit nog altijd zo, al 

moet gezegd worden dat de vernatting en verdrassing van 

voorheen gortdroog akkerland beslist tot een positieve 

ontwikkeling heeft geleid. 

Omdat er in dit gebied groots wordt ingezet op de promotie van 

allerhande vormen van recreatieve en geestelijke ontspanning, 

zou men er echter goed aan doen om alle excessen rond het 

zinloos doden van dieren met spoed te beëindigen. 

Het gaat ten slotte om het herstel, het behoud en de verbetering 

van de biodiversiteit van een, zéker ook in avifaunistische zin, 

unieke regio!  

En om het in stand houden van trekkende dierpopulaties die hier 

jaarlijks, permanent dan wel tijdelijk, een onderkomen vinden!  

Dit is een ecologisch facet dat hoog in het vaandel staat van het 

beleid van zowel de VN als van de EU en in het kader waaraan ons 

land zich door ratificering gebonden heeft.  

De Nederlandse regering heeft echter hiermee én met tal van 

andere internationale natuurwetenschappelijke- en ecologische 

verplichtingen al veel te lang de vloer aangeveegd! 



In de onderzochte gebiedsdelen verbleven de volgende 

aantallen:  

Grauwe Gans                                  2035 

Kolgans                                            1340 

Toendrarietgans                             245 

Brandgans                                      1255 

Canadese gans                                 110 

Nijlgans                                                58 

Knobbelzwaan                                 127 

Kleine zwaan                                      72   63 ad/9 juv.  

Grote zilverreiger                                7 

Kievit                                                  240    

Waterpieper                                       16   in vloedmerk, polder Maltha  

Holenduif                                          145   groep op akkerland  

 

Ter hoogte van de Spieringsluis bevindt zich in de vroegere polder 

Hardenhoek een slaapplaats waarvandaan zowel grauwe-, kol- als 

toendrarietganzen in de richting van de Dordtse Biesbosch vertrokken, 

terwijl de aanwezige brandganzen en Canadese ganzen ter plaatse bleven 

foerageren.  

Op grasland aan de Bakkerskil was in een groep van 340 ex een ad. kolgans 

gent aanwezig met zwarte halsband 55U 

Nb. in polder De Steenen Muur werden 35 reëen waargenomen en in het 

Jannezand 12 ex. Er leeft in deze polders al jarenlang een populatie die zich 

vooral op open akkerland ophoudt.  

 



2. Voedselgebieden ter weerszijden autoweg A27 

In het verleden foerageerden er dikwijls uit de Biesbosch 

afkomstige toendrarietganzen vnl. op akkerland, vooral in 

de omgeving van Nieuwendijk en Almkerk en in de polders 

rondom Babyloniënbroek. 

Ook werden daar destijds nu en dan grote groepen 

Kolganzen in de graslanden gezien, met name nabij de 

watertoren in het buurtschap Uppel in de polders Oude- en 

Nieuwe Doorn.  

                             

Dit was vooral het geval gedurende koude winterse 

perioden, als het aantal ganzen in zuidelijk Nederland 

altijd al een sterke toename te zien geeft en de vogels zich 

ook buiten de traditionele pleisterplaatsen vertonen.  



Overigens komen niet alle ganzen die foerageren in het 

Land van Heusden en Altena vanuit de Biesbosch, want er 

bevinden zich ook slaapplaatsen in de Dordtse Avelingen, 

op de Groesplaat bij Werkendam, in de afgedamde Maas bij 

Rijswijk/Giessen en in een grindgat in De Waarden bij 

Aalst. 

Ganzen die gebruik maken van deze slaapplaatsen foerageren 

ook in de Bommelerwaard en in de Tielerwaard en zij wijken 

bij ernstige verstoring als regel naar die gebieden uit, terwijl 

in voorkomende gevallen ook het omgekeerde het geval is.  

Grauwe Gans                    975 

Kolgans                            1340 

Toendrarietgans                22 

Brandgans                          18 

Canadese Gans                  48 

Nijlgans                             113 

Knobbelzwaan                   43 

                 



 3. Polders tussen Raamsdonksveer en de Moerdijkbruggen 

Zoals al eerder genoemd werd, heeft de vestiging van een 

glastuinbouwconglomeraat de vanouds landelijke omgeving 

van Made/Den Hout op dramatische wijze doen veranderen. 

Feitelijk zijn hier alleen de open gebieden benoorden de oude 

Langstraatspoorlijn nog redelijk ongeschonden gebleven en 

hier concentreren zich dan ook gewoonlijk de ganzen die hun 

slaapplaats in de Brabantse Biesbosch hebben. 

Daar overnachten de dieren zowel in de natuurlijke gebieden 

zoals het Gat van de Visschen, maar zij gebruiken ook de 

spaarbekkens “De Gijster” en/of “Honderd en Dertig”. 

Belangrijke voedselterreinen vormen vooral de akkers en 

weiden tussen Drimmelen en Hooge en Lage Zwaluwe en de 

noordoostelijke delen van de Zonzeelsche Polder.  

         



Ook bezuiden de autoweg A59 bevindt zich rondom de 

eendenkooi bij Terheijden een belangrijk voedselgebied waar 

periodiek vooral kolganzen, smienten en kleine zwanen 

komen grazen.  

Vroeger foerageerden hier ook Geelbektaigaganzen, maar dat 

is voor zover bekend sinds de winter 1978/79 niet meer 

vastgesteld.  

Bij deze QuickScan ontbraken echter in dit terrein de ganzen 

en zwanen geheel 

                 

 

Totalen voor het gehele gebied Raamsdonksveer – 

Moerdijkbruggen:  

Grauwe Gans                                         2940 

Kolgans                                                   5765 

Taigagans geelbek*                                    4 



Brandgans                                                  23 

Canadese Gans                                         15 

Nijlgans                                                      44 

Knobbelzwaan                                          96 

Grote zilverreiger                                       7 

Afgezien van twee groepen Grauwe ganzen die foerageerden op aardappel- 

resp. bietenland graasden alle waargenomen ganzen op grasland. 

In de polder Hamplaat bij Drimmelen bevinden zich 3 jachthutten bij percelen 

met oogstresten van aardappels- en suikerbieten. Dit kan en mag niet de 

bedoeling zijn van zogenaamd schadeafschot!  

* tussen Hooge- en Lage Zwaluwe werd een groepje van 4 adulte Geelbek-

taigaganzen gezien. Dit is opmerkelijk, omdat de oude fabalis-slaapplaats in het 

Gat van de Visschen zich maar amper 2 kilometer vanaf die plaats bevindt!  

In polder de Noorder Koekoek was in een groep van 1450 ex een adulte 

kolgansgent aanwezig met zwarte halsband AS4.  

