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De buit van de vos

Stroper betrapt 
Een man uit Musselkanaal in Groningen is op-

gepakt voor het vangen van een bever. Begin 

dit jaar vond een opsporingsambtenaar in Exloo 

(Drenthe) een levende bever in een valstrik. Ge-

lukkig kon het dier nog worden gered. Er werd 

druk gezocht naar de vallenzetter. Dat leidde 

uiteindelijk tot de inval in de woning van de 

vermeende stroper. In het huis werden vallen en 

dierenhuiden van steenmarters aangetroffen. 

Bron: De Telegraaf 

Vosjes vergiftigd 
De vosjes die dood zijn gevonden in een Twents 

natuurgebied blijken te zijn vergiftigd door een 

landbouwgif dat in Nederland is verboden. Dat 

blijkt uit toxicologisch onderzoek van een labora-

torium in Lelystad. De vosjes bleken vergiftigd aas 

te hebben gegeten. Mogelijk heeft het gif meer 

slachtoffers gemaakt. Het vergiftigd aas (vis) lag 

ook dicht bij een dassenburcht. De das is na de 

vondst van de vosjes niet meer gezien. 

Omdat in het natuurgebied al eerder dieren zijn 

vergiftigd, bestond het vermoeden dat de vosjes 

ook op deze manier om het leven zijn gebracht. 

Staatsbosbeheer waarschuwt wandelaars om 

goed op hun honden en kinderen te letten. Hon-

den aan de lijn en kinderen niets laten oprapen. 

Bron: Staatsbosbeheer 

Roofvogelvervolging 
In Friesland is een boomzagende roofvogelhater 

actief. Op meerdere plaatsen in de provincie zijn 

bomen met nestelende roofvogels omgezaagd. 

Aan de Grienedyk en in natuurgebied de Potskar 

zijn bomen met roofvogelnesten omgezaagd. De 

Potskar is een natuurgebied nabij de Potten en 

staat onder beheer van Staatsbosbeheer. De po-

litie zegt ook van andere soortgelijke incidenten 

gehoord te hebben, maar heeft daarover geen 

informatie bekendgemaakt. 

Roofvogelvervolging is een groot probleem in 

Friesland. Nesten worden aan flarden geschoten 

of doorgeprikt. Daarnaast worden ook roofvogels 

gedood met vergiftigd aas. 

In 2011 was het dieptepunt, met ruim honderd 

meldingen. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aan-

tal hoger omdat niet alle vernielde nesten worden 

gevonden. De daders noemen zich vaak ‘weide-

vogelbeschermers’. 

Bron: Sneeklive.nl 

Wilde fazanten in beslag 
genomen 
Agenten van de Dierenpolitie en het Milieuteam 

hebben honderden wilde fazanten ontdekt achter 

een huis in Klein-Zundert. De wilde fazanten wer-

den in twee grote volières gehouden. De meeste 

waren niet geringd. De vogels die wel geringd 

waren, hadden vermoedelijk een valse ring om. 

De politie vermoedt dat de dieren voor de jacht 

bestemd waren. De vogels zijn in beslag geno-

men en naar een opvangadres gebracht. 

Bron: Omroep Brabant 

Nieuwe directeur Koninklijke 
Nederlandse Jagersvereniging 
De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging 

(KNJV) heeft sinds 1 juli 2014 een nieuwe di-

recteur. Laurens Hoedemaker is de opvolger van 

Douwe Boersma. Boersma moest aftreden omdat 

hij en een medejager in Friesland door de politie 

werden betrapt op het gebruik van een verboden 

lokfluit bij de ganzenjacht. Het tweetal ontkende 

in de eerste instantie, maar later gaf een van hen 

toe de lokfluit in het riet te hebben verstopt. 

