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Analyse OVP met producties Dossier: De Oorlog om de Grote Grazers

Inleiding
Ben je voorstander van het huidige verhongerings- en afschotbeleid van de grote grazers
in de Oostvaardersplassen? Ga dan lekker wat anders doen, deze analyse heeft voor
jouw geen enkele waarde door je koude hart en je tunnelvisie, want dit is een analyse voor
en door mensen met een warm kloppend hart, eerlijke emoties en een gezonde liefde voor
dieren en mensen die het fijn vinden om samen te leven in deze wereld en daar heb jij
toch niets mee.

Deze analyse is opgemaakt door een betrokken burger, op internet te vinden onder de
naam Actie tegen Dierenleed.

De analyse betreft de periode nadat de Tweede Kamer het beheer van de Oostvaarders-
plassen heeft overgedragen aan Provinciale Staten van Flevoland (PSF): 

Met als onderwerpen:

1. 'Die avond bij Provinciale Staten van Flevoland'

2. 'Het valse sprookje migratie'

3. 'Het is stil aan de overkant'

4. 'Terroristen'

5. 'Justitie'

6. 'Adoptie grote grazers'

Opmerking:

#FransVeraSekte bestaat uit PvdD, GL, PvdA en ALLE bekende minus 1 dierenrechten/-welzijnsorganisaties
(Wegkijkers), aangesloten Linkse media en wetenschapsvrinden van meneer Frans Vera, welke zichzelf to-
taal hebben afgesloten van andersdenkenden en met oogkleppen op in hun eigen niet realistische roze wolk
leven (productie 1,  knipsel sekte).

Het gewone Volk, zijn alle mensen die tegen het huidige verhongerings- en afschotbeleid zijn in de Oostvaar-
dersplassen. (Hoi, lieve mensen!)

Oostvaardersplassen is voor ons het gewone Volk dit plaatje (productie 2, knipsel Google Maps). Want dat
is voor veel mensen onduidelijk en het maakt niet uit, aan allebei de kanten is er honger, dat bewijzen de
kaalgevreten bomen (productie 3, kaalgevreten bomen Oostvaardersveld).

Er is een nieuwe petitie gestart, teken hem hier!
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Productielijst De val van de #FransVeraSekte:

productie 1 knipsel sekte Inleiding
productie 2 knipsel Google Maps Inleiding
productie 3 kaalgevreten bomen Oostvaardersveld Inleiding

productie 4 speech PSF
productie 5 Grauwe gans PSF
productie 6 'Mijn idee voor OVP' PSF

productie 7 artikel Jheronimu migratie
productie 8 knipsel sadisme migratie
productie 9 artikel Tijhaar  migratie
productie 10 Google Maps Zeewolde migratie

productie 11 lijsten org's stil a/d overkant
productie 12 passief agressief stil a/d overkant

productie 13 wat er echt gebeurde terroristen
productie 14 artikel NRC terroristen
productie 15 emotionele mishandeling terroristen
productie 16 geweien terroristen
productie 17 Truckers terroristen
productie 18 tweet Vera terroristen
productie 19 SP Almere terroristen
productie 20 tweet Bergman terroristen
productie 21 emoties Vera terroristen
productie 22 andersdenkenden terroristen

productie 23 voorbeeld aangifte Justitie

Er zijn een aantal links welke vanuit het pdf direct naar internet zullen verwijzen.
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Analyse OVP met producties Dossier: De Oorlog om de Grote Grazers

Analyse OVP

1. Die avond bij PSF:

1.0 De Tweede Kamer geeft per 2017 de verantwoording over het gebied Oostvaardersplassen (OVP)
én de zorg voor de grote grazers over aan de Provinciale Staten Flevoland (PSF). 

1.1 'Let maar op', zei ik tegen de anderen: 'Nu gaat niet lang meer duren en daarbij PSF zit om de
hoek, gaan we daar protesteren tot ze scheel van ons zien. En wij, wij moeten de boodschap naar
de mensen brengen, stoppen met je energie in partijen te steken die toch niet willen luisteren en
tunnelvisie en/of eigen grote belangen hebben, het gewone Volk, zoals wij, moet weten wat er aan
de hand is in dat park. Ik ga mij enkel daar nog op richten.

