
Leeuwarden, 30 december 2021

Provinsje Fryslân & Gedeputeerde Staten

Betreft: klacht over jacht op hazen naar aanleiding schietincident.

Geachte heer, mevrouw,

Stichting Permacultuur Friesland en de bewoners van Frijlân maken bezwaar tegen het afgeven van 
vergunningen voor de jacht op inmiddels een bedreigde diersoort, de haas. Het afgeven van 
vergunningen aan plezierjagers die de regels aan hun laars lappen, mensen in gevaar brengen, niet 
aan beheer doen maar puur voor de lol hazen jagen keuren wij ten zeerste af zeker nu de haas steeds
minder voorkomt en zelfs op de rode lijst staat. 
Afgelopen zaterdag 18 december heeft de Faunabeheereenheid in de zucht naar het doden van de  
laatste hazen, meerdere regels overtreden en hebben ze zich onprofessioneel gedragen tijdens de 
hazenjacht ten zuiden van Leeuwarden, op het terrein van de WUR/Dairy Campus ter hoogte van 
Frijlân. Wij verzoeken u daarom de jacht op hazen per direct stop te zetten.

Waar u hazen leest wordt ook de jacht op eenden bedoelt als bedreigde diersoort.

Zaterdag 18 december jl. is één van de bewoonsters van Frijlân, aan de Boksumerdyk 5 
geraakt door hagel terwijl ze op eigen erf liep richting haar woning. 

Intimidatie
De jagers waren al aan het provoceren door de gemaakte afspraken (wederom) niet na te komen en 
afstand te houden van ons terrein. Ze liepen deun langs de slootkant van ons terrein. Omdat het zeer
slecht gaat met de hazenstand en hebben ze wellicht gehoopt meer hazen op te kunnen jagen ipv de 
100 meter van onze huizen weg te blijven zoals afgesproken. Dit is voor een aantal bewoners als 
zeer intimiderend ervaren. 

Schieten richting bewoning
Op het moment dat de jagers weer ten zuiden van ons terrein dicht genaderd waren stond 1 van de 
zeker 6 jager ongeveer 30 meter vanaf ons terrein. Een aangeschoten haas probeerde via het pad 
weg te komen richting ons terrein. De jager schoot daarop richting ons terrein met hagel de haas 
dood. Maar veel hagel kwam tegen een glazen wand aan en de woning die daar naast staat. Onze 
bewoonster liep zo’n 8 meter voor haar huis, richting de woning en werd geschampt op de arm door
hagel. Ongeveer 20 cm van haar ogen af (zie ook het meegezonden LC-artikel). U kunt zich de 
paniek wellicht voorstellen die dat gaf.

Wij hebben onmiddellijk de politie gebeld en deze hebben proces verbaal opgemaakt. De jager is 
bang zijn jachtakte kwijt te raken en zei aan alle verplichtingen te hebben voldaan (onwaar). Het 
zou gaan om afgeketst hagel op het beton en dat zou naar zijn zeggen wel 200 meter kunnen 
afketsen. Schromelijk onmogelijk met de blubber op het asfalt. Echter, een bewoner van ons heeft 
gezien (getuige) dat hij wel degelijk richting ons terrein schoot en niet parallel op het pad. Ook 
heeft de jager nadien zijn geweer niet gebogen. Een goede jager zal nooit richting bebouwde kom 
schieten of risico lopen van afketsende hagel. 



Nadat de vriend van de bewoonster kwaad de jager aansprak, greep de jager de haas en liep weg 
met de opmerking dat hij niemand had geraakt. Later gaf hij dit wel toe bij de politie en daarover is 
proces verbaal opgemaakt.
Er is inmiddels aangifte gedaan van dit feit.

Aantal jagers
Verder waren wij zeer verbaasd dat de jagers met minimaal 6 personen en honden aan het jagen 
waren, terwijl er momenteel ivm de coronamaatregelen maar 2 zijn toegestaan. Het terrein waarop 
gejaagd wordt is bovendien niet aaneengesloten 240 ha groot als het al zou hebben gemogen. 

Aangeschoten wild
De dag na de jacht troffen wij een dode haas aan vlakbij ons terrein, bij de ingang met een 
kapotgeschoten oog. Zodra een dier is aangeschoten is het toch de taak van de jager het dier te 
doden, al dan niet door de honden daarvoor in te zetten het dier op te halen.

Samenvattend zijn dit de overtredingen die de jagers hebben begaan:
1. Schieten richting bebouwing op ongeveer 30 meter afstand (getuige)
2. Risico van afketsen hagel niet in acht nemen
3. Geweer niet gebogen bij oppakken geschoten haas (getuige)
4. Langs de slootkant lopen van bebouwde deel (5-10  meter van de woningen) (intimidatie)
5. Weglopen nadat bewoner is geraakt
6. Raken van woning en materialen
7. Meer dan 2 personen jagen tijdens coronamaatregelen
8. 6 Jagers met honden op minder dan 240 ha aaneengesloten jachtgronden
9. Laten lopen van aangeschoten haas (haas volgende dag gevonden nabij woning met kapot 

oog) (foto)

Hazenstand
Stichting Permacultuur Friesland verblijft nu een aantal jaren in dit gebied (Oerfloed) en wonen er 
via onze stichting 8 personen op Frijlân, waardoor wij hebben kunnen zien hoe dramatisch de 
hazenstand is afgenomen. Waar voorheen met gemak 15-20 hazen te zien waren in het land rondom 
ons, moet je nu zoeken met een verrekijker. Het aantal geschoten hazen neemt ook drastisch af. Het 
is volslagen onverantwoord om nog langer door te gaan deze jacht op hazen toe te staan, ook al is 
het nog niet wettelijk verplicht. Het gaat zeer slecht met onze biodiversiteit en de leefgebieden van 
dieren worden ernstig aangetast door menselijk ingrijpen. Dat de Provinsje niets gedaan heeft met 
de bescherming van de hazen nu ze op de Rode Lijst staan, is ongekend. Hoe ver moet het komen 
voor er wordt ingegrepen? We zien bij diverse andere soorten die bedreigd worden dat het 
miljoenen kost en het een enorme operatie is om soorten van uitsterven te behoeden. Zie de 
weidevogels. 
Als Stichting Permacultuur Friesland staan wij voor biodiversiteit en herstel van ecologische ketens.
De haas is een belangrijk dier in de keten en verdiend bescherming. Mensen genieten van de dieren 
in het land en na de stilte met het verdwijnen van de weidevogels, is het land inmiddels aardig leeg 
wat betreft de hazen (en eenden). 

De individuele belangen van jagers mag nooit opwegen tegen het algemene belang van de 
samenleving en ook het dier verdiend zijn eigen waarde en bestaansrecht. 



Stichting Permacultuur Friesland doet dan ook een dringend beroep om bovenstaande gebeurtenis 
als druppel te zien van een onverantwoorde jacht op hazen. Zeker als het jagers betreft die puur 
voor hun plezier jagen en niet om beheersredenen. Het aantal dieren is nu zo klein dat ze alles er 
aan doen om toch nog die laatste exemplaren te schieten. Met alle gevolgen van dien hebben wij 
ervaren. 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Stichting Permacultuur Friesland
A. Roozendaal (vz) en P. Esser (secr.)

en namens de bewoners van Frijlân
I. Abelskamp


