
ARGUS 1 / 2015 3

Het zal u niet ontgaan zijn: de historische be-

slissing van de Raad van State, dat er dit jaar 

geen kievitseieren geraapt mogen worden in het 

laatste bastion der eierrapers: Friesland. Harm 

Niesen vertelt er uitgebreid over in zijn ‘Van de 

voorzitter’. Een ander succes was dat we afschot 

van een derde van de damherten op de Haring-

vreter in het Veerse Meer wisten te voorkomen. 

Hierover leest u meer in De kwestie. 

Teleurstellingen waren er ook: Gelderland mag 

doorgaan met het afschot van grote hoefdieren, 

de rechter in Haarlem vindt het prima dat jagers 

’s nachts vossen schieten met kunstlicht en de-

zelfde rechtbank verklaarde ons beroep tegen het 

vergassen van ganzen rond Schiphol ongegrond. 

Het weerhoudt ons niet om tegen zoveel moge-

lijk ontheffingen bezwaar te maken en beroep 

te blijven aantekenen tegen faunaonvriendelijke 

uitspraken. 

De jagers zelf deden erg hun best om negatief in 

het nieuws te komen. Zo eiste het OM in Assen 

op 10 maart bij de Rechtbank Assen een taak-

straf tegen een ex-jachtopziener uit Nijensleek 

en een medeverdachte uit Wolvega voor illegale 

jacht op het landgoed De Eese in 2012. Het stel 

bleek vallen, klemmen, jachtgeweren en gif in 

hun bezit te hebben. Saillant detail: de ex-jacht-

opziener was buitengewoon opsporingsambte-

naar; een van de mensen die jachtmisstanden 

moeten opsporen! Een jachtopziener op het land-

goed Duivenvoorde zorgde ook voor ophef in de 

media met een illegale jacht op houtsnippen. U 

leest er alles over in De buit van de vos. 

Het jaar is nog maar enkele maanden oud, 

maar de berichten over stroperij zijn al talrijk. 

In Zeeland werden illegale kraaienvangkooien 

ontdekt aan de rand van het waterwingebied bij 

Clinge. De kraai en twee kauwen die al in de 

kooi  zaten, zijn vrijgelaten. Tegen de eigenaar is 

proces-verbaal opgemaakt.

In een bosgebied tussen Lettele en De Vijfhoek 

liep een stroper tegen de lamp. Of beter tegen 

de camera. Dassenbeschermer Jeroen Klop-

penburg betrapte de man bij het saboteren van 

een dassenburcht. Ook in deze zaak is aangifte 

gedaan. 

Een man uit Súdwest-Fryslân werd betrapt met 

twee dode lokganzen en elektronische lokappa-

ratuur. Hij kreeg een proces-verbaal. 

Een 29-jarige man uit Musselkanaal kreeg 

van de rechter in Assen een werkstraf voor het 

vangen van een bever in de Zoerse Landen bij 

Exloo. Hij kreeg al eens een werkstraf van 40 uur 

voor hetzelfde vergrijp; deze keer kreeg hij 120 

uur en drie maanden voorwaardelijk. De bever is 

vrijgelaten. 

Ook een heterdaadje was een stroper die bij 

Apeldoorn gevonden werd in de achterbak van 

zijn auto. Liggend op een wild zwijn dat hij en 

een paar vrienden net gedood hadden.

De meeste aanhoudingen gebeuren na tips van 

oplettende burgers. Onze tip: vergeet uw camera 

niet als u de natuur in trekt!
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Jagen? 
Natuurlijk 

niet!


