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TASK FORCE JACHTMISSTANDEN / DE FAUNARECHERCHE STELLEN ZICH PRIMAIR TEN DOEL OM MISSTANDEN WELKE 

VOORTSPRUITEN UIT HET MET VOETEN TREDEN VAN DE OORSPRONKELIJKE FLORA EN FAUNAWET, OP TE SPOREN EN VOOR 

HET VOETLICHT TE HALEN. DAARBIJ WERKEN WIJ SAMEN MET ALLE PERSONEN EN ORGANISATIES DIE IN DE BRES SPRINGEN 

VOOR EEN VERANTWOORDE, RESPECTVOLLE EN BESCHAAFDE OMGANG MET ALLE DIEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN ONZE 

WILDLEVENDE FAUNA.  
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“WANT ONS BUNT ZUNIG” 

 

OVER NOODZAKELIJKE ZUINIGHEID EN KORZELIGE PRECUNIAJACHT OP ONS PLATTELAND 

 

  

 

 

“ALS HET VERSTAND BIJSTER IS, DAN WORDT DE REDE KANSLOOS!” 

Ruim een halve eeuw geldsmijterij in een bodemloze agrarische put. 

 

 

 

TUFJE/FR SEPTEMBER 2014  
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 HOOFDSTUK 1. GEWASSCHADE: EEN EINDELOOS REKBAAR BEGRIP 

 

“Wie voor een dubbeltje geboren is, zal nooit de waarde van een kwartje halen!” Met deze wijsheid zijn heel wat 
Nederlanders door de eeuwen heen groot en verstandig geworden en leefden daardoor en goed en tevreden 
leven.  

Zélfs de boerenstand, die wij nu al van kindsbeen af kennen als notoire klagers die altijd méér willen en nooit 
tevreden zijn, heeft tijden gekend waarin men genoegen nam met wat het landwerk en het vee hen opleverden. 
Zij kenden nooit honger of gebrek en Moeder Natuur zorgde ervoor dat de gewassen groeiden, bestoven werden 
en vruchten droegen die geoogst konden worden.  

Die oogst was soms rijkelijk, een ander jaar echter karig en nauwelijks toereikend. Daarmee nam men 
eeuwenlang genoegen en hoopte dan altijd op een beter jaar. Meestal gebeurde dat ook, maar was dat niet het 
geval dan bleken onze voorouders – hoewel ze het woord en begrip niet kenden- vaak verbazingwekkend 
invontief te zijn.  

 

Afbeelding 1: Op Marken en elders 
in het waterrijke polderland van 
West- Nederland droeg men het hooi 
naar geboomde boeren schouwen 
waarmee het naar huis werd 
vervoerd. Zoals te zien is, was er toen 
al catering aanwezig! Van 
gewasschade in de wei-en 
hooilanden landen was nooit sprake.  

Eeuwenlang gebeurde nagenoeg al het landwerk zonder mechanische hulpmiddelen en was men erg bedreven in 
het maaien, eesten en dorsen in handkracht. Dat ging wel niet zo snel, maar omdat tijd nog niet in geld werd 
uitgedrukt werd niemand daar een cent armer van.  

Gras werd in die tijden maar eenmaal per jaar geoogst en dat gebeurde in de hooimaanden juli en augustus. 
Omdat de landerijen zelfs dan nog vaak te nat waren om er droge voeten te houden moesten de maaiers dikwijls 
rubber laarzen dragen. Dat is nu onvoorstelbaar. Het was een drukke tijd voor de maaiers, want ook graan, 
meekrap, vlas en andere gewassen moesten met de zeis geoogst worden.  
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Afbeelding 2 a/b: Hooigras werd 
maar eenmaal per jaar gemaaid: 
in de maanden juli en augustus. 
In diezelfde tijd maaide men 
handmatig granen, vlas, 
meekrap en andere gewassen.  

 Afgevallen halmen en graankorrels werden zorgvuldig bijeen geraapt en dit “aren lezen” was wijd verbreid en 
absoluut niet beperkt tot het platteland van de zuinige Hollanders. Kom daar tegenwoordig nog maar eens om 
met al die grofstoffelijke machines op onze vaak postzegelkleine perceeltjes! 
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Afbeelding 3 a-c: In talloze culturen was “aren lezen” na de oogst een vaste bezigheid voor de vrouwen. 
Daarover bestaat dan ook een keur aan kunstzinnige afbeeldingen en werden vele boeken en verhandelingen 
gepubliceerd.  

Zwaarder nog dan hooi-, vlas- en graanoogst was het binnenhalen van knolgewassen als aardappelen, 
suikerbieten en voederbieten. Hoewel het geen regel zal zijn geweest, gebeurde ook dit plaatselijk nog tot diep in 
de 20e eeuw handmatig. Bij het op deze wijze oogsten van aardappel, ui, wortel en biet blijft er overigens veel 
minder product op het land achter, waardoor de netto opbrengst veel hoger kan uitvallen. 

 

Afbeelding 4 a/b: Hoewel er onder bepaalde 
omstandigheden ook in ons land nog lang 
handmatig werd geoogst, is er tegenwoordig 
bijna geen personeel meer verkrijgbaar dat 
zulk werk wil verrichten. Zodoende blijven er 
na ieder oogstseizoen landelijk duizenden 
tonnen aan hoogkwalitatief voedsel op de 
landerijen achter. Die representeren een 
bedrag met vele nullen achter de komma!  
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Het is merkwaardig, dat bij de moderne oogstmethoden de uitval (= op het land achterblijven) van enorme 
hoeveelheden netto-product voor lief wordt genomen, terwijl men dikwijls wél gekwanificeerde opbrengsterving 
weet toe te schrijven aan natuurlijke medebewoners van onze buitengebieden. Dat durft men dan schade te 
noemen!  

Evenzeer merkwaardig is het, dat vervolgens het Faunafonds die zogenaamdeopbrengstdervig als “compensatie” 
aan landbouwers uitbetaald, terwijl er op datzelfde moment nog voor soortgelijke bedragen of veelvouden 
daarvan aan oogstresten op de landerijen zijn achtergebleven. 

Die uitgekeerde “schade” wordt dan toegeschreven aan reeën , hazen, konijnen, ganzen, eenden, koeten, duiven 
en andere dieren die tot onze inheemse fauna behoren en die met hetzelfde rec ht als de boeren gebruik maken 
van onze publieke ruimte en daar slechts de oogstresten opruimen.  

 

 

Afbeelding 5 a/b: Omdat het netto (= geoogste) 
product door de boer wordt verhandeld is alles 
wat er op het land achterblijft en/of wordt 
teruggestort als tarra te beschouwen. Daarvoor 
betaald het Faunafonds dus feitelijk in 
klinkende munt de zogenaamde “ 
schadecompensatie” uit aan geldgierige en 
gemakzuchtige boeren. 

Er zijn natuurlijk gradaties aan te brengen in de oogstbaarheid van op het land achtergebleven productresiduen. 
Morsgranen bijvoorbeeld zijn redelijkerwijze niet meer te vergaren, maar maiskolven, valaardappelen en uien 
wel. In veel gevallen is dat geen kruimelwerk maar kunnen er met enige fysieke inspanning alsnog substantiele 
hoeveelheden aan de netto-opbrengst worden toegevoegd.  