 

          



4.Polders tussen de A3 Moerdijk en de A29 Hellegat 

    

Deze regio kennen wij anno 2016 als het meest verworden 

deel van de provincie Noord-Brabant, maar in de 

eerdergenoemde Tweede Nota Ruimtelijke Ordening 

beoogde de regering juist een betere bescherming van de 

grote cultuurhistorische- , natuurwetenschappelijke- en 

landschappelijke waarden van dit gewest. 

Het waren zeer duistere machten die “ónze” Koninklijke Olie 

vanaf 1974 in staat stelden, om een van de mooiste 

brakwatergetijdegebieden van Europa grotendeels naar de 

verdommenis te helpen.  

Ganzen overnachtten destijds massaal op de Sassenplaat en 

de Appelzak, twee slibrijke zandplaten die zich respectievelijk 

even links en direct ter rechterzijde van de monding van de 

Roode Vaart bevonden.  



          

Brede rietgorzen en bekade buitenlanden (zoals bouwland-

polder Kwistgelden) beschermden bij hoog tij en stormweer 

de smalle en loodsteile Zeedijk tegen al te hoge golfslag van 

het grauwbrakke water van het Hollandsch Diep.  

Direct achter die dijk woonde destijds bouwboer en 

ganzenjager Sneijders, die op het erf een toom grauwe 

lokkers hield waarmee hij jaarlijks kuikens fokte. Dat lukte 

bijkans niemand, maar hij kreeg het steeds weer voor elkaar!  

Het laatste wat wij rond 1994 van hem vernamen is, dat hij 

zijn oude dag moest slijten in het Klundertse bejaardentehuis 

en zich weinig meer van vroeger herinnerde. 

Als men zich echter de tijd van een halve eeuw terug nog 

levendig voor de geest kan halen, dan valt er inderdaad 

weinig of niets meer te genieten in het hedendaagse West-

Brabant. 

Dat moge ook blijken uit de verzamelde gegevens:  



Grauwe Gans                                 2015 

Kolgans                                           7190 

Toendrarietgans                                17 

Brandgans                                      1060                  

Canadese Gans                                  38 

Nijlgans                                               81 

Grote zilverreiger                              16 

Knobbelzwaan                                   65 

De meeste kolganzen foerageerden in ouderwets grasland in de 

Haagsche Beemden vlakbij gemaal Halle en op soortgelijk grasland in 

de Buitengorzen bij de Tonnekreek. 

Hier waren twee gehalsbande vogels aanwezig: 

Groene halsband K02, gepaarde gent 

Zwarte halsband THV, ongepaarde vrouw  

Langs de Kwartierse Dijk bij Fijnaart werd in de Juffrouwenpolder een 

groep van 750 Grauwe ganzen, 35 kolganzen en 8 Canadese ganzen 

waargenomen die foerageerden in een perceel nog niet gerooide 

winterwortels. 

Iets dergelijks was wel bekend van Geelbektaigaganzen in Skåne en 

Mecklenburg-Vorpommern, maar werd door ons nog niet bij andere 

ganzensoorten vastgesteld.  

 

Het ontbreken van toendrarietganzen op alle vanouds 

bekende plaatsen bij Moerdijk, Zevenbergschenhoek 

Noordhoek, Fijnaart, Oud-Gastel, Stampersgat, Kruisland, 



Oudenbosch, Moerstraten en Wouw doet denken aan 

eenzelfde soort leegloop als er elders in het Noordelijke 

Deltagebied heeft plaatsgevonden. 

Dit leidde er toe dat er nu al jarenlang nagenoeg geen 

rietganzen meer worden gezien in de Hoeksche Waard, op 

Voorne-Putten en ook steeds minder op Goeree-

Overflakkee.  

Het lijkt er vooralsnog vooral op, dat die populaties zich 

tegenwoordig in het Maasdal en in de Peelstreek ophouden. 

 

 

 

 

 



5. De polders bewesten de autowegen A29 Hellegat – 

Halsteren en A4/N289 Bergen op Zoom-Ossendrecht  

Ook in de westelijke buitenrand van de provincie Noord-

Brabant heeft men kosten noch moeite gespaard om datgene 

wat daar überhaupt nog aan “landschap” resteerde zoveel 

mogelijk met asfalt te bedekken en/of met windturbines te 

beplanten. 

Dat lot bleef nipt de Sint Anthoniegorzen bespaard, al ligt er 

amper anderhalve kilometer open ruimte tussen de mastenrij 

bij de Volkeraksluizen en de giga turbines die zojuist in de 

Sabina Henrica Polder werden neer geplempt. 

Je zult er maar wonen en je levensdagen moeten slijten!  

Toch waren de oevergebieden van de vroegere zilte delta 

vanaf Willemstad via Dinteloord – Steenbergen naar 

Halsteren en verder tot aan de Belgische grens tot in de jaren 

’70 ware lustoorden, waar de natuur nog rust en ruimte kreeg 

om zich te ontwikkelen en in stand te houden. 

Er bevond zich destijds een belangrijke slaapplaats van 

toendrarietgazen, rotganzen en kolganzen op de Slikken van 

de Heen nabij de monding van de Steenbergsche Vliet, zoals 

het riviertje de Mark hier genoemd wordt. 

Dat ganzen die plek hadden uitgekozen is waarschijnlijk toe te 

schrijven aan de constante aanvoer van zoet water in dit van 

oudsher uitgesproken zilte milieu.  

 



 

 

Iets dergelijks namen wij destijds ook waar in het Markiezaat 

van Bergen op Zoom, waar sterke kwel vanuit de 

aangrenzende hoge zandgronden van de Brabantse Wal altijd 

voor zoet drinkwater zorgde. 



Die oorspronkelijke situatie is alweer jaren geleden volkomen 

kapot gemaakt door de aanleg van de getijdevrije Schelde-

Rijn verbinding en de afdamming van Krammer en Volkerak! 

Op het Noord-Hollandse Wieringerwad treffen we overigens 

ook een soortgelijke situatie aan waarbij de op het zilte wad 

overnachtende rot- en rietganzen bij afgaand tij het zoete 

Wieringse kwelwater benutten dat uit de wadbodem op welt. 

Merkwaardig daarbij is het, dat het zilte Wieringerwad direct 

grenst aan het zoete Amstelmeer, waar wél veel grauwe 

ganzen overnachten terwijl de rot- en rietganzen enkele 

kilometers daar vandaan buitengaats verblijven.  

De rietganzen van de Heen foerageerden in betere tijden 

zowel op het Brabantse vaste land vanaf de Heensche Polder 

en de polders bij Dinteloord landinwaarts tot in de omgeving 

van Stampersgat en Oudenbosch. 

Maar ook bezochten zij het noordoostelijke gedeelte van 

Tholen, de polders op Sint Philipsland en de omgeving van 

Oude Tonge/Achthuizen en Ooltgensplaat op Overflakkee. 