2.0 Ik weet hoe juridische brekers werken en hoe je ze moet pareren, ik wijk nooit af van mijn missies.
Dus al sleep je alle rapporten van de afgelopen 30 jaar, vaak ingebracht door 'deskundigen' die zijn
afgestudeerd aan de 'Universiteit van Harderwijk' erbij, je doet maar, maar ik hou mij gericht op
mijn hoofdzaak en dat is in dit dossier: het ernstig lijden van de grote grazers waar een einde aan
moet komen, en wel dit jaar 2018.

3.0 PSF Commissie Duurzaam belegde een belangrijke vergadering. De dag ervoor reageerde ik op
Twitter op een bericht van Jan de Reus (VVD) met mijn mening. Hij zei: 'kom maar toelichten bij
PSF, als inspreker'.

3.1 Oeps. Bij deze mijn dank aan mijn tipgeefster, uitstekende spreekster in Lelystad, die na mijn pa-
niek tweet omreden van geen kennis hebben van materie tot spreken in dergelijke situaties en ook
nog op zeer korte termijn, mij vele tips gaf. Ik zou 6 minuten krijgen om te spreken. Gelukkig door
die tips ging ik goed gewapend op weg, want ter plekke werd het 4 minuten, ik wist wat ik moest
wegschrappen en kon zo toch alles zeggen wat ik belangrijk vond (productie 4, speech).

3.2 Ik ben iemand van regels en de wet, zo ging ik braaf zitten op de stoel waar mijn naambordje op
lag en niet zo maar ergens. God zij geprezen voor die zet.

3.3 Daardoor zat ik, per ongeluk, want ik kende niemand persoonlijk van de locale pro-dierenleed kliek
en zij mij niet, de hele avond tussen hen in en zat ik te luisteren naar hun goed te verstaan koppen-
bij-elkaar overleg om het Statenlid van PvdD, GroenLinks (GL) en PvdA (De Drie) te voorzien van
munitie. Het was echt zeer verhelderend en ik wist niet wat ik hoorde toen ik vernam waar het De
Drie werkelijk om ging.

3.3.1 Ik heb vragen ter controle gesteld, zodat ik het even serieus goed begreep en ik stond met mijn
oren te klapperen. Ik zie die mevrouw met die paardenstaart haar hoofd nog verwoed knikken
waarmee ze bevestigt dat de grote grazers er voornamelijk zijn om de beschermde Grauwe Gans
naar Nederland te lokken. Dat blijkt namelijk een enorm internationaal prestige project te zijn en
hebben de voorstanders van dit project tegenover hun internationale vrinden zichzelf flink op de
borst geklopt voor het lokken van deze gans. Eerste controle.

3.3.2 'En dat gewoon nog 100 jaar zo', vroeg ik. Hard ja knikken, met van die grote ogen waaruit sprak
'dat snap je toch wel?'. Tweede controle. 

3.3.3 'Dus die vele grote grazers moeten blijven omdat dan die gans hier komt overwinteren en broeden
en die herten enzo zijn er eigenlijk alleen om het gras kort te houden? Weer stevig knikken. Ik val
nooit tot zelden stil, ik was stil. Derde controle (productie 5, Grauwe Gans +2).

3.4 Naar mate de avond duurde en ik mijn speech had gehouden waarin ik pleite voor een commerci -
eel plan (dat was er nog niet, en dan hoeven we daar niet jarenlang over te gaan praten) wat goed
voor de dieren zou zijn en goed voor Lelystad (productie 6, Mijn idee voor de OVP) was de sfeer
in mijn hoekje zo ongeveer -25 graden en konden ze me wel 'dooien'.
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3.4.1 Maar de stukjes van deze puzzel, die mij al 11 jaar bezig houdt, vielen eindelijk in elkaar en be-
wees wat ik al jaren zeg klopt, dat het verhaal van PvdD over migratie een vals sprookje is, want
De Drie wisten vanaf het moment dat ze migratie inbrachten/steunden dat daar nooit voldoende po-
litiek draagvlak voor was en dat die doorgang er nooit zou gebeuren, dat wisten ze. Ze gaven de
anderen de schuld maar zij wisten het zelf vanaf dag een. Ze hielden hun leden/kiezers een worst
voor de neus alsof ze dit uit liefde voor de grote grazers deden.