Dankzij de moderne machineriën kost het bewerken van de landerijen en het oogsten van de gewassen 
nauwelijks nog fysieke inspanning. Het ploegen, cultivateren, eggen, inzaaien en spuiten gebeurd allemaal 
machinaal in een eigen tempo en ook de oogstmachines zijn niet gebouwd om er wedstrijd mee te rijden.  

Echter, doordat de meeste boeren dit werk uitbesteden aan loonbedrijven die altijd haast hebben, gaat er vooral 
bij dit laatste nogal eens wat mis. Want met hun overvolle agenda’s neemt men tegewoordig keer op keer 
onverantwoorde risico’s om maar zoveel mogelijk opdrachtwerk in zo kort mogelijke tijdsbestekken uit te voeren. 
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Afbeelding 6 a-c: Haastige spoed is nimmer goed! Bij één zo’n stommiteit ontstaat meer oogstschade dan 
duizenden dieren kunnen aanrichten!  

Daarbij worden dikwijls enorme risico’s genomen die vooral in regenachtige perioden tot omvangrijke extra 
schade kunnen leiden. Waarachtige sc hade, die doorgaans makkelijk voorkomen had kunnen worden door niet 
botweg maar overal gewassen te verbouwen die alleen met zwaar materieel geoogst kunnen worden.  

Het omvormen van permanente graslanden tot akkers op plaatsen die zich daar absoluut niet voor lenen, is 
doorgaans vragen om ellende. Niet voor niets werden zulke terreinen vaak al eeuwenlang als wei- en hooiland 
gebruikt. `Het gaat dan dikwijls om oeverlanden, beekdalen en beddingen van historische waterberginggebieden 
zoals komkleipolders.  

Vanuit het zelfbedongen Recht op Vrije Teeltkeuze zijn er op deze manier door kortzichtige agrariërs op de 
bodemkundig en waterhuishoudkundig meest bizarre plaatsen akkers of intensief geëxploiteerde graslanden 
aangelegd. Zodra er in zomer of herfst perioden met veel neerslag optreden, gebeurd er in zulke gebieden dus 
exact datgene wat vooraf te voorzien was. 
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Afbeelding 7 a – c: Drijfnatte akkers zijn dikwijls niet of nauwelijks meer te oogsten en daar doen vanaf de 
herfstmaanden vooral rietganzen en kleine- zowel als wilde zwanen, maar tegenwoordig ook volop andere 
ganzensoorten hun voordeel mee. Schade uitgesloten!  
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Gewasschade is dus een zeer rekbaar begrip. Want dezelfde agrarische productiegebieden die willens en wetens 
in ruilverkavelingsverband aan het intensieve landbouwpotentieel werden toegevoegd terwijl die zich daar qua 
hoogteligging en bodemgesteldheid absoluut niet voor leenden, kunnen in voorjaar en zomer letterlijk verdrogen 
terwijl men er ’s winters de voeten niet droog houdt!  

Andersom is het ook mogelijk, zodat er overal in ons land continu overtollig water naar buiten wordt geslagen, 
terwijl men even later naarstig in touw is om het zwaar verontreinigde buitenwater weer naar de 
productiegebieden te pompen. Dat vreet energie en zorgt voor een steeds sterkere verontreiniging van al ons 
oppervlaktewater met residuen van drijf- kunstmest en zogenaamde gewasbeschermings-middelen.  

 

Afbeelding 8: Op de voorgevel van gemaal De Waterwolf bij het Groningse buurtschap Electra prijkt het 
hiëroglief : “verlaging van de waterstand, brengt meerder koren in het land”. Maar door de gestage daling van 
het maaiveld als gevolg van de aardgaswinning verdwijnt straks de noordelijke helft van de provincie 
Groningen voorgoed onder water!  

Tegenwoordig houden de agrarische schadeclaims voor droogtederving ongeveer gelijke tred met soortgelijke 
declaraties vanwege wateroverlast. En dát na alle mega-investeringen en landschappelijk-cultuurhistorische 
uitbenerijen die de ruilverkavelingen teweeg brachten.  

Over dat graan valt trouwens ook wel het een en ander recht te zetten. Afgezien namelijk van brouwersgerst en 
een zeer beperkt contingent baktarwe wordt nagenoeg al het verbouwde koren en alle mais (engelse naam: corn) 
gebruikt als veevoer! Wij zijn geneigd om dit een krankzinnige graad van idiotie te noemen!  
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Afbeelding 9 a/b: De zogenaamde Landbouwkundige Herinrichting van ons land kostte honderden miljarden 
guldens en euro’s en resulteerde in een van wieg tot graf met subsidies gepamperde boerenstand. Du moment 
dat men stopt met dat monetaire infuus is ons agrobeest morsdood!  

Het geeft dan ook blijk van een onacceptabele graad van collectieve bewustzijnsvernauwing bij onze regering en 
bestuurscollege’s, dat jaar na jaar de zogenaamd enorme landbouwomzet wordt opgevoerd als nationale trots. 
Dat het tegendeel al tientallen jaren het geval is en dat daar keer op keer luid en duidelijk op is geattendeed en 
voor is gewaarschuwd, is een vernederen feit! 

Dankzij die honderden miljarden aan de agrogalg gesmeerde gemeenschapsgelden werd ons uitermate kostbare 
cultuurlandschap met al wat daarin thuis hoorde, volkomen ten gronde gericht. Niet alleen de kwaliteit van 
water, bodem, lucht en leefbaarheid werden volledig kapot gemaakt, maar ook verdwenen vrijwel alle 
cultuurhistorische en natuurwetschappelijke schatten nagenoeg compleet!  

Wanneer dus al die onuitspreekbare investeringen en verliezen over de afgelopen halve eeuw kwantitatief 
worden geëvalueerd, dan heeft het omkatten van een op menselijke maat gerichte landbouw en veeteelt in een 
destijds voor mens en dier leefbaar land ons met vaste hand geleid naar de actuele naar drijfmest, varkensdrek , 
pluimvee-ammoniak en persistente gifresiduen stinkende agromoloch. En daarmee land, volk en beschaving naar 
de rand van de ecologische afgrond gebracht!  
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Afbeelding 10 a/b: Het waren 
absoluut geen breed 
georiënteerde en sociaal 
betrokken ’knappe koppen’ , 
maar juist onvoorstelbaar 
nihilistische egodenkers aan 
wie wij de totale verwoesting 
van ons platteland te danken 
hebben. En hun bakermat 
was Wageningen!  
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Wij waren ooggetuigen van leven en werken van de nestor van de verwording van de Nederlandse 
cultuurgraslanden, de Wageningse hoogleraar graslandverbetering Prof. Dr. Dinant de Vries. Tijdens lange 
avonden in diens riante woning aan het Bowlespark en later in de toen nog chique Nudeflat proefden wij al een 
halve eeuw geleden dat alles was geënt op kortzichtig groeidenken en moedwillig veronachtzamen van de 
ecologische realiteit. Maar vooral op stoicijnse doofblindheid!  