De toendrarietganzen die toentertijd foerageerden bij 

Willemstad- Heijningen- Zwingelspaan en Fijnaart hadden 

hun slaapplaats overigens op de Ventjagersplaten en 

bezochten ook veelvuldig de Hoeksche Waard, waar deze 

ganzensoort gedurende het voorbije decennium bijna 

dwaalgast is geworden! 



Hier ligt het voor de hand dat excessieve jachtactiviteiten aan 

de basis van dit verdwijnen liggen, want er spelen zich daar al 

jarenlang schandelijk barbaarse moordpartijen af.  

En rietganzen zijn zeer wel in staat om in zulke gevallen 

eieren voor hun nering te kiezen! 

 

Wat zuidelijker ligt de slaapplaats Markiezaatsmeer, waarvan 

zich de voedselgebieden vooral op het eiland Tholen, bij 

Halsteren-Lepelstraat, bij Kruisland- Moerstraten-Oud Gastel 

en rondom Wouw, Vijfhoek en Wouwse Hil bevinden. 

Ganzen van deze slaapplaats graasden ook tussen 

Woensdrecht en Rilland-Bath en deelden die gebieden met 

vogels van de slaapplaats Saeftinghe. Maar het ziet er nu dus 

naar uit dat dit alles volkomen veranderd is.  



Kijkend naar de vrijwel analoge ontwikkelingen – maar dan in 

positieve zin - in het oosten van de provincie, lijkt bij 

rietganzen echter nog altijd bijna alles mogelijk te zijn! 

Daarom moet de overheid deze en andere dieren die hier van 

nature thuishoren een fatsoenlijke kans geven en de moord 

op hun habitat en levenskansen stoppen.  

Dit is geen verzoek, maar een beschavingsplicht!  

Grauwe gans                                           2860 

Kolgans                                                    1010 

Toendrarietgans                                         78 

Brandgans                                               2805 

Rotgans                                                     145 

Canadese Gans                                          84 

Nijlgans                                                       32 

Knobbelzwaan                                           63 

Grote zilverreiger                                        7 

                  

 

 

Na dit laatste West-Brabantse traject kan nu de balans 

worden opgemaakt en geven wij eerste de gesommeerde 

getallen van deze dag en vervolgens een overzicht van alle 

gegevens die vanaf 17 januari 2016 werden verzameld  



Ganzen- en zwanen totalen Biesbosch en W-brabant 
                
                                                                                

                                    Biesbosch      W.Brabant       Totaal                                           
 
Grauwe gans                 2035                 8790           10.825      
 
Kolgans                          1340              15.305           16.645   
 
Taigagans geelbek               -                        4                    4        
     
Toendrarietgans             245                    362               607       
   
Brandgans                     1255                  3925             5180    
 
Rotgans                                -                     145                145      
   
Canadese Gans               110                   185                 295       
 

Nijlgans                              58                    270                328 
 
Knobbelzwaan                127                    267                394 
 
Kleine zwaan                     72                         -                   72  
                                      
 
 
 
 



Ganzen en zwanentotalen in de provincie 
Noord-brabant en in de randgebieden in de 
periode 17 januari t/m 3 februari 2016 
 
 
Grauwe gans                               22.090 
   
Indische gans                                        5 
 
Kolgans                                        66.430 
 
Pacifische Kolgans                               7 
 
Taigagans Geelbek                          110 
 
Taigagans Zwartbek                        316 
 
Westelijke Toendrarietgans    38.037 
 
Oostelijke  Toendrarietgans       3515 
 
Kleine Rietgans                                  18 
 
Brandgans                                      7505 
 
Rotgans                                             145 
 
Canadese Gans                              1233 
 
Nijlgans                                           1861 
 



Knobbelzwaan                               1183 
 
Wilde Zwaan                                      14  
 
Kleine Zwaan                                   748                         

     
 
Totaal ganzen + zwanen: 143.253 
 
 
Nb: de aantallen zijn niet afgerond en werden per gebied bij elkaar 
opgeteld. Omdat tijdens gebieddekkend onderzoek bij grote groepen 
de tellingen meestal en bij zeer grote groepen (>1000 ex.) altijd 
berusten op schattingen, suggereren de totalen soms een decimale 
nauwkeurigheid die niet reëel is. 
Dit doet echter geen afbreuk aan de uitkomsten van deze studie. 

 
Wat zeer boeiend is in deze tijd van wildwestverhalen 
over uit de band knappende en almaar doorgroeiende 
ganzenpopulaties is, dat er in de provincie Noord-
Brabant anno 2016 nipt evenveel ganzen aanwezig zijn 
als de hele gemeente s’Hertogenbosch inwoners telt. 
Dat waren er in 2014 immers ook 143.000! 
Het lijkt dus voor regionale en centrale bestuurders in 
deze “Kenniseconomie” de hoogste tijd, om terug te 
keren naar de gezonde realiteit en per direct te 
stoppen met de vervolging van dieren die zélf zeer 
goed in staat zijn om hun getalsmatige populatie-
omvang in de hand te houden! 

                   



              VERDACHTE COЇNCIDENTIES  

                 

 

We eindigden deze 3 delige QuickScan in een gebied waar de 
rietganzen recentelijk zeer sterk in aantal afgenomen of zelfs 
nagenoeg verdwenen lijken te zijn. 
  
Dit is erg merkwaardig, omdat juist het licht geaccidenteerde 
en halfopen landschap van de Brabantse Wal en de naar het 
oosten toe daarop aansluitende reliëfrijke terreinen bij 
Nispen, Rucphen, Zundert, Sprundel, Rijsbergen en Galder 
een logische en zelfs vrijwel naadloze ecologische verbinding 
lijken te vormen met de nog altijd florerende rietgans-
populaties die wij amper 40 kilometer (= 20 minuten vliegen) 
ten oosten van het Markiezaatsmeer bij Chaam en vervolgens 
nauw aansluitend tot in de Peelstreek kunnen aantreffen! 



Het ligt dus voor de hand om op zoek te gaan naar andere 
dan populatie-gerelateerde of landschaps-ecologische 
oorzaken voor het verminderen of verdwijnen van vaste 
rietganspopulaties uit vanouds gebruikte gebieden. 
 
Zoals wij dat vanaf 1970 ook op meerdere plaatsen in 
Midden-Europa vaststelden, lijkt hier sprake te zijn van het 
mijden van vaste overnachtings- en voedselgebieden als 
gevolg van structurele bejaging op en bij de slaapplaatsen! 
 
Zo beschikken wij nog altijd over bandopnamen van de mega-
rietgansslaapplaats Ӧreg-tó (Oude Meer) bij Tata in 
Hongarije, waarop meer dan vijfhonderd door Italiaanse 
jachttoeristen afgevuurde schoten te horen zijn tijdens de 
ochtendtrek van rond de honderdduizend toendrarietganzen 
op 23 december 1971. 
 
