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Na het welkomstwoord van Ineke van den Abee-

le, organisator van de dag, gaf voorzitter Harm 

Niesen een presentatie over de activiteiten van 

de stichting in het afgelopen jaar. Hij nam een 

heel scala aan onderwerpen met de donateurs 

door, waarvan u hier een samenvatting vindt. 

Populariteit jacht
De laatste tijd lijkt de jacht aan populariteit te 

winnen. Jagers weten steeds vaker hun hobby te 

promoten in verschillende media. Ze hebben het 

dan vaak over ‘een eerlijk stukje vlees’ en dat 

ze dieren deskundig, netjes en snel doden. De 

Jaarvergadering 2013

O
ndanks de slechte 

weersvoorspellingen werd 

het een prachtige dag in 

de Biesbosch. Om 11.00 uur gooide de 

‘vergaderboot’ de trossen los vanaf de kade  

bij het bezoekerscentrum in Drimmelen.  

Ruim 155 enthousiaste Faunabeschermers waren 

op de jaarvergadering afgekomen.

PAULINE DE JONG

De wandeling voerde door een prachtig stuk Biesbosch. (Foto: H. Voss)
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praktijk wijst anders uit. Veel ganzen vliegen rond 

met hagelkorrels in hun lijf. Bovendien zijn jagers 

allermist deskundig te noemen. Zij weten dan wel 

hoe ze een geweer moeten hanteren, maar ver-

schillende diersoorten kunnen ze vaak slecht of 

niet van elkaar onderscheiden. Natuurliefhebbers 

hebben een verrekijker nodig om soorten goed te 

onderscheiden. Dat jagers dit met het blote oog 

zeggen te kunnen, blijft ons verbazen. Geloof-

waardig is het niet, getuige de hoeveelheid lood 

die in beschermde vogels wordt aangetroffen.

Ganzenbeleid
Het ‘ganzenbeleid’ houdt ons al lang bezig. 

 Recent kwam er weer een rapport uit, waarin 

wordt gesteld dat er veel te veel ganzen zijn 

en dat vergassen met koolstofdioxide de beste 

methode is om grote hoeveelheden ganzen te 

doden. Op dit moment mag deze methode nog 

niet op grote schaal worden gebruikt om ganzen 

te doden. Vorig jaar is dit middel bij uitzondering 

wel toegestaan in de omgeving van Schiphol. 

Het begrip ‘omgeving’ werd in dat geval ruim 

uitgelegd. Ongeveer vijfduizend ganzen in de 

buurt van Monnickendam werden gevangen en 

vergast. Of de kans op een aanvaring tussen een 

vliegtuig en ganzen hierdoor kleiner is geworden 

valt te betwijfelen. Onderzoek wijst uit dat de 

kans om te overlijden als gevolg van een vlieg-

tuigcrash door een aanvaring met vogels veel 

kleiner is dan de kans om te overlijden door een 

wespensteek.

Het doden van ganzen met als doel de populatie 

drastisch terug te dringen, werkt volgens ons niet. 

Wij voorspellen dat de aantallen ganzen zich op 

den duur zullen stabiliseren. Geen enkele dierpo-

pulatie groeit ongelimiteerd tot in het oneindige 

door. Er zou veel beter naar de populatieont-

wikkeling moeten worden gekeken. Bestrijding 

van dieren, zeker als het gaat om soorten die 

zich snel kunnen voortplanten, lost nooit iets op. 

Integendeel, de aanwas neemt toe. De jagers 

doden bovendien vooral de jonge, domme en 

onervaren dieren. Zolang de omstandigheden 

niet worden aangepakt, zoals ruimte, voedsel, 

enz., groeit een populatie gewoon weer aan tot 

het draagkrachtniveau. 

Exoten
Muskusratten zijn exoten en daarom moeten ze 

worden bestreden vinden velen. Dit terwijl het in 

ons land wemelt van de exoten. Vooral als je kijkt 

naar de vegetatie staat ons land vol met exoten. 