De Vries bedacht immers een methode om kwantitatief aan te tonen dat intensief bemestte kruidenarme 
cultuurgraslanden belangrijker waren voor vogels dan de toenmalige bloemrijke wei- en hooilanden. Niet de 
soortsdiversiteit, maar het aantal individuen werd daarbij maatgevend. Dit luidde het begin van het einde in voor 
onze soortenrijke weidevogelgemeenschap. 

Want wie bedenkt er, dat 100 kokmeeuwen en 1200 spreeuwen in een weiland belangrijker zijn dan de eend-, 
steltloper- , leeuwerik- , pieper- , kwikstaart- , lijster- en/of gorsachtigen waarvan er per soort maar zeer 
bescheiden aantallen in datzelfde weiland leefden? Daarmee werd dus al een halve eeuw geleden de kiem gelegd 
voor het uitroeien van vrijwel de totale biodiversiteit in het agrarische productieland!  
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 HOOFDSTUK 2. HET NUT EN DE SCHADE VAN ONBEZONNEN WiNSTBEJAG  

 

Zoals we dus hiervoor al zagen, is het kenmerkend voor totaal verkokerde denkpatronen om alles wat er in de 
natuur van onze buitengebieden plaatsvindt te meten met slechts twee onzuivere maten: nut en schade. Helaas 
zagen we tot dusverre in deze eeuw slechts negatief ingestelde dooddenkers de hoogste bestuurlijke scpeter 
zwaaien over ons bedreigde en verdrukte natuurbezit. 

Dat het buskruit niet door een boer werd uitgevonden moge alom bekend zijn. Verder dan het bij nacht en ontij 
knallen met carbitbussen komt de boereninventiviteit volgens onze eigen waarneming zelden. Het hoeft dan ook 
niet te verbazen, dat het pluche en rundleder op ons Ministerie van Landbouw voornamelijk wordt bezoedeld 
door bewindslieden die voor het bezoek aan de visagiste zomaar uit de grupstal weggelopen of gefietst konden 
zijn.  

   

  

Afbeelding 11 a-e: Zélfs de moderne carbidbus werd niet op het platteland uitgevonden. Daar komt men immers 
niet verder dan misbruiken, ruimen, platwalsen, doodspuiten, afknallen en vergassen. En dat alles gelardeerd in 
een saus van leugen, bedrog en achterklap. Hoog tijd dus voor een terugkeer naar de beschaving !  

Daarom hebben wij ons erover verbaasd, dat juist de confessionelen zich recentelijk er zo voor hebben ingezet 
om seks met dieren als misdrijf te laten bestraffen. Want wie beter dan zijzelf zijn op de hoogte van wat er zich 
zoal op achtererven en in stallen placht af te spelen? Dat dit niet mis is werd ons bij de talloze undercoveracties 
maar al te duidelijk, maar valt geheel buiten het bestek van deze nota. En dat houden wij graag zo!  
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Ieder weldenkend mens weet echter, dat vooral de gelovige moraalridders van de lossere gezindten er om 
bekend staan, dat zij hutkoffers vol met goed geoliede schuifmaten en verstekbakken met zich mee torsen op het 
bochtige, hobbelige en glibberige levenspad. Ditmaal niet om anderen de maat te nemen, maar om voor zichzelf 
steeds een passend antwoord in elkaar te kunnen knutselen. 

  

Afbeelding 12 a/b: “Boer zoekt iets!” Wij weten méér over Henk Bleker en zijn CDA-mores dan wij hier kunnen 
en mogen prijsgeven.Overigens vertonen deze stallencomplexen verdachte overeenkomsten. Verder commentaar 
lijkt nu overbodig.  

In de herfst van 2011 vond te Haghorst in Midden –Brabant de afsluitceremonie plaats van Ruilverkaveling De 
Hilver. Mooie woorden werden toen gesproken door de confessionele staatssecretaris van E.L en I. die zich kort 
tevoren in niet mis te verstane negatieve termen had uitgelaten over natuurbescherming in het algemeen en over 
het veiligstellen van natuur in agrarische gebieden in het bijzonder. 

Indachtig het feit, dat Bleker kort voor zijn ambtelijk aantreden op het Haagse pluche de somma van maar liefst 
175.000 euro had getouceert voor natuurontwikkeling in zijn eigen achtertuin, waren wij vanzelfsprekend 
aanwezig aan de boorden van Reusel, Pannekoekenstroompje en Wilhelminakanaal, om daar getuige te kunnen 
zijn van zijn tweetongen-maskerade.  

Bij die gelegenheid hadden vele aanwezigen de gezichten gebleekt, zodat de nurkse Napoleon van Vlagtwedde 
zich enigszins thuis zou voelen in onze Brabantse Kempen. Terwijl op de virtuele achtergrond Mick Jagger het 
schone lied Dead Flowers ten gehore bracht, bood een vriendelijke dame uit ons midden de verklaarde vijand van 
natuur, dier, mens, leven en internationale verdragen een boeket aan dat, net als de zelfingenomen 
staatssecretaris, zijn beste tijd allang gepasseerd was.  

 

Afbeelding 13: Haghorst, november 2011. 
“Nou”, sprak de staatssecretaris met een 
wat verwilderde blik in de ogen, “die zien er 
niet zo fris meer uit!” “Nee allicht niet”, 
antwoorde de dame. “Het is ook een 
grafboeket!”  
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Voor de goede orde: wij zijn uiteraard geen actiegroep, maar voelen ons wel sterk verbonden met alle lokale 
dierenvrienden en natuurbeschermers. Die het op hun beurt zeer waarderen, dat wij alles vastleggen en meteen 
rechercherend onderzoek uitvoeren.  

Want wij waren vooral geinteresseerd in de wijze waarop de met gemeenschapsmiddelen gefinancierde 
herinrichting van deze streek gestalte had gekregen, door veronderstelde aanwezigheid van voorzieningen die 
geen enkel natuur- of faunadoel dienen.  

Deze vooronderstelling onzerzijds bleek eens te meer een schot in de roos te zijn. Want terwijl de fanfare van 
Biest-Houtakker over de sluisbrug het Wilhelminakanaal passeerde, stelden wij op een steenworp daar vandaan 
Belgische toestanden vast in en rondom natuurterreinen die waren toebedeeld aan SBB, NM en Brabants 
Landschap.  

 

Afbeelding 14: Terwijl Henk Bleker in 
Haghorst een verwelkt boeket in ontvangst 
nam, stelden wij Belgische toestanden vast 
in natuurterreinen die zojuist met 
gemeenschapsgelden heringericht en 
toebedeeld waren.  
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Uiteraard hadden wij Bleker graag om opheldering gevraagd, maar bij terugkomst in Haghorst bleken 
staatssecretaris en officials zich al per touringcar uit de voeten gemaakt te hebben. In de plaatselijke herberg was 
het echter goed vertoeven en staken wij veel informatie en kennis op die bij het volgende terreinbezoek erg te 
pas zou komen. Dat duurde echter nog tot voorjaar 2013. Maar in ns vat is nog nooit iets verzuurd!  

