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Inzake: illegaal doden zwanen en structurele gebreken in de handhaving Wet natuurbescherming; 

Geachte leden van de Provinciale Staten, 

Tot mij wendden zich een aantal inwoners van het gebied langs de Langbroekerwetering in de 
Provincie Utrecht, te weten in de gemeenten Wijk bij Duurstede en de Utrechtse Heuvelrug, terzake 
van het navolgende. 

Inleiding - Langbroekerwetering uniek cultuurhistorisch gebied: 
Zoals u bekend zal zijn wordt het Langbroekerwetering-gebied getypeerd door een oude verkaveling 
met weteringen en landgoederen met ridderhofsteden, boerderijen, hakhoutbossen en bosschages. 
Inwoners van het gebied worden daardoor terecht aangesproken door bezoekers en toeristen hoe 
waardevol, zowel in cultuurhistorisch opzicht als ook in natuurwaarden dit gebied is. Het ligt ten 
Zuidoosten van de stad Utrecht en wordt "Het Buiten van Utrecht" genoemd. Ondergetekende 
woont in Overlangbroek. Met de Provincie en de gemeente Wijk bij Duurstede is aldaar een 
zogenaamde TOP-locatie op haar grond gerealiseerd. Dit is een faciliteit om liefhebbers van historie 
en natuur op een verantwoorde wijze (wandelend en per fiets) toegang tot het gebied te verlenen. 
Met die TOP wordt in een grote behoefte voorzien, in het bijzonder nu inwoners van de provincie 
Utrecht door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, worden getroffen en zij het 
gebeid ontdekken als een plaats om te kunnen ontspannen. 

De grote vogelrijkdom is hier een grote aantrekkingsfactor. Zo zijn er de weteringen met veel 
verschillende watervogels, waaronder de majestueuze knobbelzwaan. Het is een prachtig gezicht om 
deze vogels in paren te zien broeden en zwemmen. Als hun jongen zijn uitgekomen zie je ze in 
estafette zwemmen. Vooraan een ouderzwaan, waarachter in rij de grijze jongen zwemmen. 
Achteraan zwemt weer een ouderzwaan. De beschermende aard van de dieren valt iedereen op. 

Deze tafrelen zijn zowel voor fietsers, wandelaars als bezoekers in kano een reden om het gebied te 
bezoeken. Uiteraard zijn zwanen er niet alleen om de mens te plezieren met hun schoonheid, maar 
hebben zij als dieren ook een intrinsieke waarde. Aangezien zij geen rechtspersoonlijkheid bezitten is 
het aan de mens om hen te beschermen, hetgeen dan ook in de wet - en regelgeving gebeurt. 
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Zwaan unieke watervogel met iconische betekenis voor Nederland: 
De knobbelzwaan is een watervogel die bij uitstek in Nederland thuishoort. Sinds de Gouden Eeuw is 
zij een symbool van waterrijk Nederland. Het schilderij "De bedreigde zwaan" van Jan Asse lijn, 
geschilderd omstreeks 1650 is wereldberoemd en hangt dan ook in het Rijksmuseum. De afgebeelde 
zwaan neemt een dreigende houding aan en beschermt haar nest met gevaar voor eigen leven. Het 
beeld vanuit het zogenaamde kikvorsperspectief, is juist zo aansprekend omdat de zwaan haar 
edelmoedigheid toont. Als vogelpaar zijn zwanen trouw aan elkaar, trouw aan hun jongen, ze tot het 
uiterste beschermend. Kunsthistorici leggen het wel zo uit dat De Zwaan in dit schilderij symbool 
staat voor de goede kanten van ons land, een land met een overheid die haar burgers beschermt. 

De zwaan is dus niet zomaar een vogel, maar is voortdurend met bewondering en respect door de 
mens bejegend. Zo kent Nederland het illustere genootschap van Zwanenbroeders, opgericht in de 
Middeleeuwen en nog steeds in functie. De Koning zelf is een van deze zwanenbroeders. De naam 
van het genootschap is te herleiden tot het gebruik dat in de Middeleeuwen de zwaan reeds een 
beschermde vogel was en slechts door leden van de hoge adel, de Zwanenbroeders, en dan nog bij 
uitzondering, mocht worden gegeten. Ook het Verenigd Koninkrijk kent een traditie waarin de zwaan 
een speciale bescherming van de koning(in) geniet. De Britse kroon is eigenaar van alle zwanen in 
open water en het beschermen van zwanen is er met tradities omgeven. 

Het hoeft nu verder geen toelichting meer dat zwanen in onze Provincie, Het Sticht, thuishoren. In 
een gebied dat in de vroege Middeleeuwen (vanaf 1122) in cultuur is gebracht, geldt dat in het 
bijzonder. In Overlangbroek is een natuurgebied dat als Natura 2000 Europese bescherming geniet. 
Verder is het hele gebied langs de Langbroekerwetering aangewezen als stiltegebied. 

