Almere, 8 februari 2017, Almere

Betreft: petitie over het ‘Initiatiefvoorstel Faunabeheer Oostvaardersplassen’

Geachte leden van Provinciale Staten,
Op 14 januari 2017 zijn wij de e-petitie gestart tegen het initiatiefvoorstel van de VVD en de SGP
‘faunabeheer Oostvaardersplassen’, omdat wij ons grote zorgen maken over de manier waarop
omgegaan dreigt te worden met dit beschermde natuurgebied. Aanvankelijk wilden wij de 100
benodigde handtekeningen ophalen, zodat wij deze vergadering mochten inspreken. Maar dat er
ruim 4300 mensen getekend hebben uit heel Nederland en zelfs uit 23 landen, daar hadden we geen
rekening mee durven houden. En dat terwijl deze petitie nu eens niet over de grote grazers gaat.
Zonder landelijke reclamecampagne te voeren, zonder Matthijs van Nieuwkerk, zonder enige
naamsbekendheid, want we bestaan nog geen twee maanden, zijn er in 19 dagen tijd meer
handtekeningen verzameld dan er in 21 dagen stemmen zijn uitgebracht op Nationaal Park Nieuw
Land in de strijd om Nationaal Park van Wereldklasse te worden. Dit mag toch tot nadenken
stemmen.
Een vaak genoemd en hardnekkig argument om iets aan het gebied te veranderen, is dat mensen het
in de huidige staat maar lelijk vinden. En een ander veelgehoord argument om het gebied
toegankelijk te maken voor mensen, is dat mensen teleurgesteld zouden zijn, omdat ze het gebied
niet in mogen. Maar kloppen deze onderliggende argumenten van het initiatiefvoorstel wel?
Nog afgezien van het feit dat de Oostvaardersplassen niet bedoeld is om mooi te zijn voor de mens,
maar om unieke natuurwaarden te beschermen, is in 2016 het traject Almere – Lelystad met 36% op
grote afstand van nummer twee uitgekozen als mooiste treinreis van Nederland. Zoals de
hoofdconducteur van NS en fan van het traject zegt: “Ik neem de reiziger graag mee op treinsafari
door de Oostvaardersplassen. Het prachtige uitzicht is geen dag hetzelfde.”
Bovendien heeft de Oostvaardersplassen mensen ertoe gebracht om massaal naar de bioscopen te
gaan. Een verhaal over een nieuwe wildernis, waar de kringloop van het leven goed zichtbaar is en
waar dieren hun natuurlijke gedrag vertonen omdat ze weinig met mensen in aanraking komen. Dit
kom je in de Nederlandse natuur, en in Europa, maar weinig tegen. De film gaat zelfs de hele wereld
over. Wie had ooit gedacht dat een natuurfilm, uitgerekend gefilmd in een Nederlands natuurgebied,
een bioscoophit zou worden?
Door het succes van de film zijn de bezoekersaantallen flink gestegen, ook nu nog komen er
honderdduizenden bezoekers per jaar naar de Oostvaardersplassen. Er zijn maar weinig
natuurgebieden in de wereld die zich zo goed laten overzien als de Oostvaardersplassen. Nergens zie
je zulke grote groepen wild levende dieren van zo dichtbij.
Deze belangstelling kan toch niet verklaard worden vanuit gevoelens van afschuw en teleurstelling?
Integendeel, het gebied blijkt een enorme aantrekkingskracht op mensen te hebben in zijn huidige
staat, zoals het nu is en niet waar het naartoe gaat als het voorstel wordt uitgevoerd. Dan verliest het
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zijn unieke waarde of zo u wilt zijn unique selling point en wordt het een park. En daarvan zijn er
genoeg in de wereld.
Uit het succes van de petitie blijkt dat heel veel mensen met hart voor de natuur niet willen dat
toeristische en economische belangen leidend gaan worden in de Oostvaardersplassen. Zij willen dat
het beheerplan Oostvaardersplassen uitgevoerd wordt, want dat plan is nu juist gemaakt om de
biodiversiteit te waarborgen in Europa. Zij willen niet dat vogels en andere dieren in hun rust
verstoord worden. Zij willen geen verdere openstelling van het gebied. Zij willen geen openstelling
door wandel- en fietspaden. En zij willen niet dat er gezonde dieren, vogels en grazers, geschoten
worden. Net als wij.
Maar wat willen wij dan wel? Wij willen net als u dat mensen kunnen genieten van de prachtige
natuur in de Oostvaardersplassen, maar ook daarbuiten. Met het Nationaal Park Nieuw Land heeft
men nu juist een mooie kans om groot te denken, doe dit dan ook! Zet de toegangspoorten niet
direct bij de Oostvaardersplassen, maar laat de beleving veel eerder beginnen. Bij de grenzen van het
Nationaal Park. Zorg ervoor dat er faciliteiten om de Oostvaardersplassen gerealiseerd wordt, en niet
in het gebied. Maak het spannend door mensen van buiten naar binnen te laten kijken. En haal de
Oostvaardersplassen naar buiten in plaats van de mensen naar binnen. En als we het dan toch over
groot denken hebben: streef naar een verbinding met het Hosterwold. Dan heb je echt een Nationaal
Park van Wereldklasse met een enorme diversiteit in habitats en soorten, en alle ruimte om te
recreëren en te genieten van de natuur.

Met vriendelijke groet,
Namens Stichting Dierbaar Flevoland

drs. Sonja Hartlief
voorzitter Dierbaar Flevoland
wetlandwacht Oostvaardersplassen bij Vogelbescherming Nederland.
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