De essentie van de gang van zaken rond Ruilverkaveling De Hilver voor dit dossier is de volgende. Terreinen en 
terreingedeelten welke binnen een ruilverkavelingblok vallen en ingevolge wetsbepalingen als natuurgebied 
moeten worden aangewezen en toebedeeld, vertoeven lange tijd onder het discutabele beheer van het Bureau 
Beheer Landbouwgronden van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van EZ, voorheen ressorterend 
onder LNV.  

Dat overheidsloket is hoofdverantwoordelijke voor vrijwel alle misére die er landsbreed heerst op het gebied van 
ongestructureerde en vaak ook onwettige jachtverpachtingen en het zonder teeltrestricties in pacht uitgeven van 
landbouwgronden. Daaraan dankt ons land het Schipholprobleem en nog veel meer verborgen danwel openlijke 
schreefgroei en misstanden. 

Deze hele constructie kwam tot stand onder verantwoordelijkeid van mr. Tjibbe Joustra, van 1987 tot 2002 als SG 
de hoogste ambtenaar op het ministerie van LNV. Wij attendeerden al vele malen op het subversieve karakter van 
deze omstreden topambtenaar, maar de man krijgt tot op het huidige moment gelegenheid om zich royaal met 
gemeenschapsmiddelen betaald uit te leven in telkens weer andere beleidsterreinen waarvan hij keer op keer 
een puinhoop maakt. 

  

Afbeelding 15: De ambtelijke grondlegger van de Schipholproblematiek vertrok bij LNV op het moment waarop 
Veerman daar als minister de boedel over nam. Daarna verbouwde hij voor miljoenen bij UWV, hopte toen 
meteen over naar Terroristenbestrijding, Productschap Tuinbouw en Onderzoekraad voor Veiligheid. Daar 
mag hij nu zélf de door hemzelf veroorzaakte puinzooi onder het maaiveld werken. Hij “verdient” daarmee 
bijna 10.000 euro. Per maand!  

Zijn huidige inkomen ontvangt hij via de Onderzoeksraad voor Veiligheid en met zijn actuele kerntaak – de MH17 
terreurdaad- kan hij nog slechts doden en hun nabestaanden benadelen en de vernieling in helpen. Onze 
vroegere kompaan en – eveneens- rijksambtenaar Gerard Slob is een ontmoeting met deze criminele 
topambtenaar uiteindelijk noodlottig geworden.  

Eind jaren ’80/begin jaren ’90 betrapte Slob als toezichthouder in het SBB-natuurreservaat Veerse Meer op een 
zaterdagmiddag een groep jagers onder aanvoering van provinciaal SBB-natuurbeschermingconsulent ir. Theo 
Vette. Vette was ambtshalve de hoogste baas van Slob en bleek er niet van gediend te zijn om door een 
ondergeschikte terecht gewezen te worden.  

In Vette’s gezelschap bevonden zich ondermeer de SG van LNV Tjibbe Joustra, de DG van hetzelfde ministerie 
Chris Kalden en de natuurbeschermingsconsulent Flevoland Harm de Jong. Omdat het een omvangrijk 
jachtgezelschap was waren er vermoedelijk meer hoge beëdigde rijksambtenaren aanwezig maar het was voor 
Slob – als lagere regionale ambtenaar - onmogelijk om die naar functie en naam te herkennen.  
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Er gebeurde toen hetzelfde met deze plichtsgetrouwe en uitermate bekwame natuurbeschermer wat vrijwel 
gelijktijdig in Waterland plaatsvond met de al even toegewijde en bekwame terreinbeheerder Ton Pieters. Zij 
werden van bovenaf in de mangel genomen en kapot gemaakt. Pieters wist zich schrap te zetten en overleefde 
het. Gerard Slob is het uiteindelijk noodlottig geworden!  

In diezelfde periode brandde men vanuit Den Haag nog veel meer enthousiaste en uitermate bekwame 
ambtelijke natuurwerkers binnen LNV letterlijk tot onder het maaiveld af en schuwde daarbij de meest laag bij de 
grondse middelen niet. In Noordwest- Overijssel werd dit terreinbeheerder Van der Weijde noodlottig, op de 
Noord-Veluwe slachtofferde men beheerder Van Gent en in het oostelijke rivierengebied moest districtshoofd 
Bolten het veld ruimen.  

Afbeelding 16: SBB-medewerker Gerard Slob betrapte 
topambtenaren van LNV bij een clandestiene jachtpartij op de 
Middelplaten in het Veerse Meer. Omdat hij getrouw bleef aan zijn 
ambtseed en weigerde de andere kant op te kijken, heeft men hem 
“van bovenaf” in de mangel genomen en letterlijk kapot gemaakt!  

 

Afbeelding 17: Eén kritische opmerking 
tegenover Gerrit Braks tijdens een 
ministerieel bezoek kwam de Waterlandse 
terreinbeheerder Ton Pieters op 
jarenlange schorsing te staan. Als iemand 
het CDA volkomen terecht tegen de 
schenen schopt, dan is men in staat om 
plichtsgetrouwe ambtenaren te breken en 
te vermorzelen. Er kleven melkbussen vol 
ambtenarenbloed aan CDA-handen!  
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Dit alles maakt deel uit van de vuile oorlog tegen ons nationale natuur- en faunabezit, die nu al bijna langer dan 
een ambtelijk mensenleven in gang is en vanaf het parlementaire jaar 2002/03 tot steeds schaamtelozer 
misstanden heeft geleid.  

Dat dit ongestraft heeft kunnen plaatsvinden is een gevolg van de jarenlange hegemonie van het CDA op het 
ministerie van LNV, die culmineerde gedurende de eerste drie kabinetten Balkenende. Toen greep akkerbouwer, 
DLO-baas én WUR-bestuurder Cornelis Pieter Veerman de macht en zette zich de beoogde eindfase in van de Slag 
om de Nederlandse Natuur.  

Doel daarbij was en is nog altijd, om zoveel mogelijk natuurterreinen die als beheerobject eigendom zijn van de 
Staat der Nederlanden, te ontdoen van de beschermde status en toe te voegen aan het agrarische potentieel. Let 
wel: het betreft terreinen die formeel eigendom zijn van alle Nederlanders en die als erfdeel voor komende 
generaties werden veiliggesteld!  

 

Afbeelding 18: Als het aan VVD en CDA ligt dan komt de overzichtskaart van Nederlandse natuurgebieden, die 
nu vele honderden grote en kleine beheersobjecten omvat, er ongeveer zo uit te zien. Al het andere mag wat hen 
betreft worden omgeploegd of bebouwd met megastallen, kassen, mestvergisters en overbodige autowegen. Van 
de PvdA heeft men niets te duchten. Want die partij pleegt liever opnieuw schaamteloos kiezersbedrog dan dat 
men de nek uitsteekt voor het Maatschappelijk Belang!  

 In 2010 meende men die mogelijkheid te kunnen bewerkstelligen door deelname aan een onmogelijke coalitie, 
die tot het overhaaste ontstaan en de pijlsnelle afgang van het kabinet Rutte 1 zou leiden. Maar in de korte tijd 
van haar bewind had deze coalitie al in mei 2012 kans gezien om ruim een eeuw gewetensvol natuur- en 
faunabeleid om zeep te helpen. En om ons land in welhaast satanische barbarij te storten!  

