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De vos weer de zondebok
CDA-kamerlid Geurts pleitte op 8 maart jl. in de 

Tweede Kamer voor de nachtelijke jacht op vos-

sen. Het gaat slecht met de grutto, de vos is gek 

op de eieren van weidevogels dus is de jacht 

noodzakelijk anders verdwijnt de grutto, zegt 

Geurts. En natuurlijk heeft de Nederlandse Jagers-

vereniging haar hulp aangeboden om de vogels 

te beschermen.  

Critici betogen dat de vossenjacht niet het ei van 

Columbus is. De vos wordt niet gereguleerd door 

bejaging maar door zijn ecologische omgeving. 

Het is allang bekend dat de achteruitgang van 

de weidevogels voornamelijk wordt veroorzaakt 

door intensieve landbouw. Het is bovendien zin-

loos om de vos uit de weg te ruimen. Vossen zijn 

territoriumdieren en het gebied van een afgescho-

ten vos wordt weer overgenomen door andere  

vossen.   

Minister Schouten liet gelukkig weten terughou-

dend te zijn. Ze vindt dat de provincies overdag 

al voldoende ruimte hebben om iets aan de 

vossenstand te doen. Bovendien brengt jagen in 

de nacht het risico op ongelukken met zich mee 

omdat de jager niet alles kan zien, aldus de 

 minister. 

Bron: De Telegraaf

Geen jacht op vossen in 
Luxemburg
De Luxemburgse regeringsraad heeft onlangs het 

verbod op de vossenjacht dat sinds 2015 van 

kracht is met nog een jaar verlengd. Jagers voor-

spelden een explosieve groei van het aantal vos-

sen en een toename van ziektes, waaronder een 

groter risico op besmetting met vossenlintworm. 

Alleen de jacht zou dit kunnen voorkomen. Maar 

niets blijkt minder waar. De populatie vossen 

bleef stabiel en uit studie blijkt dat de kans op 

besmetting met de vossenlintworm juist vermindert 

door het verbod. 

Jachtlobby
In het blad van de Nederlandse Jagersvereniging 

wordt de jacht nogal lyrisch beschreven. 

We hebben al topkoks aan het woord gehad 

die het bereiden en consumeren van beschermde 

diersoorten een uitdaging vinden. Nu worden 

vrouwen ingezet om het imago van jagers te 

verbeteren. Nog niet zo lang geleden stond 

”moeder de vrouw” te wachten tot de jachtbuit 

werd binnengebracht, nu moeten de dames 

mee het veld in. Met een lippenstiftje op en een 

jachtgeweer over de schouder ben je ineens een 

“stoer wijf”.  Maar te stoer mag ook weer niet 

want vrouwen moeten vooral ook een zachte 

kant laten zien en horen, maar wel in het voor-

deel van de jacht.

Een ”gewillige prooi” is Janny van der Heijden. 

Zij zat in de jury van Heel Holland bakt. Zelf 

jaagt zij niet, maar ze weet wel iets te vertellen 

over haar vader die jaagde. Janny vond het heel 

gewoon dat ze konijnen en hazen zag hangen 

en als klein meisje zag ze hoe vader een haas 

vilde. Aan haar werd verteld dat de haas het niet 

koud kreeg hoor, want hij mocht zijn wantjes en 

sokjes aanhouden.

Ze mocht ook al fazanten leren plukken. Nog 

kan ze zich de geur van het afbranden van het 

vel van de fazant herinneren.  Het zijn dierbare 

herinneringen uit haar jeugd die haar respect 

voor de natuur hebben bijgebracht. 

BETTY ROS
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Natuurorganisaties en 
landbouwgif
Natuurorganisaties als Geldersch Landschap 

en Natuurmonumenten willen dat boeren die 

grond pachten op hun terreinen, stoppen met het 

gebruik van landbouwgif als Roundup. Zo is het 

zaaigoed voor mais gecoat met een gifstof die 

zorgt dat het niet wordt opgegeten door muizen. 

Dat gif komt in de grond en is niet goed voor het 

bodemleven.

Landgoed Hagen aan de rand van Doetinchem. 