3.4.2 Maar goed, er moest gestemd worden bij PSF. En daar kwam het, klip-en-klaar:

Pro huidig verhongerings- en afschotbeleid van grote grazers zijn:

- PvdD
- GroenLinks
- PvdA

2. Het valse sprookje van de 'Migratie':

4.0 De waarheid is dat De Drie en de rest van de #FransVeraSekte namelijk helemaal niet willen dat
die grote grazers kuddes uit de OVP gaan verdwijnen, want die moeten het gras kort houden voor
het lokken van de Grauwe Gans voor hun internationale positie.

4.1 Als er te lang gras is komt die gans niet meer en valt het internationale prestige project in duigen en
moet je dat aan je internationale vrinden gaan uitleggen waarom, namelijk dat het een totale flop is
geworden. Ja, dan snap je wel dat ze tot op het bot gaan om de grote grazers kuddes te behouden
en tot op de dag van vandaag net doen alsof alles geweldig is daar in die modder poel. Puur voor
de ego's van dwalenden.

4.1.1 Maar voor dát ganzen prestige project offeren ze tienduizenden herten, paarden en koeien genade-
loos op.

4.2 Het maakt wel inzichtelijk dat de #FransVeraSekte onderscheid maakt tussen dieren, namelijk be-
langrijke en niet belangrijke dieren, dieren die gepamperd moeten worden en dieren die daar een
gruwelijke dood voor moeten sterven omdat zij niet bijzonder genoeg zijn. Zonder verdoving. Zon-
der greintje empathie. Het doet denken aan zaken die men een Godwin noemt.

4.3 Er waren zelfs jarenlange discussies (2005) en maatregelen voor nodig om deze creperende dieren
door middel van een kogel eerder uit hun lijden te mogen verlossen in plaats van enkel bij 'uitzon-
derlijk lijden'. Het Kabinet eist dat in 2011 de grote grazers waarvan vast staat dat zij  binnen een
paar weken gaan overlijden worden afgeschoten (productie 7, artikel Jheronimu). 

4.4 Díe tegenwerking welke 6 jaar door de #FransVeraSekte met hand en tand is vertraagd laat een
patroon zien van een serieuze vorm van sadisme (productie 8, knipsel sadisme). 

4.4.1 Maar zo kan je wel jezelf op de borst blijven kloppen voor de internationale eer tegen over jouw ge -
lijk gestemde vrinden (als ze de waarheid al weten) om een land te zijn wat de Grauwe Gans heeft
gered.

4.4.2 En vertel je je leden en kiezers een mooi sprookje en jij lacht in je vuistje, want jij weet heel goed
die migratie gaat toch nooit gebeuren en dat wil je ook niet.

5.0 Waarom heeft de mogelijkheid tot migratie nooit politiek (en dan bedoel ik democratisch gekozen,
bij meeste stemmen vóór) draagvlak gehad? Waarom hebben boeren en particulieren nota bene tot
de Hoge Raad juridisch moeten vechten om hun gelijk te krijgen dat zij voor deze doorgang hun
land niet hoefden op te geven? Omdat het een plan van waanzin is, dat vond de meerderheid van
de Tweede Kamer en de Hoge Raad.

5.1 Maar zo heb je wel weer jaren je Spookje van de Migratie kunnen laten doorgaan omdat je weet
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dat de rechtbanken vreselijk achterlopen (bodemzaken 3 jaar gemiddeld) en je kan vingerwijzen en
snotteren bij je leden/kiezers dat 'hunnie' niet mee willen werken, maar ondertussen heb je voor
een klein bedrag aan rechtbankkosten weer een paar jaar die grote grazers kuddes in het park ge-
houden en werf je leden en kiezers die dat bedrag voor de Rechtbank zeker waard zijn.

5.2 Waar praten we dan eigenlijk over, waar geen draagvlak voor was?

5.2.1 Kosten doorgang:

- € 450.000.000,- Vier honderd vijftig miljoen! (kosten berekend heden) (productie 9,  
art. Bas Tijhaar). 

om de grote grazers tot Zeewolde te laten 'migreren'. Naar Zeewolde. Zeewolde.

5.2.2 Zeewolde ligt hemelsbreed 10km van de OVP (productie 10, knipsel Google Maps)

5.2.3 Dat betekent dat € 45.000.000,- per kilometer. Vijf en veertig miljoen.

5.2.4 € 150.000,- per grote grazer (gebaseerd op 3.000 grote grazers).

