
   

Alles wat je wilde weten over 

FAUNABESCHERMING 
voor je spreekbeurt 

    

Waarom tegen de jacht - Er is geen enkele goede 

reden om op dieren te jagen. De jager schiet op weerloze dieren 

voor zijn of haar plezier en dat moet verboden worden. In 

Nederland heeft de minister een lijstje gemaakt van vijf 

diersoorten en tegen de jagers gezegd: ga daar maar lekker op 

schieten in die en die maand (het zogenaamde jachtseizoen), 

want dan zijn er toch genoeg van. Ze noemen dat de ‘wildlijst’ 

of de ‘lijst van bejaagbare soorten’. Op deze dodenlijst staan: de 

Fazant, Wilde eend, Houtduif, Haas, en Konijn.  

Veel dieren die niet op deze lijst staan mogen ook worden 

doodgeschoten. Dan noemen ze het niet jacht, maar ‘afschot’, 

‘faunabeheer’ of ‘wildbeheer’. Stiekem blijft het 

natuurlijk gewoon jagen. De dieren die hier de dupe 

van zijn, zijn bijvoorbeeld de Vos, Kauw, Zwarte 

kraai en Canadese gans. Hier mag het hele jaar op 

geschoten worden. Daar heb je wel toestemming voor nodig van 

de bestuurders in het provinciehuis. Ze geven de jagers een   

zogenoemde vrijstelling of zoals het ook wel heet, een 

ontheffing. Die  krijg je zo, als je maar vertelt dat de dieren 

‘schade’ veroorzaken doordat er ‘teveel’ van zijn. Of dat ze een 

‘gevaar voor het verkeer’ vormen. Zo kunnen jagers hun geweer 

toch op een heleboel andere dieren afvuren.  

Alleen, er zijn nooit ‘teveel’ dieren. De natuur regelt dat zelf. 

Het aantal dieren van een soort wordt vanzelf kleiner of groter. 

Dit wordt bepaald door voedselaanbod, ruimte, nest- of 

broedgelegenheid, onderlinge concurrentie, soorten planten in 

de omgeving, ziekten, parasieten enzovoorts.  
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Jagers 
Nog niet zo lang geleden gingen steeds meer 

mensen zich verzetten tegen jagen en jagers. De jagers 

zagen door dit verzet hun hobby in gevaar komen. Zij 

verzonnen een list. Eentje waarmee het leek alsof ze juist 

iets goeds deden. Ze veranderden gewoon het woord. 

Vandaar dat jagen nu ‘wildbeheer’ of ‘faunabeheer’ heet en 

de jager zichzelf liever ‘beheerder van de natuur’ noemt. 

Klinkt mooier misschien maar ze schieten gewoon dieren 

dood, daaraan is niets veranderd. Ze hoeven helemaal niets 

te ‘beheren’. Dieren horen er gewoon bij en regelen het zelf. 

Wat kan jij doen met je mes en vork? 

Je kan beginnen met nooit wilde dieren te eten. 

Sommige mensen vinden het gewoon lekker of 

vinden dat het dier een goed leven heeft gehad in de 

natuur en dat je daarom je tanden er wel in kan 

zetten. Maar een mens heeft het helemaal niet 

nodig om wild te eten. Er zijn bovendien nog maar 

weinig (aaneengesloten) natuurgebieden in 

Nederland. Alle dieren vervullen daar een rol. Het 

maakt daarom niets uit of je er maar een paar of 

een heleboel doodschiet. Je verstoort altijd het 

samenleven van de dieren.  

Waarom is de wet niet genoeg? 
In de wet staat dat er zes diersoorten in bepaalde periodes 

gedood mogen worden. In de wet staat ook dat alle andere 

dieren pas doodgemaakt mogen worden als eerst door een 

groepje mensen van de provincie is gekeken hoe de situatie is 

en of er echt geen andere oplossing dan een vrijstelling om te 

doden af te geven. Maar ja, provinciebestuurders kunnen  

zelf ook jager zijn. En jagers schieten nou eenmaal graag. Je 

kunt je afvragen of deze mensen wel echt genoeg op zoek 

gaan naar een andere oplossing. Jagers horen dus helemaal 

niet in een groepje dat over afschot beslist. Daar komt nog 

bij dat als je iemand tegenkomt die aan het jagen is, je 

waarschijnlijk zal denken, ‘die zal er wel een vergunning 

voor hebben’. Alleen, hoe weet je dat? Hoe kan je dat goed 

controleren? Mensen uit andere landen, komen ook graag  

een weekendje jagen in Nederland en verdwijnen daarna 

weer. Als jagen gewoon niet zou mogen, weten we ook 

meteen dat iedere jager illegaal bezig is. 
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Maak jij wel eens per ongeluk wat kapot? Voor 

dieren zijn we heel ongeduldig, die maken we dan dood. Zou 

het niet beter zijn om onze spullen gewoon beter te 

beschermen? Als we gaan verhuizen, wikkelen we de glazen 

toch ook eerst netjes in papier voordat we ze in de doos doen? 