Handhaving natuurbescherming functioneert niet, althans onvoldoende: 
Op u als staten leden rust de taak om u in te spannen voor het behoud van deze eeuwenoude en door 
een ieder waardevol en uniek bevonden waarden, die helaas steeds meer worden bedreigd. Een 
reeds lang gevoelde verontrusting bestaat bij de inwoners over het tekort aan handhaving, zowel wat 
betreft de zeer hoge snelheden, waarmee over de dijken langs de weteringen (De Langbroekerdijk en 
de Gooijerdijk) wordt gereden, waardoor vele watervogels worden doodgereden, als ook het feit dat 
er de laatste jaren zwanen zijn gedood, waarbij met een aan zekerheid grenzend vermoeden, opzet 
in het spel is. 

Een groot probleem vormt dat de inwoners die ik vertegenwoordig geen gehoor vinden bij de 
opsporings- en toezichthoudende instanties als zij feiten constateren die duiden op het opzettelijk 
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doden van de beschermde knobbelzwanen. Zo heeft de heer G. Vrielink, wonende te gemeente 
Utrechtse Heuvelrug aan de Langbroekerdijk 18, in juni 2020 aangifte willen doen van het moedwillig 
doden van knobbelzwanen. De politie heeft die aangifte echter niet willen opnemen, dan wel heeft 
geen opsporingsactiviteiten willen instellen. De gehele poging heeft de heer Vrielink veel tijd en 
inspanning gevergd, alles tevergeefs. 

Ook een brief bij het loket handhaving van uw Provincie heeft niet tot actie geleid. Een melding bij de 
NVWA door ondergetekende leidde - ondanks de bevoegdheid van deze autoriteit - tot een 
eenregelige reactie dat de Provincie het bevoegde overheidsorgaan is om de wet te handhaven. 

Kortom, waar drie instanties op grond van de wet competent zijn en door het bestuur voor die taak 
zijn toegerust, staan de inwoners die ik vertegenwoordig toch met lege handen en zien zij met lede 
ogen aan dat de knobbelzwanen die langs de wetering leven op een 'onweidelijke' lees: 
dieronvriendelijke wijze gedood blijven worden, zowel wat betreft de wijze van doding (hardvochtig 
en dieronvriendelijk) als het moment van doding (leeghalen nesten, broedend of jong en weerloos). 
Er is naast verdenking van een strafbaar feit op grond van de wet Natuurbescherming ook verdenking 
van het strafbare feit dierenmishandeling (Wetboek van Strafrecht). 

Bewiismateriaal - waaronder foto's: 
Als bewijs van de feiten stuur ik u een aantal foto's en documenten toe. U ziet dat één van de 
zwanen is gedood met een scherp voorwerp, mogelijk een spade. Andere foto's tonen de stoffelijke 
resten van twee bijna volwassen jonge zwanen, die nog tot op hoge leeftijd door hun ouders worden 
beschermd, waardoor het onmogelijk is dat deze zwanen die door een maaimachine zijn overreden 
de bestuurder van de maaimachine zijn ontgaan. De zwaar verminkte stoffelijke overschotten zijn in 
de aangrenzende sloot gedumpt, waar ze door één van de inwoners die ik vertegenwoordig zijn 
gevonden als 'corpus delicti'. 

Aangezien deze feiten niet in het volle zicht plaatsvinden is het vrijwel onmogelijk daders op 
heterdaad aan te houden. Echter, dat is voor opsporing en vervolging ook niet noodzakelijk. Als 
onnatuurlijke dood van beschermede dieren wordt geconstateerd, kan opsporing in gang wordt 
gezet en de toedracht van deze strafbare feiten worden onderzocht. Opsporing die gericht is op 
berechting van die feiten. Daar schort het in het Langbroekerweteringgebied reeds jaren aan. Het is 
de reden dat ik mij nu namens enkele inwoners geroepen voel om mij tot u te wenden. Ik sluit mij als 
belanghebbende zelf bij die inwoners aan. 

Verzoek: 
Ik verzoek u nadrukkelijk om uw staatsrechtelijke taak ten volle uit te oefenen en uitvoeringsorganen 
op handhaving te controleren en aan te spreken. Ik doe dit (ongebruikelijke) verzoek omdat de 
huidige regelgeving en uitvoering onvoldoende functioneert, hetgeen moge blijken uit de herhaalde 
strafbare feiten die kennelijk ongestraft kunnen blijven plaatsvinden. Het frustreert burgers in het 
buitengebied als zij niet gehoord worden door instanties die hun wettelijke opsporings- en 
handhavingstaak moeten uitoefenen. Uiteindelijk leidt dat tot onvrede en vormt een bedreiging voor 
de rechtsstaat. 

