
Tijdens een rit met een nieuwe bolder(eco)kar aan de Almere kant (#300 per jaar) wordt gezegd dat 
de grote grazers "bijzaak" zijn!  
Zij zijn levende grasmaaiers....wat ze nu binnenkrijgen aan voedsel en Jacobskruiskruid...., hoe hun 
inwendig gestel ook mag zijn....echt omkijken naar ze, doen ze niet.....wel komen ze steeds tot de 
conclusie dat er te veel lopen..... 
 
Grote grazers op de Oostvaardersplassen...... 
 
Eerst werden ze uitgezet, honderden al naar andere gebieden, die gebieden om ze te herplaatsen, 
zouden nu er niet meer zijn.... 
Wat nu dan overblijft is naar de slacht met 400 plus Koniki, jong of oud, en dat ze al maanden in 
een kraal staan doet er niet toe....hier op de Oostvaarders plassen eindigt het met de kogel. Elke 
dierenvriend zou die kraal open willen zetten.....trouwens alle hekken verwijderen....maar wat 
dan.... 
 
Hetzelfde voor de prachtige Edelherten, totaal geen beschutting voor deze prachtige grote 
grazers.....Ja er zijn kralen met boompjes aangeplant.... ik vroeg waarom dan zulke kleine 
boompjes....goede vraag zij de vrijwilliger die de kar bestuurde......Voor de bronstijd zijn ze goed 
voor de ecocartoerist, daarna worden ze ongenadig afgeschoten in de roedel, bij bosjes vallen ze 
neer..... 
 
De Heckrunderen zien er nu goed uit....dat maar 4 maanden van de 12, dan is het weer afzien voor 
ze, gras te kort, modder en Jacobskruidkruid...... 
 
Of je nu Caroline van der Plas, Thierry Baudet, Michiel Rijsberman, Harold Hofstra heet, en andere 
politieke figuren..... ook bij jullie is er één agenda, die geleid wordt door een bankrekening en ego! 
 
De honger blijft, het afschot blijft, de inteelt, de subsidies blijven komen, het misbruiken van deze 
grote grazers gaat door, terwijl er in veel andere landen in grote mate anticonceptie bij wilde 
dieren wordt toegepast, blijven ze hier maar bezig met uitmoorden van deze dierenfamilies. 
 
En voor de zoveelste keer gaat het "natuur" gebied de Oostvaarders Plassen op de schop.....grote 
grondbouwmachines rijden af en aan....in dit zo kwetsbare gebied.... dat staat zelfs op bordjes bij 
wandelpaden....En vergeet niet al die vele kralen, hekken binnen de hekken.....Het is en blijft een 
kaalgevreten weiland de meeste tijd van het jaar. 
 
Geef de merries, de hinden, de koeien een waardig bestaan, stop met fokken en geld verdienen, 
subsidies innen over de rug van dierenleed!! 
 
Politiek Flevoland, Staatbosbeheer uw bent ongeschikt voor het beheren van natuurgebieden en 
verantwoordelijk voor heel veel dierenleed!!! 
 
ANTICONCEPTIE!!! 
#nationaalparknieuwland 
#provincialestatenflevoland 
#staatbosbeheer 
#michielrijsberman 
#carolinevanderplas 
#PVV 
#PvdD 
#nieuwsuur 
#Zembla 
#stentor 
#omroepflevoland 
 
ER ZIT EEN ZIEL ACHTER DEZE OGEN.......... ��� ZIJ ZIEN ONS, KUNNEN WIJ HEN OOK IN DE OGEN 
KIJKEN... 
 
Wat gaat u aan dit dierenleed doen? 
 


