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Van Beuningen stond erom bekend de natuur 

graag naar zijn hand te zetten. Zo liet hij een 

corridor kappen in het Elspeterbos tussen Vier-

houten en Elspeet om vanuit z’n werkkamer op 

de Noorderheide op de torenklok van Elspeet te 

kunnen kijken.

Op het landgoed legde hij een ingenieus maar 

H
et was een maandag in oktober 1999 toen we van een van 

onze informanten in het veld de tip kregen dat er een grote 

drijfjacht op wilde zwijnen gepland was in het bos van Daniel George 

van Beuningen, de havenbaron uit Rotterdam die woonde in wat wel het 

mooiste huis van Nederland genoemd werd, landgoed Noorderheide in 

Vierhouten.
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Het Prinselijk klimrek

HARRY VOSS

1999 | Vierhouten | 

Verdreven drijfjacht

foeilelijk uit beton opgetrokken waterwerk aan en 

in zijn jachtgebied liet hij ter vermaak moeflons 

uitzetten waar lustig op geschoten werd.

Maar ditmaal zou er een drijfjacht op wilde 

zwijnen plaatsvinden. We wisten dat de jagers 

doorgaans verzamelden in de zeer charmant 

gebouwde jachthut die Van Beuningen had in 

Elspeet, geld speelde geen rol, van waaruit ge-

jaagd kon worden in het Kroondomein of in de 

aangrenzende Elspeter Struiken. Die twee gebie-

den waren door een hek van elkaar gescheiden. 

De Kroondomeinen waren als publiek bezit van 

15 september tot 25 december gereserveerd 

voor de Hofjacht en niet publiek toegankelijk. De 

Elspeter Struiken waren het jachtdomein van Van 

Beuningen en zijn jachtvrienden uit de zakenwe-

reld en aan het hof.
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Zoals te doen gebruikelijk gingen we gewapend 

met camera’s op mountainbikes het bos in met 

een aantal waarnemers van De Faunabescher-

ming, maar in eerste instantie konden we geen 

jagers of andere verstoring in de Elspeter Struiken 

ontdekken.

Totdat we midden in het gebied op een onver-

hard pad werden ingehaald door twee heren in 

een blauwe Golf GTI die ons vriendelijk aanspra-

ken en vroegen wat we aan het doen waren. 

Omdat het gesprek langer duurde dan we leuk 

vonden en we verder wilden op zoek naar de 

jagers waarvan ons gemeld was dat die zich in 

het gebied zouden bevinden, fietsten we door tot 

het nabijgelegen hek tussen de Elspeter Struiken 

en het Kroondomein.

We kwamen net te laat. Prins Willem Alexander 

met geweer en al  was door een aantal helpers 

over het  hoge prikkeldraadhek tussen de Elspeter 

Struiken en het Kroondomein geholpen, we wa-

ren net te laat om dat tafereel op de gevoelige 

plaat vast te leggen.

De mannen in de blauwe Golf lachten ons sma-

kelijk uit, hun tactiek om ons aan de praat te hou-

den had gewerkt.

Niet veel later hoorden we van een informant 

aan het Hof dat Koningin Beatrix woedend had 

gereageerd op de nipte ontsnapping van de 

kroonprins in jachttenue aan de “paparazzi” van 

De Faunabescherming.

Ze deelde de kroonprins mee dat hij niet meer 

buiten het Kroondomein mocht jagen omdat zijn 

veiligheid en privacy daar niet gegarandeerd 

zou zijn.  Het over een hek getild worden, met 

het risico daarbij gefotografeerd te worden stem-

de haar ‘not amused’ .

Maar omdat de kroonprins zich de verzetjes met 

Van Beuningen ongaarne liet ontnemen, werd 

besloten tot de bouw van een Prinselijk klimrek 

over het bewuste hek, kort na de nipte ontsnap-

ping. Ook daarover werden we getipt, en toen 

we ervoor zorgden dat het Prinselijk klimrek in 

een aantal kranten werd afgebeeld was de lol er 

snel af. Vanaf dat moment jaagde Prins Willem 

Alexander niet meer in de Elspeter Struiken. Het 

Prinselijk klimrek werd weer afgebroken en de 

onrust rond de drijfjacht bleef. In 2002 zou dat 

ertoe leiden dat de koninklijke familie voortaan af 

zag van de drijfjacht op wilde zwijnen, die kort 

daarna wettelijk verboden werd.

Het Prinselijk Klimrek


