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Zwanendrifter overleden 
Op 21 december meldde AD Groene Hart dat 

zwanendrifter Piet Oostveen was overleden. 

Hij zou overleden zijn aan een ‘zeldzame en 

slopende hersenziekte’. Zijn vergunning om knob-

belzwanen te houden voor het vlees was al inge-

trokken door de toenmalige staatssecretaris van 

Economische Zaken, Sharon Dijksma. Ten tijde 

van zijn overlijden liep er een rechtszaak tegen 

hem wegens het  illegaal vangen en verhandelen 

van zwanen. Daarbij werden Oostveen en en-

kele van zijn familieleden vervolgd voor zware 

mishandeling van dierenarts Saskia van Rooy.

Wrede zwanenjacht gefilmd
Het zwanendriften voor het vlees mag dan ver-

boden zijn, de ‘jacht’ op knobbelzwanen onder 

ontheffingen van provincies neemt toe. EenVan-

daag bracht op 24 februari een zwanenjacht 

in de Zuid-Hollandse Krimpenerwaard in beeld. 

De schokkende beelden leidden tot veel publieke 

verontwaardiging. Het Openbaar Ministerie en 

de politie startten een onderzoek en de Staten-

fracties van SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, 

PVV, Partij van de Arbeid en D66 stelden mon-

delinge vragen aan het provinciebestuur. Gede-

puteerde Weber heeft aangekondigd striktere 

voorwaarden aan afschot van zwanen te gaan 

verbinden en meer ‘maatwerk toe te passen’. 

Fractieleider Marianne Thieme wil dat het kabinet 

per direct het toezicht op en handhaving van de 

jacht aanpakt. Ze wil staatssecretaris Martijn van 

Dam vragen een verbod op de zwanenjacht. Ze 

diende al eerder een voorstel in om het gebruik 

van hagelpatronen bij de jacht te stoppen: ‘Het 

afschieten van zwanen met hagel is pure dieren-

mishandeling.’ 

K
o
r
t 

n
ie

u
w

s

Zwanenjacht 

De uitzending van EenVandaag is terug te kijken op 

www.npo.nl/eenvandaag/24-02-2016/AT_2047473/ 

Actuele informatie over de zaak is te vinden op www.facebook.com/stophetzwanendriften
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Zwanen-

mishandeling
Hoe wreed de zwanenjacht is blijkt duidelijk uit het relaas van dierenarts Saskia van Rooy, die 

getuige was van de doodsstrijd van de zwaan op de foto: ‘Nadat de jager deze zwaan uit de 

lucht aanschoot, beten twee honden de nog levende zwaan vele malen, terwijl de jagers toeke-

ken. Daarna greep de jager de zwaan bij haar strot en gooide die over zijn schouder, waarbij 

haar hele gewicht (circa 15 kg) aan haar strot hing. Vervolgens kneep de jager met beide 

handen de luchtpijp van de zwaan dicht en wurgde haar, waardoor de stikkende zwaan met 

beide vleugels – op de rug van de jager – ging klapperen. Daarna gooide de jager de zwaan 

in de greppel. Hij disloceerde en brak met beide handen bij volle bewustzijn de nekwervels van 

de aangeschoten gewonde en gebeten zwaan! Ondanks de gebroken nekwervels leefde de 

zwaan nog steeds en werd door de jager als een stuk vuil meegesleurd. Daarna beet de hond 

de zwaan weer vele malen en hapte stukken weefsel uit haar lijf, terwijl de lachende jagers 

gemoedelijk met de politie kletsten. Toen de politie tegen de jager zei dat de zwaan leefde, 

verklaarde de jager in strijd met de waarheid dat ’t slechts “stuiptrekkingen” waren. Beelden 

bewijzen echter dat de zwaan met de door de jager gebroken nek nog geruime tijd leefde en 

steeds met het lijf, vleugels en poten bewoog. 

Een gruwelijke onacceptabele, strafbare zwanenmarteling, gebaseerd op een juridisch volstrekt 

ondeugdelijke afschotontheffing van de provincie Zuid-Holland, waarop al maandenlang geen 

enkele deugdelijke controle in het veld is!’
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