5.2.5 Bedenk wat dit moet kosten tot Duitsland,  als Duitsland al de dieren zou willen accepteren, want
daar lees je ook niets over. Er heersen vele ziekten onder vee, wild etc. en dan gaat iedereen wel
even lekker klakkeloos de grenzen open zetten voor deze grote grazers? Dacht het niet. Dus weer
jaren vertraging om via juridische weg toestemming af te dwingen. Maar het klinkt mooi voor je
Sprookje van Migratie en het trekt leden/stemmers aan.

5.2.6 In 2013 kwam de film 'De Nieuwe Wildernis' uit. Waarom denk je? Waarom zou je een gebied pro-
moten wat elk moment straks met een doorgang maanden of eeuwig geen grote grazers meer
heeft. Sta je toch vreselijk voor aap bij je internationale vrinden die een wetenschappelijke vakantie
boeken en bij SBB een dagtocht van 30 minuten (Lubach) hebben gereserveerd?

5.2.7 Kosten andere opties:

5.2.8 Geef Norma 10 miljoen (= € 3.333,- per grote grazer) een absoluut koopje en dan zorg zij wel dat
die dieren allemaal een goed huis krijgen.

5.2.9 Extra afschot door SBB kost eenmalig € 250.000,-  en is er een besparing op toekomstig arbeids-
loon.

5.2.10 Adoptie kost niets extra, zie pagina 15.

5.2.11 Hoe graag ook, hekken open en de dieren vrij laten, hetgeen ten aanzien van verkeer van snelweg,
trein en de dijk vele ernstige problemen gaat opleveren, het is echt geen optie lieve mensen, echt
niet. U bent gewoon misleid.

5.2.12 Migratie naar alleen al naar Zeewolde het gaat niet gebeuren. 
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3. Het is stil aan de overkant:

6.0 Wat mij persoonlijk flink steekt is dat het juist partijen met veganisten zijn die dit beleid van dood en
verderf voorstaan en o wee als jij of je hond vlees eet, maar ondertussen zelf als een verkeers-
agent met hun linkerhand open staan om het geld op te vangen wat Hermien in het laatje brengt en
tegelijk met de rechterhand de hand gesloten ophoudt ('talk to the hand') tegen een andere natte
snuit en wegkijkt van koeien in de grote grazers in de OVP (productie 11, lijst org's + 1). 

6.0.1 Waarom geen hulp van deze Wegkijkers? Al die 'dierenrechten/welzijnsorganisaties', die op hun
websites over elkaar heen buitelen om te zeggen dat zij de grootste dierenvriend zijn? Moord en
brand roepen dat dieren individuen zijn, vrij moeten zijn, rechten hebben, we ze moeten knuffelen
en niet opeten, niet mogen mishandelen, geen dierproeven = experimenten mee doen, etc. Ik heb
er flink wat aangeschreven door de jaren heen, maar je krijgt of überhaupt geen reactie of 'dit is
niet waar wij mee bezig zijn'. 

6.0.2 Dat laatste zei Dier en Recht. Hoe bizar wil je het hebben? Nota bene Dier en Recht is niet geïnte-
resseerd in het grootste en meest besproken juridische dierendossier: de OVP en het dierenleed
van de grote grazers. Ja, ja.

6.0.3 Veganisten die zich blijven scharen achter de PvdD en bij dit extreem lijden van duizenden dieren
gewoon de andere kant op kijken om maar vriendjes met elkaar te blijven en zo dit beleid van ver-
hongering steunen. Ik zal deze Wegkijkers nooit begrijpen. Nooit!

6.1 Bij navraag op Twitter aan veganisten in het buitenland, werden de meeste woest op mij omdat ze
niet konden geloven dat veganisten een dergelijk verhongerings- en afschotbeleid kunnen voor-
staan en gaven mij meteen een block, totaal gefrustreerd, wat mij leerde dat in het buitenland an-
dere veganisten leven. De buitenlandse veganisten die het wel wilden geloven hebben zich fel ge-
uit tegen dit dierenleed. Ook zij kregen geen enkel antwoord van de Wegkijkers, ook niet vanuit
hun eigen nationale Wegkijkers.

6.1.1 Fake vegans werden ze genoemd in het buitenland, want vegans laten geen dieren dood gaan
zeggen zij.

6.2 We kunnen constateren dat de #FransVeraSekte zwijgt of passieve agressie hanteert in haar com-
municatie naar buiten en waarom het gewone Volk eenvoudig totaal genegeerd wordt en goede
deskundigen genadeloos worden aangevallen door de hele kliek. En als eenling wordt bewijzen
moeilijk. Je hebt het wel, dat bewijs, maar er worden zoveel rookbommen gegooid dat niemand
meer helder het pad kan zien (productie 12. knipsel passief agressief).