Denk bijvoorbeeld aan de Amerikaanse vogel-

kers, de Amerikaanse eik en de paardenkastanje. 

Ook in het water vinden we honderden soorten 

exoten. Hebben deze soorten zich eenmaal 

gevestigd, dan heeft bestrijding geen enkele 

zin meer. Niet meer doen luidt ons advies. Dat 

geldt bijvoorbeeld ook voor de halsbandparkiet. 

 Gelukkig worden deze vogels (tot op heden) met 

rust gelaten.

Dat geluk heeft de huiskraai niet. Deze soort 

is ongeveer twintig jaar geleden voor het eerst 

in Nederland gezien. Inmiddels bevinden zich 

iets meer dan twintig exemplaren in Hoek van 

Holland en zij doen niemand kwaad. En is het 

 eigenlijk wel een exoot? De vogels zijn hier 

geheel op eigen initiatief, liftend op schepen 

gekomen. Dat is niets anders dan het koloniseren 

van eilandjes via drijvende boomstammen, zoals 

veel diersoorten dat elders op de wereld doen. 

Een volkomen natuurlijke vorm van verspreiding. 

Toch heeft de provincie Zuid-Holland toestem-

ming verleend om de huiskraai uit te roeien. Op 

ons verzoek heeft de rechtbank geschorst en zijn 

de vogels nog niet afgeschoten. De procedure 

loopt nog.

Korhoenders
Jaren geleden voerde De Faunabescherming een 

procedure tegen het uitzetten van gefokte kor-

hoenders op de Hoge Veluwe. Wij betoogden 

destijds dat de uitgezette dieren volkomen anders 

waren dan de laatste wilde korhoenders op de 

Sallandse Heuvelrug. De nieuwe vogels hadden 

een volkomen ander uiterlijk en andere genen en 

vormen een bedreiging voor de inheemse dieren. 

Bovendien, zo redeneerden wij, had het uitzetten 

weinig kans van slagen omdat de reden van het 

uitsterven van de ‘originele’ korhoenders niet be-

Het vegetarische 

buffet was een 

succes. (Foto: H. Voss)
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AGE DE VRIES Biezen, water, wilgen 
en woorden

kend was. Helaas, de rechter gaf ons ongelijk. 

Ondanks dat er nu zo’n tweehonderd exempla-

ren zijn uitgezet, blijken de korhoenders zich niet 

te vestigen op de Hoge Veluwe. 

Op de Sallandse Heuvelrug gaat het zeer slecht 

met de korhoenders. Tot onze schrik is er dit jaar 

toestemming verleend om daar tien Zweedse 

korhoenders uit te zetten. Het gaat weliswaar 

niet om gefokte dieren, maar wel om vogels die 

zowel uiterlijk als genetisch sterk afwijken van de 

inheemse vogels. Als deze Zweedse korhoen-

ders in dit gebied succesvol zijn, betekent dit 

automatisch het einde van de inheemse soort. 

Overigens is ook bij deze uitzetting de kans op 

succes gering. Het gaat om dieren die niet aan 

de  Nederlandse situatie zijn aangepast. Zelfs de 

Boswachter Jacques van der Neut leidde de wandelaars rond in zijn domein. (Foto: H. Voss)

vogels die wel zijn aangepast doen het slecht 

zonder dat bekend is hoe dat komt.

Meeuwen
Steeds meer mensen klagen over overlast van 

meeuwen. Ze maken lawaai en poepen op 

 auto’s. Gemeenten verlenen steeds vaker ont-

heffing om de vogels te verjagen of nesten te 

vernielen. Een groot deel van de West Europese 

populatie van de kleine mantelmeeuw leeft in het 

Havengebied van Rotterdam. Ook daar worden 

ze actief verstoord en verjaagd. De Faunabe-

scherming heeft er in het verleden tot aan de 

Raad van State voor gepleit om de broedkolonies 

in het havengebied aan te wijzen als speciale 

beschermingszones, maar dat verzoek werd des-

tijds afgewezen.


