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Omgevingswet
De omgevingswet, die in 2021 van 

kracht moet worden, brengt veel veran-

dering. De wet bundelt bijvoorbeeld 

26 wetten voor onder meer 

bouwen, milieu, water, ruim-

telijke ordening en natuur. 

Omdat de huidige wet 

Natuurbescherming - waar 

jacht, beheer en schade- bestrijding onder vallen 

- overgaat in die wet, ziet de Jagersvereniging 

haar kans schoon om voor te stellen bijvoorbeeld 

zeven diersoorten toe te voegen aan de wildlijst: 

grauwe gans, kolgans, smient, edelhert, ree, 

damhert en wildzwijn. Doel is om meer te kunnen 

jagen met meer bevoegdheden en nog minder 

regels. Ons lijkt het terugbrengen van de wildlijst 

tot nul een beter idee.

Waar geen wil is, is een hek
Vorig jaar, in de strenge vorstperiode aan het 

einde van de winter, was er veel onrust over 

uithongerende dieren in de Oostvaardersplas-

sen. Iedereen herinnert zich dat. Juist doordat 

de dieren zeer zichtbaar achter hekken stonden 

bracht dit emotionele taferelen te weeg. Met 

name paarden werden bijgevoerd, volgens 

 deskundigen met een averechts effect op hun 

overlevingskansen. 

De Faunabescherming is toen een petitie gestart 

“Hekken weg in de Oostvaardersplassen, geef 

dieren de ruimte!”, waarin het realiseren van eco-

logische verbindingszones wordt bepleit. 

Op 11 juli is deze petitie aangeboden aan de 

provincie Flevoland. Dat die verbindingszones 

niet van de ene op de andere dag kunnen wor-

den gerealiseerd is duidelijk. Toch vraagt De Fau-

nabescherming om de mogelijkheden opnieuw te 

overwegen, mede omdat daarmee de bezwaren 

tegen het “opsluiten achter hekken” van de in de 

Oostvaardersplassen levende grote grazers op 

termijn kunnen worden weggenomen. Het creë-

ren van verbindingszones binnen Flevoland is al 

een hele belangrijke stap, maar op termijn wordt 

natuurlijk nog steeds op verbinding van Flevoland 

met de Veluwe en daarna het Duitse achterland 

gehoopt.

De commissaris van de koning zegde een spoe-

dige behandeling van de petitie in commissie en 

statenvergadering toe.

Jachtlobby
Een probleem is wel dat jagers geen goed 

imago hebben: 80% van de bevolking is tegen 

de plezierjacht. Maar Laurens Hoedemaker, 

 directeur van de Jagersvereniging spreekt van het 

tegendeel. Dat is volgens hem te danken aan de 

positieve beeldvorming in de media. Opvallend 

is wel dat daarin vaak geen plaats is voor hoor 

en wederhoor. Een recent voorbeeld komt van 

Monic Slingerland, chef opinie van Trouw. Elke 

week stelt zij een vraag aan de lezers waarop 

gereageerd kan worden. Uit de inzendingen 

maakt zij een keuze voor plaatsing. 

Geen probleem, totdat Monic een zelfgeschre-

ven artikel vol jachtpropaganda plaatst met 

 alleen pro-jacht reacties van lezers. 

De vraagt die Monic Slingerland stelde aan 

de lezers: “890 jagers erbij is dat erg? Ik sta 

voor mijn koelkast en zie een rundersaucijs en 

een ganzenworst liggen. Dat heeft mij aan het 

denken gezet. De koe is gedood op het abat-

toir, de gans is gedood door een jager. De koe 

staat haar hele leven in dienst van de mens, de 

gans is vrij. Recent hebben 890 jagers in spe 

praktijkexamen gedaan. Om een vergunning 

te krijgen moeten ze laten zien dat ze trefzeker 

kunnen schieten, zodat fazant, haas en gans niet D
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gewond raken en onnodig moeten lijden. Boeren 

hebben bijvoorbeeld veel last van ganzen en 

zwanen.