6.3 Je kan het vergelijken met het cordon sanitair tegen de PVV. Enkel dit Cordon is tegen elk welden-
kend mens wat vindt dat we samen met dieren moeten, kunnen en mogen leven in deze wereld.

6.3.1 Er is één  bekende dierenrechten/-welzijnsorganisatie in ons Koninkrijk der Nederlanden die zich
openlijk heeft uitgesproken tegen het dierenleed in de OVP, één:

Stichting Dier en Hulp

De ENIGE!

6.3.2 Het is echt heel dapper dat Dier en Hulp afstand heeft genomen van de #FransVeraSekte, zij heb -
ben het risico genomen uit de kliek gegooid te worden, maar Dier en Hulp is er voor alle dieren en
maakt geen onderscheid tussen dieren om maar vriendjes te zijn met de PvdD kliek of om bang te
zijn 'wat men er van vindt'. Hear Hear Stichting Dier en Hulp!

atd-3/2018 Pagina 8 van 15

https://dierenhulp.nl/


Analyse OVP met producties Dossier: De Oorlog om de Grote Grazers

4. Terroristen:

7.0 Nadat naar buiten kwam dat SBB bedreigt was en waarbij SBB de boel flink heeft opgeklopt om de
#FransVeraSekte een lekker inkoppertje te geven en deze buitelde direct over elkaar heen om hel
en verdoemenis te schreeuwen over die 'terroristische dierenactivisten'.

7.1 Ik ben zelf vaak bedreigt (als burger hou ik toezicht op de handhaving op Europese Verordeningen
met betrekking tot vals bont en vals gelabeld bont) menig keer recht in mijn gezicht met gevaar op
letsel. Ik vind ook niet fijn, dus ik weet waar ik over praat, maar mogelijk ben ik door mijn achter -
grond en MMA training niet zo paniekerig.

7.2 Dat er paniek is blijkt ook uit het vreemde radio interview met de Commissaris van de Koning (Cvd-
Koning) (PvdA) waarin hij zegt dat hij SBB opdracht heeft gegeven voor het bijvoeren van grote
grazers tot het gras voldoende is aangegroeid. De CvdKoning is zelf tegen bijvoeren.

7.2.1 Ik was blij, ondanks dat ik geen illusies had dat alle dieren nu geholpen zouden zijn, want voor hon-
derden is het al te laat, veel te laat. Ik was meer blij voor de knieval van de CvdKoning, de Val van
de #FransVeraSekte. Daar zag ik de winst, voor de toekomst en voor de straks overgebleven groep
herten, paarden en koeien.

7.3 De reden die de CvdKoning geeft voor het bijvoeren van de grote grazers is niet uit empathie voor
deze dieren of voor zijn burgers die hier vreselijk verdrietig over zijn, maar vanwege de openbare
orde. De openbare orde naar aanleiding van de bedreigingen. De wet én deskundigen negeren dat
is nogal wat.

7.4 Op de vraag van de interviewer of de CvdKoning weet om hoeveel bedreigingen het gaat, zegt hij
3 of 4. 

7.4.1 Ik schoot in de lach, want het wordt door SBB en de #FransVeraSekte gebracht alsof die telefoon
roodgloeiend stond en het om een enorme berg bedreigingen ging.

7.5 Binnen een uur nadat SBB meldde dat ze bedreigd werden omdat iemand op Facebook het adres
en het mobiele nummer van een van de beheerders had geplaatst (moet je nooit doen) ging er al
rond dat het enkel om één gefrustreerde burger ging die drie maal had gebeld. Ja, als je emotio-
neel bent doe je wel eens rare dingen. *Onthou dit moment*.

7.5.1 En daar ga je dan een jarenlang beleid op aanpassen? Ik denk eerder dat het een paniek reactie is
en angst is nooit een goede raadgever. Want door de keuze te maken dat degene die het handha-
ven van beleid door de Tweede Kamer in 2011 niet goed uitvoeren wat heel Nederland uit vele fo-
to's van de wandelende karkassen heeft kunnen zien terwijl die dieren dus al weken geleden afge-
schoten hadden moeten zijn, beschermt de CvdKoning de falende beheerders en geeft zijn gewo-
ne burgers de schuld alsof ze een meute dolle stieren zijn die elk moment grote rellen gaan uitvoe-
ren.