Dit klemt te meer omdat juist op 12 oktober jl. media-aandacht bestond voor een door de Provincie 
te verlenen afschotvergunning van beschermde zwanen. Indien die afschotvergunning verleend zou 
worden - waar bij de inwoners die ik vertegenwoordig bezwaren tegen bestaan - dan is het 
noodzakelijk dat het bestuurders en politici wél bekend is dat zwanen een onnatuurlijke dood 
sterven en dat vermindering van de populatie hierdoor waarschijnlijk niet in de te nemen 
besluitvorming is meegewogen. Als dat wel zo is dan wordt er waarschijnlijk uitgegaan van een 
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onderschatting van de illegaal gedode zwanen. Uiteraard verzoek ik u uw invloed aan te wenden om 
te voorkomen dat de populatie knobbelzwanen door onevenwichtige besluitvorming schade wordt 
toegebracht. 

Zwanen in het onderhavige gebied veroorzaken in dit gebied geen, dan wel nauwelijks schade, want 
de populatie zwanen is gering. Zoals reeds aangevoerd, horen zij bovendien bij het kleinschalige 
agrarische- en cultuurhistorische karakter van dit gebied. Voor zover mij bekend is er een 
schaderegeling van toepassing die voor zover er toch van enige schade sprake is, kan worden benut. 
Tot slot is het een feit van algemene bekendheid dat de agrarische sector (EU-)subsidies ontvangt, 
waaraan, voor zover mij bekend, voorwaarden zijn gekoppeld om natuurdoelen te realiseren. 

Die voorwaarden en natuurdoelen zouden meer inzichtelijk moeten worden, voordat een 
afschotvergunning in overweging zou kunnen worden genomen. Zien die voorwaarden ook op het 
behouden en beschermen van de populatie water- en weidevogels? Voorkomen dient te worden dat 
degenen die zich niet aan de wet houden en illegaal zwanen doden, zich met een afschotvergunning 
gelegitimeerd zouden voelen voor hun daden. Voorts dient te worden voorkomen dat de 
Nederlandse burger drie samenlopende 'oplossingen' aanreikt voor een bij slechts een klein deel van 
de bevolking als zodanig gevoeld 'zwanenprobleem'. In de eerste plaats door uit belastingbetaling 
gerealiseerde subsidieverlening gericht op instandhouding van vogel populaties, in de tweede plaats 
door een schadeloosstellingsregeling voor "grasschade' en in de derde plaats door de legalisering van 
doding van wettelijk beschermde vogels. 

Slot- uitgesproken zorg voor de toekomst en aanreiken van oplossing: 
Als deze ontwikkeling - het stelselmatig illegaal doden van zwanen - zich doorzet dan is de kans reëel 
dat er op een dag geen zwanen meer in dit unieke landschap leven. Dat zou een enorme verarming 
zijn die inwoners en bezoekers zullen betreuren en die ook de economische belangen van 
(recreatie)ondernemers schade berokkenen. Die belangen staan terecht ook hoog op de agenda van 
de politiek. Die schade is wellicht veel groter dan de landbouwschade door een enkel zwanennest in 
een weiland. Door de jarenlange intensivering in de landbouw is kennelijk zo'n verwijdering van de 
natuur ingetreden dat iedere grasspriet in het Nederlandse agro-economische model is gaan tellen. 
Het is tijd om die vanzelfsprekendheid te toetsen. 

Met deze brief verzoek ik u mij namens de inwoners die ik vertegenwoordig, te informeren welke 
mogelijkheden en acties de staten leden zullen aanwenden om dit probleem op te lossen. Tot overleg 
en/of een toelichting ben ik uiteraard graag bereid. 
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F.A.P. laporte 

Biilaqen: 
Door geweldsinwerking hals gedode zwaan in 2018 (foto's 3 x); 
Artikel in plaatselijke krant "het Groentje" d.d. 19 april 2018; 
RTV Utrecht d.d. 19 april 2018 inzake doden broedende zwaan; 
Door G. Vrielink aan de Politie gezonden foto's d.d. 4 juli 2020; 
Foto's dode jonge knobbelzwanen (4x); 
Email G. Vrielink aan handhaving -WNB- RUD Utrecht d.d. 18 juli 2020; 
Correspondentie tussen G. Vrielink en Servicecentrum Vogelbescherming Nederland d.d. 18 
en 24 juli 2020; 
Melding via Burgernet inzake verdwijning zwanennest met vier eieren en ouderpaar d.d. 13 
april 2020; 
Email G. Vrielink aan ondergetekende met verslag gang van zaken naar aanleiding van 
constatering dood gemaaide zwanenjongen d.d. 20 juli 2020; 
Melding mr. Laporte bij NVWA d.d. 13 augustus 2020 en reactie NVWA d.d. 20 augustus 2020 
met daarop ontvangen reactie; 
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