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In Naam van Oranje doe open dat bos! 
 

Op 15 september 2020, a.s. dinsdag, wordt een groot deel van het Kroondomein 

gesloten voor het publiek, tot 25 december. Die sluiting is in strijd met de 

subsidievoorwaarden (*) en louter bedoeld om de jacht op wilde zwijnen door leden 

van de koninklijke familie en hun jachtgasten te faciliteren. Pottenkijkers zijn niet 

welkom tijdens deze bloederige jachtpartijen die zonder nut of noodzaak zijn. 

 

De Faunabescherming heeft bezwaar aangetekend tegen de subsidieverlening aan 

het Koninklijk Huis en het Koninklijk Jachtdepartement. 

 

Hoewel een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het Kroondomein jaarrond 

wordt opengesteld op straffe van intrekking van de rijkssubsidie, wijzen de Minister 

President en de Koning naar elkaar en wordt het Kroondomein tegen de wens van 

het hoogste gezag in opnieuw drie maanden gesloten voor het publiek. 

 

Premier Rutte stelt dat een besluit over openstelling aan de Koning zou zijn, de 

Koning stelt dat het aan de Tweede Kamer is om te besluiten over al dan niet 

sluiting. 

 

Vanaf dinsdag beginnen angstige maanden voor de wilde zwijnen 
die in het Kroondomein weer massaal bejaagd zullen worden. 
 

(*) Meer informatie over de subsidie die de Koning ontvangt voor het beheer van 

Kroondomein Het Loo: 

    - Uitzending BNNVARA over de Koninklijke Constructies; 

    - Verschillende pagina’s op de website van De Faunabescherming; 

    - Over de motie die door de Tweede Kamer is aangenomen:  

      zoek op faunabescherming uitspraak kamer kroondomein. 

 

Van Vogelvrij naar Kogelvrij! 
Sluit je nu aan bij De Faunabescherming als je vindt dat deze feodale vorm 

 van dierenkwelling en natuurverstoring moet stoppen. 
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Ontboezemingen van een jachtopzichter 
 

Als schutter mist hij toch nog wat verfijning 

en daarom drijf ik, even voor de jacht 

het tamme zwijntje binnen de omheining 

en plak de schietschijfsticker op zijn vacht 

 

Uit vrees dat het straks hinderlijk gaat hollen 

bind ik de pootjes preventief bijeen  

en voordat het de kans krijgt om te rollen 

verdoof ik deze stakker maar meteen 

 

Na zes seconden slaapt het beestje lekker 

De jager loopt heldhaftig naar zijn plek 

Ik wijs behulpzaam naar de rode trekker 

en steek de loop vast in de zwijnenbek 

 

Support verhoogt dit vorstelijk vermaak 

dus juich ik: ‘Alex, heus…. ooit is het raak!’ 
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