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Majesteit,

 Op 25 juli 1959 schonk uw overgrootmoeder, Koningin Wilhelmina, Kroondomein Het Loo aan de Staat. 
Een royaal gebaar dat ervoor moest zorgen dat alle Nederlanders konden genieten van een van de mooiste 
natuurgebieden die ons land rijk is. Slechts het ‘genot van de jacht’ bleef aan de Kroondrager voorbehouden. 
Maar hoewel er niet gejaagd wordt in Kroondomein Het Loo op de vijf wettelijk daartoe aangewezen soorten 
(haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif), wordt het natuurgebied wel van 15 september tot 25 december 
gesloten voor het publiek.

 In het verleden werd in het gebied in die periode op wilde zwijnen gejaagd met behulp van zeer verstorende 
drijfjachten, maar in 2001 constateerde het Koninklijk Huis dat de drijfjacht op wilde zwijnen ‘niet-effectief’ was 
en daarom niet langer zou plaatsvinden. Korte tijd later kwam er een wettelijk verbod waarmee deze wrede jacht-
vorm in heel Nederland verboden werd.

 Het bevreemdt veel burgers dat het Kroondomein desalniettemin elk jaar 100 dagen 
gesloten wordt voor het publiek.

 Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, bewoner van Het Loo, en vanouds een van de 
vaste deelnemers aan de Hofjacht zei in een interview in NRC: ”Wat moeten jonge 
mensen hiervan denken? Voorvaderen deden maar drie dingen met vogels: dood-
schieten, schilderen en opeten. Ik mis bewondering voor de kleurenrijkdom van 
vogels en ook wil ik de vogels laten zien in hun natuurlijke omgeving, en niet om-
ringd door tafelzilver. Je mag blij zijn dat er in Nederland nog vogels rondvliegen. 
Levende vogels spreken mij in mijn hart meer aan dan vogels op jachttableaus.”

 Als zelfs (voormalige) hofjagers afstand nemen van het ‘genot van de jacht’, is de 
vraag gerechtvaardigd waarom het Kroondomein tijdens het traditionele jachtseizoen 
voor het publiek gesloten zou moeten blijven.

 De Tweede Kamer besloot in meerderheid dat de bossen rondom paleis Het Loo jaarrond zouden moeten 
worden opengesteld, maar de minister zegt die wens van de volksvertegenwoordiging niet uit te kunnen voeren 
vanwege ‘de handelingsvrijheid van de Koning bij de inrichting van zijn Huis’. Artikel 41 van de Grondwet 
voegt daar echter de voorwaarde aan toe van ‘inachtneming van het openbaar belang’.

 Dat openbaar belang verzet zich in onze ogen, en naar de mening van een meerderheid van het Nederlandse 
parlement, tegen langdurige sluiting van een fraai publiek natuurgebied van 6750 hectare.

 Wij verzoeken u af te zien van sluiting, omdat die geen enkel redelijk doel of openbaar belang dient. Vandaag 
zullen wij ons verzoekschrift kracht bijzetten met een demonstratief bezoek aan het Kroondomein.

We zullen om 15:30 uur verzamelen op de parkeerplaats aan de Wieselseweg in Wiesel. We hopen zeer dat u ons 
ter plaatse wilt ontvangen voor een openluchtaudientie, en nog meer dat u het besluit wilt nemen het gebied 
per direct open te stellen. Dat zou een royaal gebaar zijn in de geest van uw overgrootmoeder, zeker wanneer de 
openstelling tevens amnestie voor herten en zwijnen in het Kroondomein zou betekenen. Wij zien uit naar uw 
reactie, met vriendelijke groet en hoogachting, 
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