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’Misstanden jacht niet te bewijzen’
NIEUWSANALYSE
JAGEN MET GIF

Belangrijkste beschuldiging, het
vergiftigen van roofdieren, van
dagvaarding gehaald
3 Officier van justitie eist werkstraffen van 60 en 180 uur plus boete
3

Door Bas van Sluis en Mick van Wely
Assen De vergiftiging van roofdieren ter behoeve
van de jacht gebeurt in heel Nederland, maar is
nauwelijks te bewijzen. Jagers of jachtveldbeheerders zijn heer en meester in hun eigen gebied.
Dat zei de officier van justitie gistermiddag in
Assen bij het proces tegen twee mannen uit Anloo
en Donderen. Henk B. (51) en Harm S. (59) werden
in oktober vorig jaar opgepakt voor het uitzetten van vergiftigd aas en tamme, levende fazanten.
Hun doel was volgens politie en justitie om de
concurrent van de jagers, roofdieren, uit te schakelen. Zo viel er wat te schieten voor zakelijke contacten van de huurder van de jachtvelden. De politie vond in Drenthe tientallen dode roofvogels en
stukken vlees met gif erin.
Gisteren bleek dat de belangrijkste beschuldiging, het vergiftigen, van de dagvaarding was gehaald. "We kunnen het gewoon niet bewijzen", zei
de officier.
Op een plek waar geregeld gifaas werd neergelegd, plaatste de politie een camera. Daarmee werd
iemand gefilmd van wie de politie overtuigd is dat
het Henk B. is. De man zei tegen de politie ook
zichzelf te herkennen. Maar het neerleggen van
het aas is niet gefilmd.
Opvallend is wel dat er geen gifaas lag voordat
de man werd gefilmd en wel nadat hij was vastgelegd. De camera had in de tussentijd niemand anders gefilmd. In de boerderij van B. vond de politie
verschillende soorten gif. De verdachte zei dat het
oud gif was van zijn vader.
Harm S. werd betrapt bij het uitzetten van tamme fazanten in een kwekerij. De recherche had gehoord dat zakenlui zouden schieten op het kleine
afgesloten terrein. S. zei dat hij de beesten uitzette
om zijn honden te trainen. Maar hij had geen hond
bij zich. S. had ook verboden munitie en dode, beschermde vogels.
De rechtbank eiste een werkstraf van 60 uur tegen S. en een van 180 uur tegen B. Die moet van
justitie ook een boete van 500 euro betalen.
De twee zeiden zich van geen schuld bewust te
zijn. Volgens de advocaat van de twee zijn ze onterecht afgeschilderd als ’gifmengers’. Hij vroeg om
vrijspraak en ontslag van rechtsvervolging op alle
punten in de tenlastelegging.
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