Tien jaar later was het aantal ganzen dat van die slaapplaats 
gebruik maakte vrijwel gehalveerd en dit nam in de daarop 
volgende jaren almaar verder af, ondanks de jachtsluiting in 
1986 zowel bij de slaapplaats als in de voedselterreinen. 
 
Tien jaar later ontdekten wij, dat er in een tot dan toe 
onbekend gebied in het zuiden van Silezië, Jezioro 
Otmuchowski, een regio die rietgansgeografisch gezien 
slechts op een steenworp vanaf Tata aan de andere zijde van 
het Slowaakse laagland en Tatragebergte ligt (een afstand van 
minder dan 250 kilometer) zich vergelijkbare of zelfs grotere 
aantallen toendraganzen concentreerden als in de goede 
jaren van Ӧreg tó!  
 



Dichter bij huis werd in 1993 vastgesteld, dat er op een meer 
dan barbaarse wijze werd gejaagd op rietganzen die ’s 
ochtends vanaf de slaapplaats Steile Bank bij Oudemirdum 
naar de Noordoostpolder vlogen en vanachter de 
Noordermeerdijk werden beschoten door leden van het 
hoofdbestuur van de KNJV, die als rechtspersoon 
jachtpachthouder was (en is?) in dat deel van de polder. 
 
Vanaf die tijd zijn de aantallen toendrarietganzen in de 
Noordoostpolder met meer dan 50% verminderd en is 
vastgesteld, dat veel van die ganzen zijn verhuisd naar de 
tegenoverliggende Wieringermeerpolder. 
 
Hoewel zij daar belandden in het jachtgebied waar in 1987 de 
hobbyjagende ABN-AMRO sloper Rijkman Groenink zijn eigen 
rechterarm op tableau bracht (door het van de schouder 
glijden van zijn ongezekerde dubbelloops) na een ook al 
mislukte eendenjacht, is er merkwaardigerwijze via de zeer 
actieve VWG Wierhaven nooit iets vernomen over ernstige 
ganzenjachtmisstanden in dat gebied.  
 
Maar indachtig de bekendheid die wij gaven aan de 
jachtpartij van deze smakeloze humorist (zie voor Groenink’s 
humor de film “De Prooi”) op 8 december 2008 in ditzelfde 
gebied, waarbij door enkele tientallen hoofdstedelijke 
schutters vele dozijnen hazen werden afgeslacht, is het 
wellicht ook niet vreemd dat men zich in later jaren een 
beetje heeft ingehouden.  
 
Beeldvullend fotowerk met naam en toenaam schrikt af! 
   



      
 
Wanneer wij nu dus bezien uit welke specifieke gebieden de 
toendraganzen zich in recente jaren hebben teruggetrokken, 
terwijl er vanaf het midden van de jaren ’90 juist een sterke 
influx is van rietganzen uit almaar oostelijker populaties en 
mede daardoor het wintertotaal voor heel Nederland zich 
sinds die tijd meer dan verdubbelde, dan wordt duidelijk dat 
er hier sprake moet zijn van negatief inwerkende factoren 
binnen de pleisterplaatsen in het noordelijke Deltagebied en 
langs de hele Brabantse Wal.  
 
Dit analyserend over het gehele hier behandelde landsdeel, 
zou dan in eerste instantie de situatie rond de actuele 
beoefening van de jacht in en rondom Kroondomein de 
Biesbosch onder de loep genomen moeten worden. 
Waarbij dus de nadruk op Jacht bij de Slaapplaatsen moet 
liggen!  
 



Want het is en blijf ecologisch onverklaarbaar dat er in zulk 
een uitgelezen habitat nauwelijks noemenswaardige 
aantallen rietganzen voorkomen. 
 
Ook moet worden nagegaan, waarom er op de belangrijkste 
ganzenslaapplaats van het Noordelijke Deltagebied – de 
Ventjagersplaten – nu al jarenlang nog maar amper enkele 
honderden rietganzen komen overnachten. 
 
Afgezien van de groepen die vanaf deze slaapplaats op 
Flakkee en in West-Brabant foerageerden (en dat in 
bescheiden mate nog altijd doen) mist er hier een heel 
contingent toendrarietganzen waarvan het voedselareaal zich 
uitstrekte over de gehele Hoeksche Waard, met als 
zwaartepunt het Amev-Fortis eigendom Cromstrijen! 
 

                   
Bij de Slikken van de Heen zou de sterke verruiging en 
verbossing van de voorheen geheel of nagenoeg onbegroeide 
platen en de teloorgang van de vroegere Obione en Salicornia 
vegetaties eventueel een rol kunnen spelen. Maar er zijn daar 
in feite nog altijd ruimschoots voldoende slikranden aanwezig 
om overnachtingssoelaas te kunnen bieden aan duizenden 
ganzen! Wél werden hier recentelijk delen van het 
binnendijkse voedselgebied permanent of tijdelijk ongeschikt 
door windturbinebouw, wegenaanleg en industrievestiging. 



Maar dit plaatsgebonden verlies kan nooit leiden tot de 
teloorgang van een hele pleisterplaats.  
 
Bij het grondig doorspitten van het “Dossier Markiezaats-
meer” ten slotte komen bij deugdelijke analyse vermoedelijk 
ook andere facetten in beeld, die onderzoeker en bestuurder 
allerminst gerust zouden behoren te stemmen. 
 
De Markiezaats-rietganzen foerageerden namelijk eertijds 
vaak langdurig op de weiden en akkers tussen Vijfhoek, het 
Ouwerveld en Kalmthoutse Hoek: een voedselgebied dat 
vrijwel over de volle lengte van 13 km. grenst aan of zelfs deel 
uitmaakt van landgoed Wouwse Plantage! 
    
Dit ruim 900 hectaren grote landgoed is op papier 
zogenaamd eigendom van Stichting Behoud Natuur en 
Leefmilieu, al ruim 30 jaar een dekmantelorganisatie van de 
KNJV en uitsluitend bestemd om hun hobbymatige 
afschotpraktijken mee te camoufleren. 

            
 



Deze ronduit subversieve stichting, die in midden jaren ’80 
het duistere levenslicht zag, is niets anders dan een 
zogenaamd terreinbeherende partner van de Wbe’s en Fbe’s, 
die men later (resp. in 1988 en 2005) heeft bedacht om 
politiek en openbaar bestuur nóg verder te kunnen misleiden 
en om zich meteen ook staatsrechtelijk in te dekken bij het 
zich meester maken van het onvervreemdbare en 
grondwettelijk verankerde gemeenschappelijke bezit van alle 
Nederlanders: 
 
De natuur, de flora en de fauna! 
 