Maar jagers hebben veel last van regeltjes en 

willen daar vanaf,” aldus Monic.

En ze vervolgt: “Jacht is een beladen onderwerp 

en dat is ook de schuld van tegenstanders. Zij 

schetsen een beeld van op bloed beluste kerels 

die dieren zomaar uit het leven schieten. Maar 

jacht is nodig omdat dieren hier geen natuurlijke 

vijanden hebben; jagers hebben die rol dus over-

genomen. Dat doen zij niet voor de lol, maar het 

dient een goed doel. Jacht draagt bij aan het 

evenwicht tussen de soorten. Verder is wild lek-

ker.”

Ook vraagt zij zich af wat het verschil is tussen 

het eten van vlees uit de bio-industrie en de con-

sumptie van dieren die in het wild leven en een 

goed leven hebben gehad. Daarbij suggereert 

ze dat tegenstanders van de jacht wel vlees uit 

de bio-industrie consumeren. Ik kan mevrouw 

Slingerland geruststellen: de jagers creëren hier 

een schijn-tegenstelling en iedereen heeft de 

keuze om wel of geen vlees te consumeren. Om 

de jacht af te zetten tegen de bio-industrie is een 

drogreden. En verder kan het onderwerp jacht 

niet beladen genoeg gemaakt worden.

Partij voor de Dieren wil 
jachtverbod
De Partij voor de Dieren wil een jachtverbod in 

een straal van 100 km van het leefgebied van 

een wolvenpaar met jongen. Het verbod moet 

voortaan gelden in natuurgebieden tijdens de 

zoogperiode van de wolf, om concur-

rentiestrijd en belangenconflicten tussen wol-

ven en jagers te voorkomen. De wolf kan als 

toppredator de  natuurlijke balans tussen 

populaties behouden.

Dat en meer schrijft de partij in Kamer-

vragen aan minister Carola Schouten van Land-

bouw Natuur en Voedselkwaliteit.

Vanaf 1 juli mogen Nederlandse jagers op grote 

schaal biggen van wilde zwijnen schieten, ook 

in het leefgebied van de wolf op de Veluwe.

Jagers lieten eerder al weten dat er sprake is van 

een belangenconflict tussen hen en toppredato-

ren zoals de wolf en vroegen zelfs vergoeding 

aan voor de schade die de wolf toebrengt aan 

jachtpopulaties.

Nulstandsbeleid wild zwijn in strijd 
met internationale verdragen
Journalist Andries Elskamp zocht voor zijn eind-

scriptie rechten een origineel onderwerp. Daar-

voor bleef hij dicht bij huis. 

Hij toetste namelijk het 

nulstandbeleid voor wilde 

zwijnen aan internationale 

verdragen. En wilde zwij-

nen lopen als het ware 

bij hem in de tuin. Zijn 

conclusie: het nulstandsbe-

leid in Nederland is niet 

langer effectief en evenmin 

in overeenstemming met 

uitgangspunten van inter-

nationaal recht.

In hiërarchische volgorde 

zijn van belang: Biodiver-

siteitsverdrag, Verdrag van Bern, Europees recht 

(Habitatrichtlijn), Wet natuurbescherming en be-

leidsregels.

Op grond van artikel 94 van onze Grondwet 

geldt een strikte hiërarchie van rechtsbronnen. 

Het Biodiversiteitsverdrag is een mondiaal ver-

drag en daarmee het allerhoogste recht voor 

 Nederland. Het verdrag van Bern is een regio-

naal verdrag, tevens en basis voor de Habitat-

richtlijn. Daarna pas volgen Europees recht en 

de nationale wetten en beleidsregels. Europees 

recht en Nederlands recht en beleid mogen niet 

in strijd zijn met hoger recht. 

Op grond van deze hiërarchie van verdragen 

concludeert Elskamp dat het nulstandbeleid voor 

wilde zwijnen juridisch niet houdbaar is. Lees 

deze uitstekende scriptie! D
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