7.6 Gewoon bizar, want er is nog nooit geweld gepleegd bij acties voor de grote grazers. Vele tranen
en frustraties van het gewone Volk wat al meer dan 11 jaar lang verdriet lijdt over dit experiment
met grote grazers, maar er is nooit geweld gebruikt. Daar heeft de ME lopend en te paard nooit
voor hoeven uittrekken. 

7.6.1 Maar de CvdKoning ziet het gewone Volk blijkbaar als een agressieve meute die elk moment door
kan draaien, dat blijkt ook uit  een hysterisch telefoontje wat SBB naar politie moet hebben ge-
pleegd omdat politie, met één, zeg maar 'minister-auto' met van die blauwe alarmlampen, in de gril
en nota bene twee arrestatie team busjes met toeters en bellen alsof de duvel ze op de hielen zit
over de Torenvalkweg de burgers van de weg jaagt en naar SBB scheurt alsof er rellen zijn uitge-
broken. Ik reed ook terug, achter Omroep Flevoland aan en die gave lage groene wagen reed ach-
ter mij aan. Er was enkel te zien dat OF spullen aan het uitladen was, een politiebusje rustig voor
het hek stond, nergens gillende doorgedraaide meutes. 
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7.6.2 (Gelukkig was de Buizerdweg dicht en moest ik via centrum naar huis en daar trof ik de lange rij
Hooi-sponsors aan die richting brandweer Lelystad gingen om hun balen hooi te lossen, tof men-
sen! Elk nadeel heeft zijn voordeel, De Cruyff.)

7.7 Aangezien de 'stennis' (twee boze gefrustreerde mensen in de winkel welke verhaal gingen halen
waarom de oren van herten waren afgesneden en SBB sleutelhangers verkoopt van pels) meeviel
lijkt het er meer op dat SBB moedwillig weer de boel heeft opklopt om het demoniseren van de die -
renliefhebbers een extra boost te geven (productie 13, Wat er echt gebeurde).

7.8 Net als dat SBB bijna flauw viel van afschuw omdat iemand als statement een dood hert op terrein
van SBB had gelegd. Maar zelf heeft SBB met twee herten kadavers lopen leuren en nota bene op
een tafel ten toon gespreid zodat NRC er een mooie foto van kon maken voor het artikel ten gunste
van SBB (productie 14. artikel NRC). Dat is dan blijkbaar weer wél normaal voor SBB.

7.9 Het lijkt er meer op dat SBB alles aangrijpt om haar eigen fouten onder te laten sneeuwen door
naar anderen te wijzen en haar vrinden komen haar toegesneld om mee te wijzen en rookbommen
te gooien en in de media te roeptoeteren.

8.0 Uiteraard staat de hele #FransVeraSekte de longen uit haar lijf te schreeuwen hoe slecht idee dat
is om bij te voeren omdat dit de populatie alleen maar zal laten groeien.

8.1 Is totaal niet rationeel. Want er zijn straks winter 2018 of nog heel weinig of helemaal geen grote
grazers meer in de OVP. Dan had Britt ook gezegd: Bijvoeren!! Want waarom nog laten verhonge-
ren als straks toch dat finale afschot komt?

8.1.1 Maar de #FransVeraSekte blijft net doen alsof wij deze waanzin in stand gaan houden hetgeen de
tunnelvisie aantoont. Enkel hun zienswijze is de waarheid. Komt niet in ze op dat die tijd voorbij is.
Geen benul van realiteit en de werking van een democratie waar de meeste stemmen gelden.

9.0 En ja, dat gedrag van de #FransVeraSekte maakt het gewone Volk boos, maar waar kan de burger
heen met haar verdriet? 

9.1 De NVWA blijkt voor de grote grazers juridisch niets te kunnen betekenen, net als ook de Politie en
zelfs Tweede Kamerlid der Staten Generaal Dion Graus (PVV) wordt, als controlerend Volksverte-
genwoordiger van het Nederlandse Volk in het Koninkrijk der Nederlanden de toegang tot het ge-
bied geweigerd door SBB. Bij deze mijn warme dank voor je jarenlange inzet Dion! 