Dit was dus de eerste geslaagde zet op een uit leugen, list en 
bedrog samengesteld schaakbord, waarin men zich de 
alleenheerschappij in en over de publieke ruimte met al wat 
daarin aan bejaagbaar dierenleven aanwezig is, zou gaan toe 
eigenen! 
 
Omdat zelfs als kritisch en consciëntieus bekend staande 
politieke partijen zich keer op keer door deze leugens lieten 
misleiden en vervolgens door lobbyisten werden ingepakt 
en/of omgekocht, zijn onze natuur en fauna letterlijk 
verworden tot handelswaar voor immorele neoliberale- en 
confessionele natuurmisbruikers en dierenmoordenaars. 
  
Inmiddels waant men zich in Amersfoort boven alle wet en 
regel verheven, maar zoals Brederode al sprak: “het kán 
verkeren!” 
Sterker: het ZAL verkeren. 
En wellicht sneller dan men zélf voor mogelijk houdt!  
 



Sinds 7 september 2010 zwaait voormalig KNJV-directeur 
Gerard Alferink in de Wouwse Plantage de bestuurlijke 
scepter en lijkt het KNJV-management daar dus hermetisch 
veiliggesteld. Want hij heeft nooit de fout gemaakt waaraan 
zijn KNJV-ambtsopvolger Douwe Boersma strafrechtelijk en 
functioneel ten gronde ging, nadat hij in februari 2014 in 
Zuidwest-Friesland op stroperij werd betrapt. 
Alferink jaagt namelijk niet zelf, maar maakt zich wel graag 
verdienstelijk als drijver!  
 
Laten wij ons dus verdiepen in het wérkelijke eigendomsrecht 
van de bezittingen waarover hij als zogenaamd SBNL-
rentmeester het beheer mag voeren. 
De Wouwse Plantage lijkt tegenwoordig namelijk (fysiek of 
v.w.b. de jachtrechten?) in eigendom te zijn van de Vlaamse 
mediamagnaat Christian van Thillo, een door Jezuïeten 
mentaal gemodificeerde telg uit een Rooms Katholieke 
familieclan. 
 

                     
Van Thillo doodt of verminkt in zijn vrije tijd dolgraag 
weerloze dieren en doet dat bij voorkeur via de loop van een 
geweer en dan liefst in jachtterreinen waarin hij zichzelf 
Schepper, Scherprechter en Slachter in één en dezelfde 
gedaante waant. 



In feite is dit dus een waarachtige drie-eenheid, maar dan 
eentje die op dit ondermaanse in loondienst is bij Beëlzebub! 
Inderdaad: zó diep kunnen omhooggevallen creaturen zinken 
als Jezuïeten zich jarenlang met hun geestelijke- en ethische 
misvorming onledig hebben gehouden! 
Heeft de onlangs verscheiden CDA–verwekker Piet 
Steenkamp het destijds niet treffend verwoordt, toen hij in 
Vrij Nederland opmerkte: “ach, het eigen geweten is bij ons 
katholieken niet bijster goed ontwikkeld!”  
    
Miljardair Van Thillo bezit naar verluidt bij Putte en ook in het 
aangrenzende Kalmthoutse de nodige bunders aan private 
killingfields en heeft – eveneens naar verluidt – een 
belangrijke monetaire inbreng verleend bij het tot stand 
komen en overeind houden van de meest inhoudsloze 
leerstoel die een universitaire instelling waar ook ter wereld 
ooit het levenslicht deed zien. 
 
De Leerstoel Faunabeheer, gevestigd te Wageningen! 
 

           
Daaraan verbond ook de voor allerhande neoliberale klusjes 
inhuurbare Fred de Graaf zijn naam en positie, omdat de door 
“anonieme gulle gevers” royaal gevulde kas immers wordt 
beheerd door de “Stichting Eik”, een gedrocht waarin voor 
eeuwig de naam van oprichter De Graaf gegrift zal zijn. 



Evenals aan het als Eerste Burger in faillissement achterlaten 
van de gemeente Apeldoorn, het te schande maken van het 
Ambt van Senaatsvoorzitter en het met de grijpgrage kladden 
betasten van ‘s Hare Majesteits Derriére! 
 
Er is in ons land al jarenlang geen maat meer op het 
neoliberale- en confessionele gerotzooi met het openbaar 
bestuur en - in dit kader - met het beheer van terreinen en 
dieren die het gemeenschappelijke eigendom zijn van de 
totale Nederlandse samenleving.  
 
Daarom zou het zinvol zijn - en wij gaan dat ook zeker doen – 
om te onderzoeken hoe het zit met de jachtverpachtingen in 
alle buitendijkse natuurterreinen langs de hele Brabantse Wal 
vanaf het Schaar van Ossendrecht tot aan de Ventjager in het 
Haringvliet. Als onze informatie klopt, dan wordt het 
jachtrecht op die staatsgronden namelijk niet verpacht door 
de huidige terreinbeheerder (die het gebied slechts in 
bruikleen heeft), maar door de rentmeesters van 
“Domeinen”. Datzelfde schijnt zich af te spelen in alle 
Nederlandse estuariene- en terrestrische natuurterreinen die 
door het totaal vleugellam gemaakte Staatsbosbeheer 
beheerd worden. 
Talloze SBB-medewerkers maken namelijk melding van een 
‘slikken of stikken ’doctrine waarbij alle regelgeving ten 
aanzien van kwetsbare natuurcomponenten ondergeschikt 
wordt gemaakt aan bot winstbejag uit hout- en jachtomzet!  
 
Wij signaleren daarom, dat langs een soortgelijke weg de hele 
ellende rond de Schipholganzen heeft kunnen ontstaan en 
escaleren, de grofjachtwild in militaire oefenterreinen, 



kwetsbare natuurgebieden én in het Rijkseigendom Hoge 
Veluwe tot Felliniaanse wantoestanden heeft kunnen voeren 
en dat de KNJV het jachtrecht in een gedeelte van de 
Noordoostpolder kon verwerven, omdat die gronden 
Rijkseigendom zijn of destijds waren. 
Momenteel beheert Domeinen nog circa 14.000 hectaren 
landbouwgronden in die polder.  
   

                  
 
Bij de méér dan schandelijke monetaire wurggreep waarin 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de 12 Landschappen 
en talloze andere maatschappelijke organisaties al sinds 
februari 2002 door totalitaire machinaties van CDA en VVD 
worden gehouden, kijken wij er helaas niet meer van op dat 
het ergste “tuig van de richel” (de zgn. “upperclass”) 
gewapenderhand de beest kan uithangen in kwetsbare 
terreinen, die op papier juist werden veiliggesteld om “Gods 
natuur” tegen de alles verwoestende kapitalistische 
antichrist te beschermen.  
En om dit in goede staat aan ons nageslacht over te dragen!  
 