De beoogde bekroning daarop moest de Wet Natuur gaan worden, waarvan het primaire doel was om alle 
natuurgebieden in ons land toe te voegen aan het jachtrevier van hobbyjagers. De architect hiervan was 
staatsecretaris Henk Bleker, die frequent aan zijn eigen keukentafel in Vlagtwedde vergaderde met het bestuur 
van de KNJV en alle daaronder ressorterende jagersconglomeraten. 
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Let wel: het ging daarbij om voorbereiding van landelijke natuurwetgeving, die in staatsrechtelijk onbesproken 
ruimten behoren plaats te vinden in het gezelschap van ambtelijke juristen en notulisten. Niet in de louche 
beslotenheid van een Oldambter woonkeuken en zëker niet in het gezelschap van het bestuur van een als 
subversief bekend staande hobbybelangenorganisatie!  

 
  

Afbeelding 19: Wetvoorbereiding behoort deugdelijk en onbesproken plaats te vinden maar hobbyjachtclubs als 
KNJV, Veluws Hert en het Reewild schijnen bij Henk Bleker kind aan huis te zijn geweest tijdens de 
voorbereidingen voor Blekers nieuwe Wet Natuur. Alleen al daarom hoort dat hele wetsontwerp op de 
staatsrechtelijke mestvaalt thuis en had door een andere coaiitie nooit in behandeling genomen mogen worden. 
Het dossier stinkt naar staatsrechtelijke rotting en bederf!  

Kern van al deze ellende is nog altijd, dat VVD en CDA menen dat 17 miljoen Nederlanders geen rechten meer 
hebben op de groene publieke ruimte en op al wat daarin leeft. Zij waren met hun wet voornemens om natuur 
ondergeschikt te maken aan agrarische- en hobbyjachtbelangen en om alle inheemse dieren als consumpieartikel 
te kunnen gaan vermarkten.  

Ongeacht alle beschermingsbepalingen en internationale verplichtingen die onze overheid in VN-verband heeft 
geratificeerd, walst diezelfde overheid nu al jarenlang met grof geweld heen over al die ondertekende 
overeenkomsten.  

Het huidige wetsvoorstel, dat niet anders is dan een vernieuwde versie van het eerste Bleker-concept, vormt dan 
ook een botte karaktermoord op de waarachtige zorg voor een verantwoorde en duurzame omgang met onze 
natuur en met al wat daarin leeft en groeit.  

Maar van duurzaamheid, fatsoen en waarachtige beschaving heeft men in het kabinet Rutte 2 duidelijk nog nooit 
iets vernomen. Sterker, de VVD misbruikt de houdbaarheid van de coalitie door partner PvdA in een 
projachthoudgreep te nemen en te dwingen tot het steunen van bestialiteiten tegen onze natuur en fauna.  

Daarmee dreigt ons land, na een volle eeuw één van de koplopers geweest te zijn in de mondiale natuur- en 
dierenbescherming, af te glijden in het ijskoude neoliberaal- confessionele gletsjerdal waaruit ons electoraat de 
nog bruikbare politieke structuren nou juist in 2012 had weten te redden.  
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Afbeelding 20 a-e: In 1899 waren dergelijke primitieve toestanden aanleiding tot het oprichten van de 
vereniging die nu “Vogelbescherming” heet. Geen enkel weldenkend mens zou hebben kunnen bevroeden, dat 
115 jaar later neoliberale uitvreters onze hele inheemse fauna in de ramsh zouden doen. En dat zich sociaal 
democraten noemende lafaards hen daarin zouden volgen!  
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Wij legden eerder al uit dat winterkoning, heggemus, roodborst, merel, koolmees en al die andere nuttige 
tuinvogels door CDA en VVD op schadelijsten zijn gezet en samen met tientallen andere diersoorten aan 
boerenmeug en hobbyjagermoordlust prijsgegeven dreigen te worden.  

Staatssecretaris Sharon Dijksma, die zich onlangs liet rondvaren in een omgebouwde Zaankantse Veeschouw, lijkt 
haar oren vooral te laten hangen naar boerenonzin en jagersleugens. En dat terwijl zij en haar partij daar al 
tijdenlang uitgebreid voor worden gewaarschuwd. Kennelijk is de boerse inbreng van Lutz Jacobi in die partij 
sterker dan het nuchtere verstand, zoals dat destijds ook al met melkveehouder Waalkens het geval was.  

Natuurlijk is het positief dat Dijksma het dringende advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur 
RLI ter harte heeft genomen en iets wil gaan ondernemen aan de zinloze subsidiëring van zogenaamd agrarisch 
natuurbeheer.  

Maar in het Ilperveld waar zij zich willig liet portretteren, moet dan de geldstroom naar Landschap Noord- 
Holland worden afgesneden en niet die naar vader en zoon Dekker aan de noordzijde van de Gouwsloot. Want 
juist DAAR wonen nog de laatste omvangrijke weidevogelpopulaties van dit hele gebied. De rest is al jarenlang 
vooral ruige rietrotzooi waar alleen nog massa’s ganzen in nestelen!  

 

Afbeelding 21: Ilperveld 
middendeel. Met 
nietsziende ogen laat 
Dijksma zich over de 
Banscheiding varen en 
heeft er geen idee van 
wat er zo uniek zou zijn 
aan dit gebied. Gras, riet 
en ruige rotzooi ziet ze 
immers overal waar ze op 
werkbezoek komt. En 
hier kun je niet eens 
pootje baden!  

Hierin schuilt dus de clou en dit maakt dat het erg moeilijk is om zomaar ins blauen hinein een streep te zetten 
door alles wat zich agrarisch natuubeheerboer noemt . Wij kunnen namelijk in Noord-Holland (om bij Sharon’s les 
te blijven) heel wat boeren aanwijzen die wél zuiver op de graat zijn. 

Dat dit er vele malen minder zijn dan de geldgierige rotte appels is helaas een keiharde realiteit. Maar juist 
daarom zijn reservaatbewakers en terreinbeheerders van het kaliber Ton Pieters ook zo enorm kostbaar , omdat 
zij er die profiteurs direct uit weten weg te selecteren.  

 Spreken we hier dus over schadeveroorzakers dan moge duidelijk zijn dat het niet over dieren maar over boeren 
gaat. Boeren, die eerst onze unieke landschappen vernietigden en nu rijk worden door het naar de ondergang 
helpen van onze laatste restjes echte agrarische natuur! Daar is geen schrikmiddel tegen bestand!  
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Afbeelding 21: Vogelschrik type “Sharon,” met verwisselbaar hoofd.  
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HOOFDSTUK 3. DE LEUGEN ALS HANDELSARTIKEL VAN LNV  

Tot dusverre behandelden we de excessieve aanleidingen tot en uitwassen van het ontstaan van iets wat volgens 
talloze deskundigen in eigen land en ver daarbuiten niets anders is dan een aan waanzin grenzend idéfix: 
structurele en onomkeerbare gewasschade door grazende watervogels.  

