
Goedenavond, 
 
Mijn naam is Eelco van Kesteren, inwoner van Molenwijk, en samen met een 
groeiende groep bewoners van Molenwijk, Haarlem en medestanders, verenigd in 
Facebookpagina “Stop de jacht in Molenwijk” zou ik graag de jacht in Molenwijk 
gestopt zien.  
 
Die jacht vindt plaats in de weilanden oostelijk langs de Zuid-Schalkwijkerweg vanuit 
twee schuilhutten.  Deze weilanden zijn met de komst van Haarlem-buiten op het 
voormalige Tjade terrein en Wickevoort aan de overzijde nagenoeg geheel omzoomd 
door woningen. Tussen de weilanden loopt de Lage Kadijk waar veel wordt gefietst 
en gewandeld wordt, net als op de dijk langs de Ringvaart. De afstand van een 
schuilhut tot woningen of de lage Kadijk is max 250 meter. Voor uw beeld, een 
wandelaar op de Lage Kadijk ziet de hagel naast zich neervallen en vanuit de 
woningen is de jacht duidelijk te zien. 
 
In de praktijk komt het er op neer dat niemand weet wanneer er gejaagd gaat 
worden, ook de provincie niet en de toezichthouders van de omgevingsdienst niet.  
Er is geen enkel plan of regelmaat. Een jager komt wanneer de jager tijd en zin heeft. 
 
In de afgelopen 11 maanden is er 15 x gejaagd. Voor bewoners en hun kinderen 
(NB!) geeft het minstens 1x per maand veel overlast. Geluidoverlast alsof je in 
oorlogsgebied woont, bange honden, de confrontatie met het schieten op zich, echt 
niet prettig om te zien, maar ook met aangeschoten ganzen in de tuinen, het park bij 
de Molenplas en aangrenzende wateren waar deze dieren al spartelend een 
langzame, pijnlijke dood sterven. Niet alleen bewoners, maar ook de vele wandelaars 
en fietsers rond de weilanden en recreanten bij de Molenplas worden met de jacht 
geconfronteerd. 
 
Er is dus ook 315 dagen niet gejaagd. De argumenten van de veiligheid van Schiphol 
en de overlast voor de aanwezige boer kunnen geen stand houden op het moment 
dat je 95% van de tijd geen maatregelen neemt in dit stuk Haarlem. Bovendien wordt 
er alleen gejaagd op de twee percelen die direct aan de schuilhutten grenzen. De 
ganzen die op de overige percelen van diezelfde weilanden zitten worden met rust 
gelaten. Er is geen enkele aanwijzing dat er in Molenwijk serieus wordt gedaan aan 
schadebeperking voor wie dan ook en het heeft alle schijn van plezierjacht. Het 
gestelde doel van 0 ganzen is niet realistisch, want het is een trekvogel, maar zorgt 
er wel voor dat bewoners uitzichtloos geconfronteerd blijven worden met de jacht. 
 
Schieten in een woonwijk past niet. Als individuen bereiken wij niks bij de provincie. 
Ik vraag u voor de bewoners een vuist te maken bij de provincie en ons te helpen 
deze vergunning van tafel te krijgen. 
 
Beelden ter ondersteuning van mijn pleidooi zijn te groot om in een mail te 
verzenden. Ik zal deze via Wetransfer uploaden en de link daarvan naar de griffie 
mailen. 
 
 
 

 