Er is dus zowel in Den Haag als in de provinciehuizen 
heel wat neoliberale- en confessionele ongerechtigheid 
te ruimen voordat er weer door land en volk 
onbekommerd van ons aller natuur en fauna kan 
worden genoten! 



           Ganzenslaapplaatsen 
 
  vitale componenten in het natuurbeheer 

   
 
In deze driedelige QuickScan wordt niet alleen een actueel 
beeld geschetst van de mate van talrijkheid en het 
terreingebruik van alle aanwezige ganzen – dus zowel 
lokale broedpopulaties als “Siberische” overwinteraars - 
maar wordt ook informatie gegeven over het vroegere 
voorkomen van ‘winterganzen’ en over de mate waarin 
zich daarin gedurende de afgelopen halve eeuw 
veranderingen hebben voorgedaan.  
 
Dit is noodzakelijk omdat de tijdgeest, die helaas in steeds 
verontrustender mate van weinig interesse voor 
aanwezige expertise getuigt, nu al jarenlang heen walst 
over avifaunistische waarden welke door de jaren heen als 



ecologisch product van de som van al dan niet natuurlijke 
landschappelijke en klimatologische patronen en 
processen, tot stand zijn gekomen. 
 
Hierbij wordt voor wat betreft de rietganzen uitvoerig 
ingegaan op de subspecifieke hoedanigheid van de 
populaties die in Nederland, in het bijzonder in de 
provincie Noord-Brabant, de winter doorbrengen en wordt 
uitgelegd welke veranderingen zich daarin gedurende de 
laatste vijftig jaar hebben voorgedaan. 
 
Deze kennis is van groot belang om te begrijpen dat voor 
deze vogels in feite heel Midden- en West Europa één 
overwinteringsregio vormen, waarbinnen variabele 
factoren de ruimtelijke verspreiding van de ganzen 
gedurende het winterhalfjaar bepalen. 
 
Naast Klimatologische facetten spelen daarbij ook de 
beschikbaarheid van Voedsel en de factor Rust een cruciale 
rol. 
 
In het voorgaande hoofdstuk werd uitgelegd, dat 
excessieve verstoring door jachttoerisme bij de slaapplaats 
Ӧreg tó in Hongarije in de jaren ‘70/’80 tot het grotendeels 
verlaten van die eeuwenoude slaapplaats heeft geleid. 
 
Later ontdekten wij, dat die populatie zich tweeledig had 
verplaatst naar een stuwmeer bij Otmuchow in het zuiden 
van Polen, waar op dat moment geen excessieve jacht 
plaatsvond en naar het Jezioro Miedwie bij Wroclaw. 
Daar troffen wij echter in 2007 Nederlandse hobbyjagers 
aan die zich met behulp van geluidsapparatuur en plastic 
lokkers te buiten gingen aan het restant van de eens circa 



120.000 ganzen, die daar enkele jaren tevoren nog werden 
geteld. Die dieren waren natuurlijk niet allemaal 
afgeschoten, maar geven wél antwoord op de vraag, 
waarom bij ons de aantallen rietganzen sterk zijn 
toegenomen en steeds vroeger in de herfst arriveren!  

      
Eveneens in Hongarije ging in de loop van de 20e eeuw de 
eens fameuze Hortobàgy-poesta als ganzengebied 
nagenoeg geheel verloren en werden de destijds daar 
talrijke Sushkinganzen (Anser neglectus Sushkin) en 
Dwergganzen vrijwel geheel door jagers uitgeroeid.  
 
De Duitse graaf Von Waldeck vierde aan de vooravond van 
de oorlogswinter 1944 in een hotel te Debrecen samen 
met de Amsterdamse jachttoerist (en NSB-er) J. Craandijk 
het afschieten van zijn honderdduizendste gans! 
   



Nog in 1971 tekenden wij uit de mond van de lokale 
ganzenjager Rádo in de csarda te Hortobàgy het volgende 
op: “es geht jedem Jahr schlechter mit die Zwerggänsen und 
diesem Saison habe ich nur 8 Stück erlegen können”! 
Bij tientallen onderzoeksreizen in Midden-Europa zagen 
wij sindsdien op de slaapplaats Hortobàgy maar hooguit 
enkele duizenden kolganzen, maximaal een dertigtal 
dwergganzen en niet één Sushkinsgans.  
Dit alles dankzij het jachttoerisme! 
 
Want veilige slaapplaatsen zijn cruciaal tijdens de 
doortrek-en overwintering van de Euraziatische 
ganzenpopulaties en deze gebieden zouden vanaf de 
herfstverzamelplaatsen in Siberië en Europees Rusland tot 
in de winterkwartieren onvoorwaardelijk beschermd 
dienen te worden. 
 
In Noord-Amerika kent men daarom al tientallen jaren een 
beleid waarbij het jaarlijkse ganzenafschot strikt gereguleerd 
is, zodat de daar levende populaties stabiel blijven of indien 
nodig ruimte krijgen voor aanwas.  
 
Hier ligt dus een uitermate belangrijke taak voor onze 
Brusselse bestuurders, die zich met van alles onledig houden 
maar waarbij de almaar verder in de verdrukking rakende 
trekvogels consequent veronachtzaamd worden. 
 
Overigens moet er in het dichtbevolkte West-Europa en zéker 
in Nederland vanzelfsprekend helemaal geen plezierjacht 
worden toegestaan!  
Het dient geen enkel verdedigbaar doel en leidt volcontinu 
tot dierenellende en biodiversiteitsverlies.  
En landsbreed tot onnoemelijk veel ergernis! 
  



Wilde Ganzen versus de agro-voedselbank 

                   

                           
Al zolang de mens vee houdt en akkergewassen verbouwd 
hebben “vogelen des hemels” daarvan weten te profiteren. 
Weliswaar zaaiden en maaiden zij ook toen al niet, maar 
dankzij de altijd zwoegende boer was er zomer en winter 
ook voor hen ruimschoots voldoende te eten.  
Zo ging dat honderdduizenden jaren in een harmonieuze 
symbiose, waarvan mens en dier profijt hadden. 
                 
Want boeren leerden al snel, dat ganzenvraat het gras 
béter deed groeien en in het voorjaar ook veel sneller tot 
voor het vee te begrazen gewas deed opschieten.  
Weidegrond waarvan het gras in de koude wintertijd 
doodgevroren en bruin was geworden, behield die tint tot 
ver in het voorjaar, terwijl begraasd land er dan al 
wekenlang fris groen bij stond. 
 
Ook leerde men toen al proefondervindelijk, dat graan dat 
in de herfst was gezaaid en waarvan het loof in de winter 
was begraasd, in het voorjaar veel beter in groei kwam en 
direct uitstoelde. Zodat er zich per plant meerdere aren 
konden ontwikkelen. 