Toen wij zo’n 45 jaar geleden ons onderzoekveld uitbreidden tot aan de geografische grenzen van Europa en 
daarbij frequent tot diep in het toenmalige Oostblok vertoefden, werden wij als marsmannetjes aangestaard 
wanneer we vertelden over ons Jachtfonds en de door dat loket uitbetaalde wildschadecompensaties. 

Ongeacht of wij dit vertelden op het Oostzee-eiland Rügen of in Mecklenburg, Sachsen of Brandenburg , in het 
verder oostelijk gelegenWielkopolski, Silezië of Muzurië, aan de boorden van de Zwarte Zee in Roemenië en 
Bulgarije, op de Hongaarse poesta’s beoosten de Donau, in de Alföld rondom Balaton, bij Belo Blato en Kopa e rit 
in Joego-Slavië, in het Tsjechische Bohemië of bij de Neusiedlersee in Oostenrijk: we kregen overal hetzelfde te 
horen. Wildschade door grazende watervogels ? Kwatsj!  

 

Afbeelding 22: Het faunaschadebeleid is al jarenlang een chaotisch rotzootje! Voordat faunamelken een 
schaamteloos exportproduct werd, hoorden we in alle Europese landen het equivalent van het Duitse begrip 
Kwatsj als we gewasschade ter sprake brachten. Alleen foute Haagse LNV-ambtenaren konden bedenken dat 
van iets dergelijks een exportartikel te maken was!  

Zelfs een fraaie soort als de roodhalsbrandgrans worden niet ontzien als men ‘schadebestrijdt! 

Ook in buitenlandse literatuur viel hoegenaamd niets te vinden dat ook maar enigzins leek op structurele 
opbrengstderving als gevolg van begrazing in het koude jaargetijde. Voor de goede orde: het betrof destijds 
winterbegrazing door eenden, ganzen, zwanen, meerkoeten, kraanvogels en heel plaatselijk ook grote trappen.  

 Vele zegslieden waarmee wij destijds deze problematiek bespraken wezen ons op de minuscule afmetingen van 
ons land waar provincies niet zelden kleiner van omvang zijn dan vele vroegere kolchozen en sovchozen in de 
oostbloklanden.  

Die schaalverschillen zijn inderdaad markant en omdat de trekkende populaties zich grofweg van noordoost naar 
zuidwest verplaatsen komen ze uiteindelijk geconcertreerd in onze trechtervormige lilliputterdelta terecht. 

Maar dat geconcentreerd voorkomen iets volkomen anders is dan wildschadeveroorzakend voorkomen was dan 
al wel in de jaren ’50 door dr. Van Dobben vastgesteld , maar werd subiet vergeten zodra ambtenaar van Welie 
van het Jachtfonds met de geldbuidel schudde.  
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Omdat er dus sluiksubsidie (een begrip dat hiermee werd uitgevonden) getoucheerd kon worden, werd 
Nederland al vroeg in de jaren ’70 wereldkampioen wildschadeuitkeringen! Nooit was er in dit land of elders een 
boer financieel geroyeerd of had zelfs maar een boterham minder hoeven te eten omdat er in de wintermaanden 
watervogels op de landerijen hadden gegraasd. Maar de overheid betaalde ervoor en DUS was er schade!  

We houden het kort, maar toen er halverwege de jaren ’80 voor het eerste een internationale meeting werd 
gehouden over de thema’s “Yeld loss and crop damage caused by waterfowl” bleek dat Harrie van Welie en zijn 
“mannen van het Faunafonds” niet stil hadden gezeten met het verspreiden van een onzinnige en misdadige 
boodschap.  

Want hoewel er nergens iets viel te melden dat structureel afweek van hetgeen er al rond 1956 door van Dobben 
was vastgesteld en gepubliceerd, bleken er ineens uit vrijwel alle deelnemende landen in toenemende mate 
schadegevallen te worden gerapporteerd!  

Het deed erg vreemd aan om bij een eerste conferentie over een nieuw fenomeen over zoveel gevallen van sterk 
toenemende gewasschade te mogen vernemen. De delegatie die vanuit de Bezuidenhoutse weg was afgereisd 
oogde tevreden en Harrie van Welie wist dat zijn job tot de pensioengerechtigde leeftijd veiliggesteld was!  

 Maar wij bleven met een uitermate slecht gevoel achter en deelen in de camper ons ongenoegen met collega’s 
uit Scandinavië, de Baltische Staten, Polen, Duitsland, Hongarije en het Verenigd Koninkrijk, die in al dat 
ongestructureerde gezever over niet bewezen schade de alom tegenwoordige hand van de jachtlobby 
vermoedden. Wij zaten toen al jarenlang op dat spoor en men kon ons van Gibraltar tot Noordkaap en van Brest 
de Bretagne tot Brest Littowsk wel schieten!  

Korte tijd later publiceerde onze Britse collega Myrfyn Owen een kort maar krachtig artikel in het 
toonaangevende wetenschappelijke magazine The Ibis, waarin hij het subjectieve karakter van die 
schadebepalingen nog maar eens onderstreepte. Maar het banale jagers- en boerensegment zal alles blijven 
ontkennen. Want voor hen gelden alleen afschotmogelijkheden en pecuniajacht!  

 

Afbeelding 23: Myrfyn Owen kwam bij zijn onderzoek tot 
eensluidende conclusies als wat wij en anderen in ons land 
vaststelden: er is sinds de jaren ’50 geen snars veranderd!  
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HOOFDSTUK 4. WIE HET WATER DEERT, DIE KERE HET 

KERNTHEMA: WAAROM SCHIETEN ALS ER ZOVEEL TE BEHOUDEN IS?  

4.1: HET PRIJSBEWUSTE GELUIDLOZE CONCEPT 

Het moge intussen dus helder zijn , dat ondubbelzinnige en tot kwantificeerbare opbrengstderving leidende 
gewasschade gedurende het winterhalfjaar ongeveer even zeldzaam is als het optreden van graancirkels op de 
maan. Dit laat onverlet, dat voor zomerganzen uiteraard een gans ander scenario geldt.  

Die dieren vormen residente populaties die met hetzelfde recht leven in gebieden waarin inhalig-onverdraadzame 
boeren alle natuurlijke medebewoners het levenslicht misgunnen. Vaak hangen zulke lieden de Gristelijke leer 
aan, die juist respect en mededogen met alle schepselen Gods voorschrijft.  

Maar alla, zolang de Here niet en het subversieve overheidsloket wél als pecuniaspuwend koekiemonster onze 
fauna de verdomhoek in ramt, maakt vrijwel geen enkele belijdende Gristen zich kennelijk kopzorgen over het 
satanische onrecht dat Gods schepping dag na dag en uur na uur wordt aangedaan.  

Daarom zijn wij kennelijk uitverkoren om deze groezelige was eens goed door onze eigen Witte Reus te laten 
zuiveren van alle vreemde smetten die zich daarin hebben opgehoopt. Maar al schrijvende ontspint zich 
plotseloos een gans ander plan. We maken dat wasgoed helemaal niet schoon, maar kunnen het veel nuttiger 
benutten. 

Als schrikmiddel!  

