
Jagers vergiftigen roofdieren
3 Verdachten oud-bos-
wachter en voormalig
jachtopziener
3 Kamerfractie PvdA wil
spoeddebat en jachtver-
bod

Assen In Drenthe worden ten

Door Bas van Sluis en
Mick van Wely
Assen In Drenthe worden ten

behoeve van de jacht regelmatig

roofdieren vergiftigd. De politie

heeft na maanden van onder-

zoek drie mannen opgepakt op

verdenking van het vergiftigen

van dieren en het uitzetten van

gekweekte fazanten.

De milieurecherche in Dren-

the deed onderzoek naar mis-

standen in de jacht, in nauwe sa-

menwerking met Staatsbosbe-

heer, de marechaussee, provin-

cie Drenthe, Natuurmonumen-

ten en stichting Het Drentse

Landschap.

Bijna vijftig vergiftigingen

werden in kaart gebracht. Vos-

sen, haviken en buizerds stier-

ven een zeer pijnlijke dooddoor-

dat met verboden landbouwgif

volgestopt aas in jachtgebieden

werd verspreid. Ook honden

raakten onbedoeld vergiftigd.

Op vergiftiging van dieren staat

maximaal zes jaar celstraf.

De jachtveldverzorgers en ja-

gers schakelen de roofdieren uit,

om zo te voorkomen dat ze fa-

zanten opeten. Vervolgens laten

ze gekweekte fazanten los in de

jachtgebieden om te zorgen dat

er wat te schieten valt.

Volgens chef Jelle van der

Meulen van demilieupolitie ko-

men in sommige Drentse na-

tuurgebieden als gevolg van de

vervolging, nagenoeg geen roof-

dieren meer voor. "De vergifti-

gingen hebben desastreuze ge-

volgen voor het natuurlijk even-

wicht", aldus Van der Meulen.

Hij vermoedt dat de ontdekte

vergiftigingen het topje van de

ijsberg zijn.

De opgepakte verdachten ko-

men uit Anloo en Donderen.

Saillant is dat twee van hen,

blijkt uit onderzoek vanDagblad
van het Noorden, voorheen

werkten als opsporingsambte-

naar (BOA). In de functie van

jachtopziener. Ze moesten toe-

zien op misstanden in de jacht.

De man uit Donderen werkt nu

bij Defensie. De politie sluit

nieuwe aanhoudingen niet uit.

De PvdA-fractie in de Tweede

Kamer vraagt een spoeddebat

aan over de vergiftigingen. De

fractie wil een voorlopig verbod

opde jacht. "Ik ben erg geschrok-

ken van deze praktijken. We ei-

sen een landelijk onderzoeknaar

dit soort vergiftigingen. Tot de

uitkomst ervan moet er maar

even niet gejaagdworden", vindt

Kamerlid Tjeerd van Dekken.

Staatsbosbeheer zegt het

moedwillig vergiftigen van

roofvogels, dassen en vossen

’ten zeerste te veroordelen’. "Het

doden van beschermde dier-

soorten is in strijd met goed na-

tuurbeheer en heeft effect op de

gehele fauna. Deze praktijken

moeten gestopt worden."

Woordvoerder Jorien Bakker be-

nadrukt dat met de meeste ja-

gers niets mis is. >>33