Dat leidde dus tot veel hogere opbrengsten, al bleef het 
stro wel wat korter dan wanneer een plant maar één 
bloeistengel had ontwikkeld. 
 
Van zulke nuttige feiten deed men eeuwenlang kondt in de 
getijdenboeken en het was vroeger in veel streken dan ook 
een wijd verbreide plattelandswijsheid,  
Daarom kijken oudere boeren in veel Europese landen erg 
verbaasd, als men hen vertelt over de nooit tevreden 
Nederlandse melkveehouders en akkerbouwers met hun 
ganzenhaat en geldgeile compensatiestoornis. 
 
The LTO-sickness!  
   
Dat nergens op gebaseerde geweeklaag ving al aan in de 
jaren ’50 van de vorige eeuw en leidde er toe, dat in 1954 
Dr. Han van Dobben aan de Plantenziektekundige Dienst 
een onderzoek startte naar de invloed van begrazing door 
ganzen op agrarische teelten. 
 
De uitkomsten van dat onderzoek kwamen vrijwel 
naadloos overeen met alles wat feitelijk al eeuwenlang 
bekend was, maar desondanks werd er een 
Wildschadecommissie opgetuigd die klachten over 
gewasschade moest gaan onderzoeken. 
 
Analoog hieraan bedacht men een zogeheten Jachtfonds, 
waaruit reëel bevonden schadeklachten konden worden 
gehonoreerd. 
Hiermee was vanzelfsprekend het hek van de dam en werd 
dat Jachtfond al snel een Faunafonds, waarin ambtelijke 
taxateurs en referendarissen tot aan hun ABP-pensioen 
een veilig en comfortabel onderkomen vonden.  



                                 
     
Omdat de overheid jarenlang werd gedomineerd door 
Godvrezende, belijdende doch gewetenloze Christenen, 
werden de vogelen des hemels een ware melkkoe voor hun 
gelijk geaarde achterban, die niet in de eerste leugen 
gebarsten was en na iedere biecht en penitentie immers 
weer vrolijk verder kon modderen op de ingeslagen weg. 
 
Hele rijen wetenschappers werden decennialang betaald 
voor onderzoek waarvan de uitkomst vrijwel naadloos 
overeen kwam met Van Dobben’s bevindingen. 
En dat gaat tot op de huidige dag zo door!  
                                        

                 



In verreweg de meeste “schadegevallen” is er sprake van 
nalatigheid in de Zorgplicht van de boer of de zogenaamde 
Faunabeheerder, die – zoals op bovenstaande foto – de 
slagpenruiende ganzen makkelijk uit het zomergraan 
hadden kunnen houden door een paar meter schapennet 
te spannen in de doorgang tussen akker en waterpartij.  
 
Maar schieten op ganzen en pecunia’s vangen uit de 
staatskas zijn leukere activiteiten dan de Zorgplicht 
nakomen!  
  
            

 
 
Dankzij de boeren leven ganzen tegenwoordig letterlijk in 
een luilekkerland, waar zij op iedere vierkante meter wel 
iets smakelijks en eiwitrijks kunnen vinden in graslanden, 
waar zij tijdens het zomerse grazen geheid geen enkele 
andere vogel meer tegenkomen. 



Want, in weerwil van de miljarden florijnen die de 
Nederlandse samenleving afgelopen eeuw daarin 
investeerde, zijn op een enkele kievit en scholekster na 
vrijwel al onze weidevogels uitgestorven! 
 
Ook alle weidebloemen met de daarbij horende 
insectenfauna zijn uit al het gangbare boerenland met 
persistent gif weggespoten en daardoor is ook de complete 
bodemfauna volledig naar de Gallemiezen gegaan.  
 
Mogen de échte Nederlandse natuurbeschermers die 
schade eindelijk op het onverdraagzame en 
natuurvijandige cohort binnen de boerenstand verhalen?  
Want hoe het de gevestigde organisaties voor natuur en 
milieu is vergaan is eerder in dit inhoudelijke essay al 
uitgelegd.  
 
Die moeten – ondanks hun enorme maatschappelijke 
relevantie en miljoenkoppige achterban - zwijgen en de 
hele natuur en fauna laten uitbenen en afslachten.  
 
Op straffe van subsidieverlies! 
 
Want zo dicteert de VVD het immers! 
Met over de schouders meekijkend een glunderend CDA!  
  
Niet de overdaad aan voedsel heeft echter de 
zogenaamde “Overpopulaties” veroorzaakt, want dit 
sprookje werd vanaf 2007/’08 door de zogenaamde 
faunabeheerders de wereld in gebazuind, louter en 
alleen om voor zichzelf jaarrond onbeperkte 
afschotvrijstelling te verkrijgen!  
 



Het waren juist de volstrekt ongekwalificeerde 
lustmoordenaars van de KNJV die al jarenlang de 
natuurlijke regulator van de ganzenstand, de vos, te 
vuur en te zwaard bestrijden en die door hun (in ieder 
jachtpachtcontract vastgelegde) Zorgplicht te 
verzaken, met voorbedachten rade de 
populatieomvang van onze zomerganzen uit de hand 
lieten lopen en over de kop jaagden!  
 
Tot voorjaar 2005 legden de grauwe ganzen gemiddeld 
niet meer dan 4 – 6 eieren per paar, nadien liep dat als 
gevolg van de accumulerende vervolging snel op tot wel 12 
tot 16 eieren per nest.  
                             

              
                         De ganzenbom! Een paartje grauwe ganzen met 13 kuikens!  
 
 
 

Het is immers al een eeuwigheid bekend, dat excessieve 
sterfte binnen dierpopulaties onafwendbaar leidt tot een 
onnatuurlijk grote voortplantingsdrang.  
 



Nederlandse hobbyjagers maken daarvan al langer dan 
een halve eeuw op schandelijke wijze misbruik door een 
extreem hoog afschot van al hun favoriete prooien na te 
streven.  
 

Ganzen, eenden, houtduiven, hazen, konijnen, zwijnen, 
herten, reëen, vossen: er zit geen maat op de moordlust 
van dit electoraal futiele conglomeraat ernstig 
psychopathisch gemankeerde faunacriminelen.  
   
Wij garanderen: vanuit de Leerstoel Faunabeheer valt 
hierover niets inhoudelijks te vernemen dat niet in één 
enkele volzin te ontkrachten en op wetenschappelijke 
gronden te rectificeren is. Want ook dat monstrum is al net 
zulk een volstrekt inhoudsloze frase als al die Wbe’s, Fbe’s 
en hun zogenaamde “Faunabeheerplannen”. 
 