 

Afbeelding 24. Vrije expressie 1  
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Zo is er bijvorbeeld van een oude overall waarvan de erogene zone ontbreekt, nog voor heel weinig geld en 
moeite een puike vogelverschrikker te maken. Wij persoonlijk zouden dan die jute zak een andere plaats 
toedichten, maar over smaak valt niet te twisten.  

 

Afbeelding 25: Vrije expressie 2  

Met een weinig inventiviteit is zo’n oude overall aan te kleden met verkeerslint en kan bij gebruik van een oude 
bonenstaak zelfs de indruk wekken op eigen benen te staan. Opnieuw storen wij ons aan het zakvomige hoofd. 
Een blik in de spiegel en dat moet beter kunnen!  

Afbeelding 26: Vrije 
expressie 3. 
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Nog steeds uitgaande van de concepten overall en verkeerslint zijn er volop kunstzinnige creaties te ontwerpen. 
Maar in een maatschappij waarin er dag en nacht via alle media al oeverloos ge-emmerd wordt lijkt ons deze 
verbeelding van een hoofd echt de druppel die ……..  

 

Afbeelding 27: Vrije expressie 4  

Kijk, dit is een estetisch en functioneel verantwoorde creatie, die bovendien recht doet aan het intellect. 
Aannemende tenminste dat er ook nog iets substantieels onder die hoed zit?  
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Afbeelding 28: Vrije expressie 5 

Voor creatieve plattelandsbewoners die slecht in de slappe was zitten en omkomen in de afgedragen kleding zijn 
de variaties werkelijk eindeloos. Helpen doet het natuurlijk niet, maar straks eet ook niemand daar een boontje, 
erwt, capucijner of popcornkorrel minder om!  
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4.2. DE BETAALBARE GELUIDLOZE VARIANT  

Dieren die in onze buitengebieden leven wennen gemakkelijk aan allerhande veranderingen die er door de mens 
in hun leefgebieden worden aangebracht. Het heeft dus geen zin om obstakels als autowrakken of 
landbouwwerktuigen in graslanden of op akkers te plaatsen, omdat die zelden door de dieren als gevaar zullen 
worden herkend.  

Bovendien is er een oneindige variatie aan schrikmiddelen waarvan de kosten nihil, de werking eenvoudig en de 
uitwerking erg variabel kan zijn. Zo kunnen graslanden met jong en mals gras tegen ganzenbezoek worden 
behoed door er overlangs of diagonaal draden of linten overheen te spannen. Omdat zulke percelen doorgaans 
maar korte tijd schadegevoelig zijn kan dit op eenvoudige en spotgoedkope wijze tot goed resultaat leiden.  

 

Afbeelding 29: Vaak worden 
aan stokken opgehangen 
plastic zakken of 
landbouwplastic als 
schrikmiddel gebruikt, die 
soms door het weidende vee in 
de kale graslanden als enige 
schaduwplek kunnen worden 
benut. Een voorbeeld van 
functioneel medegebruik!  

Ook spotgoedkoop zijn gewone lege kunstmest of veevoerzakken of stroken gebruikt landbouwplastic die aan 
stokken in het weiland of op de akkers kunnen worden gezet. Bij een voldoende aantal van zulke flappen zullen 
ganzen zulke percelen mijden, zeker bij winderig weer . 

Maar het gaat tenslotte om het beschermen van de gewassen tegen van buiten komend onheil en er staat 
nergens geschreven dat zoiets belangrijks geen geld mag kosten. Als wij echter boeren en tuinders mogen 
geloven, dan hangt dikwijls letterlijk hun leven en dat van het voortbestaan van hun bedrijf af van die verjaging. 
Wij hebben daar zo onze twijfels over.  

  



WIE HET WATER DEERT, DIE KERE HET  31 Task Force Jachtmisstanden/ de Faunarecherche  

Afbeelding 30: Ganzen zijn 
niet gek. Als een 
vogelverschrikker op een 
idiote plaats is neergezet zoals 
hier in ruigte aan de rand van 
een geoogst perceel, dan 
kijken zij er nog niet eens 
naar!  

 

In het goedkopere schrikmiddelensegment zijn er tal van variaties verkrijgbaar op het aloude thema Flash Harry. 
Dit zijn op de wind ronddraaiende vierkante of ronde voorwerpen waarop al dan niet afschrikwekkende 
afbeeldingen zijn aangebracht.  

 

Afbeelding 31: De eeste Flash 
Harry’s verschenen in de jaren ’70 
op de markt en bestonden uit 
ronddraaiende reflecterende 
aluminium vlakken. Later bedacht 
men allerhande kunstzinnige 
varianten op dit thema. Ongeacht of 
deze functioneel zijn, geven ze 
tenminste weer kleur aan het door 
boeren uitgemergelde 
cultuurlandschap.  

  

Maar trendy fullcolor of agrokleurloos, dat zal ons worst wezen :”het gaat uiteindelijk om het zo functioneel 
mogelijk afweren van dieren die op enig moment onwelkom zijn op bepaalde bedrijfspercelen. Daarvoor leent 
volgens onze ervaring het bekende nylon schriklint dat veel wordt gebruikt voor afrastering rond paardenweiden 
zich uitmuntend.  

Dit lint is onverslijtbaar en verkrijgbaar op rollen van 250 meter lengte. Diagonaal of zigzagsgewijze gespannen 
over modale kuilgraspercelen of akkerland kan dit zeker een groot deel van het veronderstelde ongerief 
wegnemen. Daar hoeft dus geen flankerende hobbyist aan te pas te komen.  
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Afbeelding 32 a-c: Zoals wij al eerder zagen, zijn overlangs of diagonaal over kwetsbare percelen gespannen 
draden of linten vaak erg effectief. De kosten zijn nihil, want voor 100 euro koopt men al 300 meter van dit 
onverwoestbare lint! Omdat percelen nooit allemaal tegelijk kwetsbaar zijn moeten enkele rollen per bedrijf 
kunnen volstaan.  

Bijkomend voordeel is, dat de over grasland gespannen linten ook een werende invloed hebben op dieren die zich 
in kuilgras verbergen zoals hazen en reeën. Tevens kunnen de linten voorkomen dat er zich bij het maaien vogels 
met nestvliedende jongen in zulke percelen ophouden.  

 

4.3. LAWAAI ALS SCHRIKMIDDEL 

Sommige boeren en fruitelers zijn van mening, dat ongewenst bezoek door mee-etende dieren aan hun 
productielanderijen alleen te bestrijden is door het produceren van lawaai. Daarvoor gebruikt men nog nét geen 
bommen en granaten, al lijkt het vaak in bepaalde streken van ons land wel alsof er een oorlog is uitgebroken.  

  

 

Afbeelding 29 a-c: Soms lijkt het 
wel alsof op ons platteland de 
oorlog is uitgebroken. Er zijn vele 
typen van kanonnen verkrijgbaar. 
Deze werken op carbid.  
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Schrikmiddelen dienen natuurlijk vooral effectief en functioneel te zijn, maar daar valt dikwijls nogal wat op af te 
dingen. Dat heeft in het geval van gas- of carbitkanonnen niet te maken met de geproduceerde decibellen die met 
vaste regelmaat hoorbaar zijn, al zit hen daarin nu juist wel de crux.  

