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Jachttoerisme in Nederland
De website GetDucks.com biedt jachtreizen aan 

voor het onbeperkt ganzen schieten in Neder-

land. Voor een vijfdaagse geheel verzorgde reis, 

inclusief gratis gebruik van een jachtgeweer, 

betalen Amerikanen 4600 dollar. Het nieuws 

leidde tot verontwaardiging. Kamerleden Leen-

ders en Van Dekken (beiden PvdA) en Marianne 

Thieme (PvdD) vroegen staatssecretaris Martijn 

van Dam om opheldering. De provincie Gelder-

land meldde dat Nederlandse jagers hulp mogen 

inroepen van gastjagers uit het buitenland. De 

staatssecretaris onderschrijft dat, maar hij keurt 

het organiseren van commerciële jachtreizen af. 

Hij wil dan ook dat er een einde komt aan deze 

ganzenjachtreizen. 

Bron: www.piepvandaag.nl/amerikaanse- 

ganzenjacht-nederland-illegaal/

Overtredingen tijdens controles 
Flora- en faunawet
In december2015 zijn in de provincie Friesland 

verschillende overtredingen geconstateerd tijdens 

controles in het kader van de Flora-en faunawet.

• In Laaxum werd een jager afkomstig uit Hin-

deloopen bekeurd voor het schieten en onder 

zich hebben van holenduiven. De holenduif 

is een beschermde soort en mag niet worden 

bejaagd. 

• In Mildam werden jagers bekeurd voor het 

schieten van eenden op plaatsen waar ze 

geen jachtrecht hadden.

• In Bakkeveen werd een jager bekeurd voor 

het bij zich hebben van verboden loodhagel-

patronen.

• In Opeinde werd een jager bekeurd voor het 

schieten en onder zich hebben van drie holen-

duiven.  

• In Hoornsterzwaag werd een jager bekeurd 

voor het schieten en onder zich hebben van 

drie beschermde krakeenden. Het is verboden 

om op krakeenden te jagen.

Bron: www.politie.nl/nieuws 

Roofvogels vergiftigd in 
Fries Jachtgebied
Binnen een jachtgebied in het Friese Hallum heeft 

de politie meerdere vergiftigde roofvogels aan-

getroffen, waaronder een dode kiekendief. In de 

buurt van de vondst trof de politie een jager uit 

de gemeente Ferwerderadiel. In zijn auto vonden 

agenten een – waarschijnlijk met gif bewerkte 

– dode eend, verboden loodhagelpatronen en 

bestrijdingsmiddelen. De politie heeft deze in 

beslag genomen. Voor nader onderzoek zijn 

de vogels en de bestrijdingsmiddelen naar het 

 Centraal Veterinair Instituut in Lelystad gebracht.

Bron: www.dierennieuws.nl/vogels/roofvogels-

dood-aangetroffen-in-fries-jachtgebied

Petitie verbod 
muskusrattenvallen in 
natuurgebieden 
Kees Beaart en zijn vrouw zijn eigenaar van 

een terrein dat sinds de jaren tachtig een natuur-

bestemming heeft. Op 26 februari jl. deden zij 

een lugubere ontdekking. Een muskusratten vanger 

had ongevraagd een klem op hun  afgesloten 

terrein geplaatst 

en daarin was een 

bunzing terechtge-

komen. Bunzingen 

eten muskusratten en 

volgen de dieren in 

hun gangenstelsels. 

‘Het is wel heel tragisch dat een menselijke rat-

tenvanger zo een dierlijke rattenvanger om zeep 

helpt’, aldus Beaart. Muskusrattenvangers mogen 

overal, zelfs in en rond natuurgebieden, vallen 

en klemmen plaatsen. Met een petitie wil hij de 

Tweede Kamer bewegen om dit in natuurgebie-

den te verbieden.

Een overzichtsartikel over 70 jaar muskusratten-

bestrijding was te lezen in Argus 2014-2, 

ook te vinden via bit.ly/1RFLPYe. Meer informatie 

over Beaart en zijn actie kunt u vinden via 

bit.ly/1TIjAyw.
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