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Onderwerp

Ernstig dierenleed tijdens ganzenjacht Hoeksche Waard

Aan de leden van Provinciale Staten

1. Bent u bekend met de beelden van de ganzenjacht in de Hoeksche Waard? 1

Antwoord

Ja.

2. Bent u met ons van mening dat hier sprake is van ernstig dierenleed en onnodig lijden 

van dieren? Zo nee, kunt u uitleggen waarom u van mening bent waarom hier geen 

sprake van is?

Antwoord

Bij het doden van dieren uit het oogpunt van schadebestrijding of populatiebeheer is 

altijd sprake van dierenleed. Het is echter wel noodzakelijk dat dit leed tot een 

minimum wordt beperkt. Wij zijn van mening dat de jagers op de beelden doen wat 

van hen verwacht mag worden door eerst de hond erop uit te sturen om de 

aangeschoten gans op te halen. Wanneer het de hond niet lukt om de gans naar de 

jager te brengen, zorgt de hond ervoor dat de gans op zijn plek blijft, zodat de jager 

deze alsnog uit zijn lijden kan verlossen. 

3. Bent u met ons van mening dat als dieren aangeschoten worden, ze dan in elk geval 

direct met een schot uit hun lijden verlost moeten worden en niet minutenlang lijden 

en meerdere malen worden gebeten door een hond, terwijl ze nog leven.

4. Waarom worden aangeschoten dieren ter uitvoering van schadebestrijding niet direct 

via een schot uit hun lijden verlost?

5. Bent u als opdrachtgever bereid om de Faunabeheereenheid, die belast is met de 

uitvoering van schadebestrijding, op te dragen dergelijk dierenleed niet meer te laten 

plaatsvinden?

Antwoord

                                        
1 https://www.animalrights.nl/jagers-laten-ganzen-lijden
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Pagina 2/2 Een aangeschoten dier dient inderdaad zo snel mogelijk uit zijn lijden te worden 

verlost. Artikel 3.24 van de Wet natuurbescherming bepaalt dat een ieder die een in 

het wild levend dier doodt of vangt, voorkomt dat het dier onnodig lijdt. Het is daarmee 

de wettelijke verantwoordelijkheid van degene die aan schadebestrijding doet om het 

dier zoveel mogelijk onnodig lijden te besparen. De methode waarop dat gebeurt is 

echter ter beoordeling van de desbetreffende jachtaktehouder. Het nogmaals lossen 

van een schot heeft niet altijd het gewenste resultaat vanwege het adrenalinegehalte 

in het bloed van de gans en de onverwachte bewegingen die een aangeschoten dier 

kan maken. Ook is het niet altijd veilig om op korte afstand een schot te lossen. De 

wetgever heeft niet voor niets het gebruik van slag-, snij- of steekwapens mogelijk 

gemaakt om het doden van gewonde dieren snel en effectief uit te kunnen voeren. Zie 

ook het antwoord op vraag 2.

6. Is het juist dat nog steeds de nek van ganzen wordt gebroken, terwijl dit verboden is? 

Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen?

Antwoord

Voor zover wij weten wordt de nek van aangeschoten ganzen niet langer gebroken, 

maar wordt er gebruik gemaakt van de wettelijk toegestane middelen om 

aangeschoten ganzen uit hun lijden te verlossen.

7. Bent u bereid om de provinciale regelgeving verder aan te scherpen om dergelijke 

misstanden in de toekomst te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Het is naar onze mening niet nodig om de provinciale regelgeving verder aan te 

scherpen. Zie ook de beantwoording van de vragen 3, 4 en 5.

Den Haag,          

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. J.H. de Baas                         drs. J. Smit
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