Dat vinden we heel normaal. Dat kost wel wat extra geld 

maar dat hebben we er voor over. Je snapt zelf ook wel dat als 

je bijvoorbeeld alle ganzen in een veldje dood maakt omdat ze 

de groenten opeten, er morgen weer nieuwe zitten en 

overmorgen weer, enzovoorts. Totdat ze naar het Zuiden 

verder vliegen. 

Wat als een dier iets kapot 

maakt? 

Een boer laat ‘lastige’ ganzen op zijn veld insluiten en 

afmaken 

Wat is er zo erg aan het rapen van kievitseieren? 

Heel vroeger zeiden mensen dat als ze een kievitsei zagen, de lente 

begonnen was. Dus gingen ze allemaal kievitseieren zoeken als ze de winter 

zat waren. We kijken nu gewoon naar buiten en zien vanzelf of de lente 

begonnen is of niet. Helaas zijn er nog steeds mensen die het leuk vinden om 

die eieren te gaan zoeken en mee te nemen. Dat noemen ze traditie. We 

deden vroeger wel meer dingen die we nu niet meer doen. Dierenleed mag 

nooit en mag ook nooit een traditie zijn. Zeker nu de kieviten die eieren zelf 

heel goed  kunnen gebruiken. Een kievit is een weidevogels en daar zijn er 

veel te weinig van en ze gaan in aantallen nog steeds heel hard achteruit in 

de hele Europese Unie, niet alleen in Nederland. Afblijven dus en deze 

traditie in het verleden laten waar die hoort. 

Muskusratten 

De muskusrat is een goed graver en dat vinden mensen niet heel fijn. In 

Nederland al helemaal niet want wij hebben dijken en een gat in een dijk 

is niet heel handig. Dus moeten alle muskusratten dood, zeggen ze. 

Onzin natuurlijk. Ze kunnen ook de oevers steviger maken. Dat kunnen 

we betalen door te stoppen met het jagen op de muskusratten want daar 

wordt ontzettend veel geld aan uitgegeven. Voor iedere rat die ze doden, 

duikt er weer een ander op, dus ze kunnen wel eeuwig doorgaan. 
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De jacht op wilde zwijnen 

Valkerij 

Jagers schieten graag op wilde zwijnen. Dat 

is een heel groot wild varken met harde haren. Ze 

lopen met een hele familie wel eens over de weg en 

zeker ’s nachts kan dat hartstikke gevaarlijk zijn want 

je botst er zo tegenaan. Maar ja, hoe meer je er 

doodschiet hoe meer zwijnen er worden geboren. 

Jonge zwijnen maken ook nog eens door hun 

onervarenheid, een grotere kans om te worden 

aangereden dan de oudere dieren. Bovendien 

veroorzaakt de jacht onrust in het gebied, waardoor 

dieren in paniek juist op wegen terecht kunnen komen. 

Zwijnen willen ook graag de grond omwoelen op zoek 

naar eten of een lekker modderbad. Als je dat niet op 

je land wil, kan je er ook gewoon een goed hek 

omheen zetten, toch? 

Op markten en bij evenementen worden door 

valkeniers regelmatig roofvogelshows 

georganiseerd. Roofvogels zijn niet tam dus  slijten 

ze bijna hun hele leven bij een valkenier in een kleine 

kooi of met een ketting aan een zitstok terwijl deze 

dieren veel ruimte nodig om lekker te kunnen vliegen 

en hun eigen ding te kunnen doen De valkenier gaat 

ook wel eens met ze jagen. Dat is dan alleen maar 

voor het plezier van die valkenier want zodra de 

roofvogel terug  vliegt, krijgt hij weer een kapje op 

zijn kop. 

De Faunabescherming is een Nederlandse organisatie die opkomt voor de belangen van in het wild 

levende dieren. Ze organiseert protestacties bij jachtpartijen of bijeenkomsten van jagers, en gaat 

naar de rechter om te zorgen dat dieren niet dood gemaakt en goed beschermt worden. Dat 

is nodig van onder invloed van jagers en andere organisaties worden er veel te vaak 

vergunningen gegeven or mag zomaar iets wat eigenlijk helemaal niet mag. Zo gaat De 

Faunabescherming ook op zoek naar misstanden met betrekking tot de jacht en het 

welzijn van in het wild levende dieren in het algemeen, om ze op te sporen en te 

rapporteren. Voor nog veel meer informatie, kijk de website op faunabescherming.nl. Stuur 

je werkstuk op naar info@faunabescherming.nl. Lid worden kan ook voor 20 euro per jaar. 

 

De Faunabescherming 


