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Geachte fractievoorzitters.
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Nationaal rusttiuis voor oude paarden en pony's

Aan: Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland
T.a.v. de heer A. Meijer
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Betreft: Dierenwelzijn grote grazers in de Oostvaardersplassen
Soest, woensdag 28 februari 2018

Geachte heer Meijer,
Na vele vragen vanuit onze achterban over de zorgwekkende toestand van paarden en andere grote
grazers in de Oostvaardersplassen doen wij een sterk appèl op u om per direct verder dierenleed in de
Oostvaardersplassen te voorkomen.
Wij hebben vernomen dat nieuw beleid rondom het beheer van grote grazers in het gebied in
voorbereiding is en juichen dat van harte toe. Gedurende het proces van nieuwe beleidsvorming blijft het
huidige beheer van kracht, begrepen wij. Met dit laatste hebben wij zeer grote moeite.
Het is overduidelijk dat de moedwillige onthouding van zorg aan in het wild levende dieren in dit
omsloten natuurgebied buitengewoon veel dierenleed veroorzaakt. U bent in de positie om straks met
het nieuwe beleid, maar ook nu al, in te grijpen en verder leed te voorkomen.
Wij roepen u dan ook op om zich sterk te maken voor het daadwerkelijk dierenwelzijn en het tegengaan
van dierenleed.
Sinds 1962 zetten de medewerkers, vrijwilligers en het bestuur van onze stichting zich dagelijks in om het
welzijn van de 120 paarden te waarborgen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Ruim 600 paarden
genieten en genoten op onze terreinen van een welverzorgde oude dag in een zo natuurlijk mogelijke
leefomgeving. Ons streven naar dierenwelzijn geldt niet alleen voor de paarden binnen onze eigen
stichting. Door pro actief kennis te delen met andere verzorgers van de ca. 45.000 oudere paarden in
Nederland proberen wij een brede maatschappelijke bijdrage te leveren aan paardenwelzijn.
Wij zijn dan ook meer dan bereid om met u mee te denken over toekomstig beleid rondom beheer en
welzijn van paarden in de Oostvaardersplassen.
Stichting De Paardenkamp,
lens het bestuur
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Voorzitter
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Gepco van Bokhorst
Vicevoorzitter/dierenarts

Cc: Fractievoorzitters van de Provinciale Staten Flevoland, Tweede kamer der Staten-Generaal, Mw Lodders en de tieer Geurts.
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