Een slagboom en op de achtergrond een mid-

deleeuws kasteeltje. En tussen de slagboom en 

het kasteeltje ligt een oranje akker. Doodge-

spoten met Roundup. Leo Cleiren, regiohoofd 

Oost-Gelderland van Geldersch Landschap en 

Kastelen (GLK) weet van de situatie maar zegt er 

weinig aan te kunnen doen. ‘Het land is gepacht 

door een boer en we mogen hem geen belem-

meringen opleggen. Hij mag wettelijk gezien net 

zoveel als een boer buiten het terrein van GLK. 

De contracten zijn vaak lang geleden afgesloten. 

Als GLK de boer verbiedt om landbouwgif te 

gebruiken, kan de boer eisen dat de pachtprijs 

naar beneden gaat. Het hangt dus van de wel-

willendheid van de boer af of er wel of geen 

landbouwgif wordt gebruikt.’ Hoeveel hectare 

GLK verpacht aan reguliere boeren, kan Cleiren 

niet zeggen.   

Ook Natuurmonumenten wil af van het gebruik 

van landbouwgif maar heeft vergelijkbare proble-

men. Staatsbosbeheer probeert om langlopende 

pachtcontracten om te zetten in contracten voor 

een jaar. “Zo kunnen we beter sturen op ecologi-

sche waarden”, aldus een woordvoerder. 

Bron: De Gelderlander

 
Duivenmelkers zijn de weg kwijt
In de duivensport gaat het er niet zachtzinnig 

aan toe als het om dierenwelzijn gaat. Duiven-

houders zijn zuinig op hun duiven zolang ze 

snel terug komen van de wedstrijdvluchten. Een 

wedstrijd duif wordt bij de partner of jongen van-

daan gehaald en ingekorfd om duizenden kilo-

meters verder weg te worden losgelaten. De duif 

wil snel naar huis maar velen komen om bij deze 

barre tochten of raken de weg kwijt en vestigen 

zich dan in dorpen of  steden. 

Wordt dat in een stad als overlast ervaren dan 

kan het zijn dat de duiven worden gevangen en 

vergast maar daar zit de duivenhouder niet mee. 

Bij de duivensport geldt: “duif niet op tijd, kopje 

kwijt.”  Loko Cartoons.
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Maar duivenmelkers luiden nu de 

noodklok. Zij willen af van de be-

scherming van de roofvogels. Anton van 

Veenendaal beweert dat hij al 5 duiven 

is verloren aan roofvogels. Dat 

komt volgens hem door vogel-

clubs die nestkasten voor roof-

vogels ophangen. 

De Nederlandse Postduivenhouders Organisatie 

(NPO) is nu een petitie gestart met als doel een 

verbod op het plaatsen van nestkasten, naast het 

weghalen van bestaande nestkasten. 

Voor Van Veenendaal gaat dat niet ver genoeg. 

”Jagers zouden meer moeten schieten, omdat 

roofvogels geen natuurlijke vijanden hebben”, 

vindt hij.  

Beetje dom van hem. Want wat de duivenhou-

ders zeker weten is dat jagers duiven schieten. 

Ook wel eens de verkeerde! 

Bron: De Telegraaf 

Jager betrapt met aangeschoten 
buizerd
Vrijwilligers van weidevogelbeheer in het 

Maurikse veld in Gelderland hebben een man 

betrapt op het jagen van een buizerd.

De vrijwilligers zagen de man lopen, onder zijn 

jas was een vogelstaart te zien. Het bleek een 

aangeschoten buizerd te zijn die nog leefde. De 

politie werd ingeschakeld de man werd mee-

genomen voor verhoor en het geweer in beslag 

genomen. De vogel bleek helaas niet meer te 

redden. Er was geen andere optie dan het dier 

te laten inslapen. De jager raakt mogelijk zijn 

jachtakte kwijt.

Bron: De Gelderlander 

Op heterdaad betrapt
De politie ontving regelmatig meldingen over 

 illegale jachtpraktijken in de omgeving van 

 Roosendaal. De agenten stelden een onderzoek 

in en troffen op een zandpad een bestelauto 

aan. In de auto lag een jachtgeweer met geluid-

demper. Verderop in het veld was een man een 

vangkooi aan het plaatsen en een wildcamera. 

De jager is aangehouden, het geweer en de 

vangkooi zijn in beslag genomen.

Bron: BN De Stem
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