Apeldoorn, 27 februari 2018
Oproep aan de politiek van de provincie flevoland.
Eindelijk een normale winter met nachtvorst en een koude wind. De runderen, paarden en herten
hebben het in de eerste wintermaanden al zichtbaar moeilijk. Onvoldoende voer en de koude
oostelijke wind eisen hun tol. Vanaf de uitkijkpunten zijn door de bezoeker dagelijks kiepwagens
vol dode dieren waarneembaar. Wat een triestheid!
Maar is dit niet wat de plannenmakers altijd voor ogen stond en waar de politiek haar
steun aan heeft gegeven?
Ja, dit is het beleid wat op papier staat en wat nu door de natuur ten uitvoer wordt gebracht. 70%
van de 5200 grote grazers moet volgens dit plan dood gaan van de honger om, zoals men dat
noemt, een reset te krijgen van de populatie. Partij van de Arbeid, Groenlinks en de Partij voor de
Dieren van de Provincie Flevoland hebben dit plan ten volle gesteund en verdedigd en zijn
medeverantwoordelijk voor deze massale sterfte. De enige oplossing die deze politici bedacht
hebben is het openstellen van een paar hekken en het heroverwegen van de verbinding naar de
Veluwe. Deze partijen faciliteren in ernstige mate het lijden van de dieren.
Ook de politieke partijen die wel een verandering willen naar een gezonde populatie maar geen
actief beheer willen toepassen, zijn schuldig aan deze provinciale schande. Zonder kennis van
zaken komt men weer met de fabel voor anti-conceptie en/of het teveel aan dieren overbrengen
naar andere natuurgebieden. Zij willen zo gezegd “wel zwemmen maar niet nat worden”.
Het zogenaamde vroeg-reactief beheer is geen vorm van beheer op zich. De gebruikte beheervorm
is het hands-off beheer ten gerieve van het maximaal openhouden van een moerasgebied. Het
gevolg is een kaal gebied en het uithongeren, ieder jaar weer, van de meer dan 5000 grote
grazers. Het menselijk goedmakertje is het vroeg-reactief beheer, het afschieten van dieren die al
wekenlang hebben geleden. Het over het hek gooien van wat balen hooi geeft een gevoel van toch
iets gedaan te hebben maar ook dit helpt de grote grazers niet verder de winter door. We zien wel
dat de steun van het grote publiek voor dit uithongerbeleid weer verder afneemt, de politiek staat
straks volledig met lege handen.
Binnenkort brengt de Adviescommissie beheer Oostvaardersplassen haar rapport uit over het
toekomstig beheer. Dit is gebaseerd op: “een optimaal functionerend Oostvaardersplassengebied
met brede maatschappelijke waardering met daarbij een flora- en faunabeheer dat passend is bij
de huidige gebiedsgrootte van dé Oostvaardersplassen, waarbij het dierenwelzijn goed geborgd is
en waarbij het aantal grote grazers in evenwicht is met de ecologische draagkracht van het voor de
grazers opengesteld gebied”. Vereniging het Edelhert hoopt dat dit advies eindelijk de volledige,
politieke steun krijgt om een einde te maken aan deze jaarlijks terugkerende ellende.
Het is toch te gek voor woorden als het advies van deze 4e adviescommissie óók door de politiek
wordt afgedaan als niet gewenst en zij aan haar eigen stokpaardjes blijft vasthouden!
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