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De kerstperiode is alweer 

even achter ons, maar 

we willen toch nog een 

succesje uit die periode 

melden. Kim Nouwen 

kwam eind november in 

een vestiging van Intratuin 

in Pijnacker een wel heel 

eigenaardige uitstalling 

tegen: ‘een jachthut met 

daarin een jager met ge-

weer, en een aantal gan-

zen waarvan er eentje al 

“afgeschoten” was en op 

zijn kop hing. Belachelijk’, 

vond ze ‘en nu niet echt 

een leuke kerstgedachte 

om een dergelijk tafereel 

ter decoratie af te beel-

den. Er lopen enorm veel 

mensen en ook kinderen 

die het zien.’ Ze diende 

een klacht in. 

Ook De Faunabescher-

ming klom in de pen en 

stuurde een e-mail naar het 

hoofdkantoor van Intratuin: 

‘Een dergelijke reclame 

voor de plezierjacht past 

ons inziens absoluut niet 

bij een winkel, die preten-

deert mens, dier en milieu 

centraal te stellen. Wij verzoeken u met klem 

ervoor te zorgen dat deze smakeloze vorm van 

jachtpromotie zo spoedig mogelijk uit de winkel 

in Pijnacker wordt verwijderd.’

Het antwoord van het tuincentrum liet niet lang 

op zich wachten. Geschrokken van de klacht, 

had het hoofkantoor direct contact opgenomen 

met de winkel in Pijnacker met het verzoek de 

Foto: Kim Nouwen.

Jachthut opgeruimd 
na protest

ganzen en het geweer onmiddellijk weg te 

 halen. Aldus geschiede: de man in de hut kreeg 

een verrekijker in handen en de jachthut werd 

omgetoverd tot een vredige vogelkijkhut. Deze 

geschiedenis toont maar weer eens aan dat een 

klacht indienen loont!
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Staatsbosbeheer hield op 26 en 27 oktober 2015 helikoptertellingen van de grazers in de Oost-

vaardersplassen. Boswachter Hans Breeveld schrijft in zijn blog: ‘De tellingen van afgelopen oktober 

laten een beeld zien waaruit blijkt, dat ondanks de zachtere zomer en minder strenge winter, de 

aantallen dieren zich eerder naar beneden bijstellen, en niet zoals gedacht zou kunnen worden, nog 

verder doorgroeien. Hieruit blijkt wel, dat het aantal dieren en de omvang van het gebied op elkaar 

afgestemd zijn geraakt. (...) Al met al is duidelijk, dat de aantallen dus lichtelijk neerwaarts gaan. In 

hoeverre dit structureel is, is nu (nog) niet te zeggen, maar het lijkt er wel erg sterk op.’

Bron: https://oostvaardersplassen.wordpress.com/2016/01/13/

resultaten-helikoptertellingen-oktober-2015-bekend/

Konikpaarden in Oostvaardersplassen. (Foto: Staatsbosbeheer)
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