De KNJV is blij met haar nieuw directeur. Hoede-

maker was zeven jaar werkzaam als secretaris 

Illustratie:

Ineke van den Abeele
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van de Raad voor Dierenaangelegenheden 

(RDA), het belangrijkste adviesorgaan van het 

ministerie van Economische Zaken (staatsecretaris 

Sharon Dijksma). Uit hoofde van deze functie 

had hij toegang tot het ministerie. 

Het is dus niet verwonderlijk dat Sharon Dijksma 

jagerstaal spreekt. We vroegen ons vaak af hoe 

het toch mogelijk is dat zij zo veel uitspraken 

doet in het nadeel van de fauna, uitspraken die 

zelfs in strijd zijn met de wet. Nu blijkt dat de 

staatsecretaris zich heeft laten adviseren door 

jagers en boeren in plaats van door biologen en 

ecologen. 

Hoedemaker heeft zich jarenlang sterk gemaakt 

om de jacht te intensiveren, en is nu dus door 

de KNJV ‘met veel vertrouwen voor de toekomst’ 

binnengehaald. 

Flora- en faunawet uitgehold 
De KNJV zag de invoering van de Flora- en fau-

nawet, die de oude Jachtwet in 2002 verving, 

als grote bedreiging voor de plezierjacht. De 

Flora- en faunawet gaat uit van het ‘geen jacht 

tenzij’-principe. De vereniging noemde dit een ra-

dicale omslag. Dan zou er alleen maar gejaagd 

kunnen worden als er sprake was van grote 

schade of als de volksgezondheid of de verkeers-

veiligheid in het geding waren. En dan ook nog 

eens alleen als alternatieven gefaald hadden. 

Jagers voelden zich gedegradeerd tot schadebe-

strijders en dat mocht niet gebeuren. Dus werd 

de aanval ingezet, de jachtlobby werd geïntensi-

veerd en dat mocht wat kosten, want geld speelt 

geen rol als het om de jachtsport gaat. 

Inmiddels hebben de jagers van de nood een 

deugd gemaakt. Als ‘beheerders en schadebe-

strijders’ kunnen ze het hele jaar hun bloedsport 

blijven beoefenen. De wet is volledig uitgehold. 

Bijna alle dieren veroorzaken volgens hen grote 

schade, alternatieven helpen niet en van elke 

soort (waarop geschoten kan worden) zijn er 

veel te veel. Exoten deugen ook al niet. Ze horen 

hier niet, zijn agressief, nemen de plaats in van 

de inheemse soorten en alleen afschot helpt hier 

tegen. Jagerstaal! Onschuldige dieren zijn de 

dupe. 

Strategie werkt 
In 2005 schreven de 

jagers al vol trots dat de 

nieuwe aanpak succesvol 

was gebleken. De KNJV 

had zich met succes sterk 

gemaakt voor: 

• goed faunabeleid in de 

provincies; 

• werkbare faunabeheer-

plannen van de FBE’s;

• beheersjacht op ganzen en smienten;

• schrappen van wettelijk jachtverbod in natuur-

gebieden; 

• zwarte kraai en kauw op vrijstellingslijst;

• vrijstelling voor afschot bij schade aan fauna;

• beheersmogelijkheden voor de vos;

• populatiebeheer ree; 

• geen jachtverbod op konijnen;

• jagen vanuit varende boten mag;

• bijschrijving grofwildbuks op de jachtakte; 

• doden konijnen op golfbanen en volkstuinen 

mogelijk;

• gebruik geweer mag bij doden exoten als 

nijlgans en (verwilderde) kat. 

Niet zo vreemd dat de lijst alsmaar langer wordt, 

jagers steeds meer eisen om te kunnen doen wat 

ze niet kunnen laten: het hele jaar door dieren 

doden voor hun plezier. En het mag wat hun be-

treft, onder het mom van schadebestrijding; dat 

klinkt een stuk geloofwaardiger bij het publiek. En 

dat weten de jagers maar al te goed. D
e
 b

u
it
 v

a
n
 d

e
 v

o
s

Het is dus niet 

verwonderlijk dat 

de Sharon Dijksma 

jagerstaal spreekt