Want alle dieren die geacht worden de percelen te gaan mijden vertonen juist een razendsnelle gewenning aan 
de knallen die met vaste regelmaat vanuit dezelfde positie ten gehore worden gebracht. Daar is wel wat aan te 
doen, maar dat vereist echter inventief, creatief en actief meedenken en ………handelen!  

De huidige generatie gaskanonnen kan worden ingesteld op variabele intervallen, waardoor het vaste ritme van 
de knallen wordt doorbroken. Beter zou het zijn om analoog daaraan de locatie regelmatig te veranderen of om 
meerdere aparaten in te zetten. Zodra er gewenning optreedt is de kans op rendement verkeken.  

  

Afbeelding 30: Ganzen en andere ongenode bezoekers van agrarische percelen zijn niet gek. Daarom moeten 
gaskanonnen verdekt worden opgesteld, regelmatig worden verplaatst en op variabele momenten af gaan. Het 
wil vaak goed helpen door zo’n apparaat in of bij een jachthut (of iets wat daarop lijkt) te plaatsen.  

Om vogels van akkers en weiden te verjagen wordt ook dikwijls gebruik gemaakt van pistolen waarmee 
lichtkogels afgeschoten kunnen worden. Naast lichteffecten brengt het afgevuurde projectiel ook een luide knal 
en een snel verwaaiende rookpluim voort. 

Ook hierbij geldt weer, dat de dieren snel een gewenning ontwikkelen, zodat er van structurele verdrijving van 
kwetsbare teelten nauwelijks sprake is. Daarom heeft het geen nut om zulke verjaagacties meermalen per dag te 
blijven herhalen. Door al dat vliegen verbruiken de vogels energie die zij toch weer op hun favoriete plaatsen 
zullen gaan opnemen. Desnoods bij duisternis!  
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Afbeelding 31 a-c: Verjagen met knalkurklpistolen en lichtkogels 
zorgt wel voor veel onrust en energieverbruik, maar lost zelden de 
lokale problemen op.  
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4.4. IT’s IN THE AIR 

Tegenwoordig zijn er ook allerlei nabootsingen van roofvogels en uilen verkrijgbaar die - afhankeljk van regio, 
plaats en tijdstip van het jaar – meer of minder succesvol kunnen worden ingezet om dieren van akkers en weiden 
te weren.  

 

 

 

Afbeelding 32 a-c: Hoewel soms aardig bedacht en creatief ogend lijken veel van de moderne schrikmiddelen 
volkomen ongeschikt om in grootschalige ruimten toegepast te worden. 

Aanzienlijk functioneler en breed toepasbaar lijkt ons het concept Robotvogel dat recentelijk werd ontwikkeld 
door het bedrijf Clear Flight Solution. Naar verwachting komen daarvan al in 2015 modellen in de handel die een 
antwoord gaan vormen en hopelijk ook een einde gaan maken aan de totaal uit dehand gelopen 
afschotvrijstellingen en ontheffingen.  

  

 

Afbeelding 33 a-c: De ultieme oplossing? Zowel in land- en 
tuinbouwgebieden, rondom Schiphol als in binnensteden kunnen 
de robotarend, -havik en –valk op vreedzame wijze een einde 
maken aan de problematiek met ongewenste vliegende b ezoekers.  
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 4.5. ELEKTRONISCHE SCHRIKMIDDELEN 

De meest toegankelijke van de elektronische schrikmiddelen die er het afgelopen decennium werden ontwikkeld 
en vrijgegeven is ongetwijfeld de agrilaser. Hiermee kunnen vogels tot op 2 km afstand van akkers en weiden 
worden verjaagd.  

Omdat de dieren hierdoor alleen maar schrikken en verder geen nadelige gevolgen ondervinden lijkt dit een 
goede oplossing om de dieren van kwetsbare percelen te weren. Maar in handen van jagers doen zich andere 
situaties voor en wordt dit apparaat misbruikt om ganzen en eenden in de richting van schietopstellingen te 
drijven. 

Ook stelden wij vast, dat slaapplaatsen van ganzen en eenden m.b.v. d e laserstraal werden verstoord, zodat de 
verontruste vogels bij het rondvliegen gemakkelijk afgeschoten konden worden. Niet voor de eerste keer heeft de 
wetgever zodoende de handel in apparatuur vrijgegeven zonder eerst nagedacht te hebben over de mogelijke 
gevolgen daarvan.  

  

Afbeelding 34 a/b: Het lijkt makkelijk en ongevaarlijk, maar als straks iedere boer een agrilaser op zak heeft 
dan ziet het er somber uit voor alle gevleugelde medebewoners van ONZE publieke ruimte!  

Er zijn nog wel meer elektronische of elektronisch-mechanische verjaag of schrikmethoden, maar die zijn of te 
omslachtig of niet functioneel om grootschalig te worden gebruikt op akkerland en in weilanden en andere 
agrarische productiegebieden.  

Met apparaten die ultrasone geluidsgolven uitzenden of juist laagfrequente geluiden produceren om 
schadedieren op afstand te houden, moet uitermate voorzichtig worden omgegaan in een dichtbevolkt land als 
het onze.  

Bovendien hebben ook de dieren in onze vrije natuur recht op het leven, dat hen maar al te vaak door boeren 
wordt ontzegt!  
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4.6. EN TENSLOTTE: ONZE TROUWE VIERVOETER 

Hoewel men er bij het Faunafonds niet graag aan wordt herinnerd, werd er in de jaren 2010 – 2011 een uitermate 
geslaagde proef uitgevoerd, die helemaal werd bekostigd met gemeenschapskapitaal. Hiertoe werden er in 
Zuidwest- Friesland ganzen van kwetsbare percelen verjaagd door gebruik te maken van getrainde Border Collies.  

Die dieren zijn onvermoeibaar en kunnen in korte tijd bereiken wat met gebruik van andere schrikmiddelen niet 
of nauwelijks lukte. Want als er grote paniek ontstaat dan leidt dat tot extra energieverbruik waardoor de 
tienduizenden ganzen die daar overwinteren ook extra voedsel tot zich zouden moeten nemen.  

Wat er vervolgens gebeurde was een staaltje van onbehoorlijk bestuur om van te gruwen. Want vanwege het 
doorslaande succes van deze proef, kwam het Faunafonds al snel tot heel andere conclusies dan voor de hand 
gelegen zou hebben. Men stopte namelijk deze proef, omdat de kosten ervan te hoog zouden zijn!  

En vervolgens mocht de Wbe weer los op de ganzen en betaalde het Faunafonds de munitie!  

 

Afbeelding 35 a/b: Border Collies zijn 
onvermoeibaar en kunnen ganzen 
verdrijven van kwetsbare percelen 
zonder dat zij de vogels tot 
paniekvluchten brengen. Zodoende blijft 
de rust gehandhaafd waardoor de 
ganzen weinig energie verbruiken terwijl 
zij naar andere percelen te verkassen. 

 

 



WIE HET WATER DEERT, DIE KERE HET  38 Task Force Jachtmisstanden/ de Faunarecherche  

 

 

  

Wordt vervolgd!  
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