Dit alles maakt deel uit van de coupe waarmee VVD en CDA 
louter op vuige materialistische gronden een einde menen te 
kunnen te maken aan de georganiseerde fauna- en natuur-
bescherming in ons land, die al meer dan 100 jaar bestaat.    

 
  En dat is een parlementaire democratie een 
                                halsmisdrijf! 

           
In dit geval willen wij dus graag de passie preken! 



       DE FFW-HANDHAVING    
 
VROUWE JUSTITIA VERKRACHT DOOR JACHTBELANGEN 

   
 
Ter afsluiting van deze QuickScan mag een woord over de 
brute rechteloosheid en de ten hemel tergende willekeur 
die ons Justitiële apparaat zich aanmatigt tegenover 
hobbyjacht-gelieerde misdrijven die plaatsvinden in de 
publieke ruimte van ons buitengebied, hier niet ontbreken. 
 
Al veel vaker luidden wij hierover de noodklok en dit niet 
alléén in nota’s en andere geschriften die door ons–als 
oplettende en plichtsgetrouwe burgers–aan alle 
Kamerfacties werden toegezonden. 



Hierop werd echter van geen enkele regeringsfractie 
inhoudelijk antwoord ontvangen, terwijl het toch 
waarachtig om onze totaal verziekte Rechtsorde handelt. 
En weer speelt hierin de VVD de eerste viool!  
 
Na het vroegtijdige afscheid van de jachtsympathieke Ivo 
Opstelten zetelt er thans echter–zei het met vallen, opstaan 
en excuseren- een heuse hobbyjagers op het magistrale 
pluche. 
En niet zomaar eentje, maar ook nog een échte kérel, 
waarvan bekend is, dat hij gaarne zijn vakantie opoffert 
om in het buitenland het hoogstnoodzakelijke handwerk 
van plomberend faunabeheerder te gaan bedrijven!  
 
Wij willen mijnheer van der Steur graag vragen, hoe hij zich 
de opsporing en handhaving van FFW-gelieerde vergrijpen 
voorstelt met een leger van Groene Boa’s, die in overwegende 
mate (schatting > 90%) voor hun inkomen geheel of 
grotendeels van de hobbyjacht afhankelijk zijn of/en zélf als 
hobbyjager bekend staan en die zich derhalve als slagers die 
het eigen vlees keuren door de publieke ruimte begeven? 

 
Ons zijn zowel uit eigen bevinding als via mededeling door 
derden talloze gevallen bekend waarin aantoonbaar en 
bewijsbaar misdrijven tegen de FFW werden afgehandeld 
door dergelijke boa’s. De aangevers werden afgesnauwd of 
zelfs bedreigd en de jagers gingen in alle gevallen vrijuit!  
 
Deze onversneden uitingen van totalitair machtsmisbruik 
door hufterige jachtvazallen tegenover keurige doch 
jachtkritische staatsburgers, heeft inmiddels stasi-achtige 
proporties aangenomen en ook wijzelf werden meermalen 
door zulk een boa met de dood bedreigd! 



                         
Ongeacht de locatie in een van onze12 provincies waar 
dergelijk misdadig wangedrag van een door de Minister 
beëdigde Buitengewoon Opsporing Ambtenaar plaatsvond, 
altijd vernamen wij bij Melding of Aangifte dat dit al op 
voorhand kansloos was en zonder opgaaf van reden door 
het OM geseponeerd zou worden. 
 
Aldus geschiedde ook keer op keer!  
 
Van talloze  ambtenaren van de geüniformeerde politie 
vernamen wij, dat hen “van hogerhand” (altijd door of 
namens hobbyjagende superieuren) expliciet was verboden 
om zich met FFW-betreffende zaken bezig te houden. 
Het enkele geval waarin dienders een dergelijke sommatie 
negeerden en getrouw aan hun professionele instinct 
handelden betrapten zij, zoals in februari 2014, een 
hobbyjager in Zuidwest-Friesland op het gebruik van 
verboden lokmiddelen, wat in de zin der wet stroperij is. 
 
Het bleek hier de toenmalige directeur van de Koninklijke 
Nederlandse Jagers Vereniging te betreffen! 
 

Hadden deze agenten, zoals hen ambtshalve bevolen was, 
deze zaak overgedragen aan een lokale boa dan zou er 
momenteel nog steeds een misdadiger aan het hoofd staan 
van dit zogenaamd Koninklijke lustmoordgenootschap!  
 
Wij hebben altijd goed geluisterd naar hetgeen liberale 
bewindslieden te melden hadden en herinneren ons nog 



levendig de uitspraak van toenmalig minister van BiZa 
Johan Remkes, die in 2003 meldde dat “iedere burger 
wordt geacht verstandig om zich heen te kijken.”  
 
Omdat wij wijze raad altijd opvolgen menen wij thans 
over ruimschoots voldoende informatie te beschikken 
om er bij de Tweede Kamer op aan te dringen, om met 
betrekking tot dit hele dossier met spoed een 
inhoudelijk Kamerdebat over de noodzaak van een 
Parlementaire Enquette te doen plaatsvinden en de 
onbetamelijke ‘natuurwetgeving’ zoals die dezer 
dagen in de Staatscourant werd afgedrukt, nietig te 
doen verklaren. 
 
Want door nóg meer op leugenachtige feiten-
verdraaiingen gebaseerde wetmanipulatie kan dit 
land alleen maar verder afglijden naar de neoliberale 
barbarij, die thans kennelijk het VVD-partijkader als 
ideaalbeeld voor ogen staat.  
 
Tevens lijkt het ons verstandig en verhelderend om 
van de minister inzicht te vorderen in de expliciete 
personalia van zijn integrale Boa-bestand en een 
overzicht te verstrekken van alle niet-ambtelijke 
betrekkingen met de hobbyjacht van al het personeel 
van de politie, het OM, defensie en de civiele 
ambtenarij.  
 

Want het heeft er helaas méér dan de schijn van, dat 
Vrouwe Justitia zichzelf gedurende het voorbije 
decennium in onbetamelijke mate heeft bezoedeld!  



                                                 

                                                         

    

                                                         
FFW Opsporing en Handhaving horen thuis bij de politie en 
niet bij zelfjagende, ongemanierde, stasi-achtige nepagenten!   



 
 



 
 
Task force Jachtmisstanden/de Faunarecherche is het autonoom opererende 
onderzoekorgaan van Stichting Ganzenbescherming Nederland dat werd 
geboren uit noodzaak om inhoudelijk en juridisch weerwerk te kunnen bieden 
tegen de afbraak en bruuskering van de natuur- en faunawetgeving en de 
omgang met alle in het wild levende dieren.  

 
Alle verzamelde informatie wordt gebundeld in thematische rapportages en is beschikbaar 
en vrij te downloaden via de websites www.ganzenbescherming.nl en www.kippenmoord.nl  
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