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En het zou allemaal zo eenvoudig moeten zijn. 

Alle levende wezens dienen beschermd te zijn 

tegen alle vormen van schadelijk handelen door 

mensen. Met als mogelijke uitzonderingen de 

bekende drie: onaanvaardbare economische 

schade, ernstig gevaar voor de volksgezondheid 

of de veiligheid van het (lucht)verkeer. Nu bestaat 

er ook nog zoiets als ‘schade aan de natuur’, 

door een amendement in de Flora- en faunawet 

terechtgekomen en dat hoort er natuurlijk niet in. 

Naar een verantwoord 

faunabeheer

I
n deze Argus neemt voorzitter Harm Niesen een aantal actuele zaken onder de loep. 

Als eerste de nieuwe Wet natuur die op dit moment bij het kabinet ligt voor aanpassing. 

Staatssecretaris Dijksma wil de nota van wijziging van het wetsvoorstel nog voor de zomer 

naar de Tweede Kamer sturen. In ‘De kievit is geen weidevogel meer’, gaat hij in op de gevolgen 

van het rapen van kievitseieren. Een gebruik waarvoor de provincie Friesland ook dit jaar weer 

toestemming gaf. Ten slotte prikt hij de mythe van de ‘echte’ Zeeuwse mossel door. 

Nieuwe Wet natuur

B
innen een jaar moet er een 

nieuwe Wet natuur zijn, als 

opvolger van de Flora- en 

faunawet. Helaas, met het onzalige 

ontwerp van Bleker als basis. Het 

voornemen van de huidige coalitie is 

dan wel om de extreme ellende uit dat 

voorstel te verwijderen, maar of dat 

eigenlijk wel kan, is maar de vraag. 

Alternatieven
Bestrijding kan onder voorwaarde dat niet-

gewelddadige oplossingen van het probleem 

niet blijken te werken én is aangetoond dat jacht 

het probleem wel kan oplossen. En juist aan dat 

laatste, in feite ook nu al een juridische eis in de 

Flora- en faunawet, wordt nooit voldaan. Om 

het nog eens extra te benadrukken: soorten als 

zwarte kraai, kauw, vos, grauwe gans, houtduif, 

konijn en muskusrat worden massaal en – vrijwel 

– onbeperkt bestreden, zonder dat daardoor de 

aantallen drastisch afnemen. Toch is daartegen 

nauwelijks verzet. Integendeel, het imago van de 

jagers is de laatste tijd duidelijk verbeterd. In toe-

nemende mate denken ook verstandige mensen 

dat er in dit land alleen geschoten wordt door 

verstandige mensen met verstand van zaken en in 

het belang van ons allemaal. 

‘De natuur in Nederland kan nu eenmaal niet 

zonder jacht’, beweerde de natuurvorser en 

voormalig D66-Kamerlid Boris van der Ham. 

Prominente jagers beweren bij herhaling dat 

iemand die voor z’n lol dieren doodschiet nodig 
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naar de psychiater moet. Dat is een waarheid 

als een koe. Maar vervolgens proberen die pro-

minenten de wereld duidelijk te maken dat geen 

enkele jager dieren voor z’n eigen plezier doodt. 

Grotere onzin is er niet: een jager is per definitie 

iemand die, louter voor zijn eigen plezier, in het 

wild levende dieren doodschiet. En inderdaad, 

rijp dus voor een psychiatrische inrichting; als 

mens niet te vertrouwen en volgens iedere morele 

standaard crimineel. Ondanks dat de wet hun 

handelen sanctioneert. 

Ondeskundigheid
Alsof dit allemaal nog niet erg genoeg is, kleven 

er nog veel meer ernstige nadelen aan de jacht. 

In de eerste plaats zijn jagers buitengewoon 

ondeskundig waar het biologische en ecologi-

sche kennis betreft. Geen wonder, want het zijn 

amateurs; hun eigenlijke beroep is groenteboer 

of advocaat. Schieten doen ze slechts in hun 

vrije tijd en dan ga je geen ingewikkelde studie 

volgen. Het gevolg is dat ze geen enkel inzicht 

hebben in de effecten van hun handelen en dat 

ze heilig blijven geloven in lang achterhaalde 

standpunten. Bijvoorbeeld dat er gejaagd moet 

worden omdat veel diersoorten geen ‘natuurlijke 

vijanden’ meer hebben. Zij weten dus niet dat 

het juist de prooidieren zijn, die bepalen hoeveel 

predatoren er kunnen leven, veel meer dan het 

omgekeerde het geval is. En dat die predatoren, 

en in het bijzonder de vos natuurlijk, helemaal 

niet ‘beheerd’ hoeven te worden. Zoals zij ook 

niet weten dat bejaging van een diersoort de 

voortplantingssnelheid van diezelfde diersoort 

enorm kan versterken. Anders gezegd: jagers 

schieten vrijwel uitsluitend jonge, onervaren vos-

sen die helemaal niet bestaan zouden hebben 

als er geen jagers waren. Onder voorwaarde 

dat de jager een vos als zodanig kan herkennen, 

zelfs dat is niet vanzelfsprekend. Jagers hebben 

nooit een kijker om hun nek en als ze al voldoen-

de veldkennis hebben, kunnen ze die zonder 

kijker niet in praktijk brengen. Met als gevolg dat 

een groot percentage van soorten als de kleine 

rietgans, die nergens in Europa bejaagd mag 

worden, met hagel in het lijf rondvliegt alvorens 

een ellendige dood te sterven. De vos is op de 

vrijstellingslijst geplaatst omdat hij door de ja-

gers als een onaanvaardbare concurrent wordt 

gezien. Want echte schade veroorzaakt een vos 

niet. Net zo min als hun wel beschermde colle-

ga’s bunzing, das, havik, buizerd en rode wouw. 

Die moeten er dan maar zonder de steun van de 

wetgever aan geloven. 

Verstoring
Vanuit het standpunt van de jagers volstrekt lo-

gisch en voor de hand liggend. Als je duizenden 

euro’s per jaar betaalt om hazen en fazanten te 

mogen schieten, is het onaanvaardbaar dat je 

daarbij concurrentie ondervindt van een havik. 

Die moet de pijp uit, illegaal of niet. En dan de 

ongelofelijke ergernis en verstoring van bescherm-

de soorten die iedere jachtpartij onherroepelijk 

tot gevolg heeft. Crossmotoren in natuurgebieden 

zijn een onverdraaglijke bron van ergernis, maar 

staan in geen verhouding tot de veel langduriger 

en intensievere verstoring die een jachtpartij 

veroorzaakt. Door jacht zijn alle zoogdieren en 

vogelsoorten schuw en doodsbang voor ieder in-

dividu. Een in feite belachelijke situatie, want de 

gemiddelde mens vormt geen enkele bedreiging 

voor andere levende wezens. 

Stoppen met jacht heeft binnen een paar jaar tot 

gevolg dat diersoorten zich veel vertrouwelijker 

gaan gedragen en zich in de buurt van mensen 

gaan vestigen. Futen, meerkoeten, blauwe rei-

gers en aalscholvers zijn voorbeelden van soor-

ten die enkele tientallen jaren geleden te vuur en 

te zwaard werden bestreden en zich niet in de 

buurt van mensen waagden. Deze soorten laten 

zien dat schuwheid onnatuurlijk is en dat ze zich 

normaal gaan gedragen op het moment dat ze 

niet meer bestreden worden. Jacht is een ramp 

voor de natuur, en dat wordt zwaar onderschat 

door onze beleidsmakers.

Jagers zien de 

vos als een 

onaanvaardbare 

concurrent.