9.2 Er is dus geen enkele controlerende macht in de OVP behalve SBB waar het gewone Volk terecht
kan en van SBB hoeft het gewone Volk geen hulp te verwachten want SBB zet deze mensen weg
als domme onwetende emotionele agressieve oproerkraaiers. 

10.0 Wanneer je, als #FransVeraSekte, een lange tijd mensen psychisch mishandeld, want dat doe je
als je mensen stelselmatig jarenlang hun verdriet niet serieus neemt en wegzet als een stelletje
domme emotionele jankers, dan komt er altijd een tijd van opstandig  (productie 15, emotionele
mishandeling). 

10.1 Kijk door de eeuwen heen achter ons, vele voorbeelden hoe het gewone Volk gereed was met de
onderdrukking van een paar ego's en/of de elite en ging muiten. Hear Hear! En dat zeg ik, een
vrouw trouw aan ons gewone Volk rechtsstelsel en zich met vele juridische stukken bezig houdt.

10.2 Meeste opstanden in de geschiedenis begonnen zo. Het gewone Volk gedreven door onrecht wordt
verdrietig en gefrustreerd en worden door Wegkijkers en wetshandhavers gedemoniseerd hetgeen
op de lange duur wonden slaat en dan zijn ze 'verbaasd' dat het gewone Volk na vele jaren de vuist
op tafel slaat: 'Genoeg! Oplossen of we doen een Bastille!

11.0 Dat het opzet is om het gewone Volk te onderdrukken en de waarheid omtrent het ernstig lijden wat
de grote grazers moeten doorstaan, blijkt uit het feit dat de grens van het verbod om in wintertijd
het park te betreden door SBB flink is uitgebreid, want deze uitbreiding gaat natuurlijk niet om de
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dieren of om veiligheid, dat wordt al jaren gedaan en het was nooit een probleem tot vorig jaar om-
dat foto's en film van de vele kadavers en uitgemergelde dieren van de vorige winters geen goede
reclame zijn voor de commerciële activiteiten SBB zoals het verkopen van de geweien. Die in de
kofferbak zijn van 10 maart 2018 (productie 16, geweien 2018).

11.1 Opmerkelijk in deze is dat de De Drie met deze uitbreiding van de commerciële activiteiten van
SBB geen problemen heeft, maar wel moord en brand schreeuwt over de plannen van VVD en
SGP voor wat meer recreatie plezier voor ons allemaal en een kleine uitbreiding van toeristische
activiteiten, hetgeen SBB zelf ook doet om meer inkomen te genereren met verschil dat wat VVD
en SGP in deze voorstaan wat goed is voor de grote grazers, andere dieren, boeren en particulie-
ren én voor Lelystad, en SBB het alleen voor SBB doet.

11.2 Dit geeft ook aan dat het plan voor migratie een sprookje is. Want zonder kuddes minder toeristen.

12.0 SBB maakt het expres, voor ons handhavende pottenkijkers, het gewone Volk met betaalbare een-
voudige camera's zonder megalenzen, moeilijker bewijzen te verzamelen. Zo doorzichtig.

12.1 Maar de Hemel is ons goedgezind en stuurt ons Martijn de Jonge, freelance (natuur) fotograaf voor
media en hij heeft wat wij niet hebben! Een fantastische camera en mega lens! Wat een geschenk
in al die narigheid, precies wat we nodig hebben!

12.2 Martijn gaat al weken dagelijks naar het OVP gebied en heeft ons, met foto's en film, laten zien wat
er ook deze winter weer werkelijk gaande is in het park. Ernstig lijden, dood en verderf. Als je daar
droge ogen bij houdt is er echt wat mis met je.

12.3 Zijn foto's zijn zo goed, dat er meteen al beschuldigingen rond gingen dat hij foto's clandestien zou
hebben gemaakt, dat hij het verboden gebied had betreden, maar met een goede camera kom je
op vele plaatsen. Bij deze mijn dank aan jouw Martijn!

13.0 De Hooi-gooiers maken ook foto's en films van uitgemergelde zieke paarden waar soms de maden
het nog levende dier al aan het opeten zijn en te ver heen zijn om te eten.

13.1 Bemoedigd door de eerste Hooi-gooiers gaan steeds meer mensen van het gewone Volk balen
hooi brengen en gooien dit over de hekken. Het is tegen de wet, maar ik zal niet ontkennen dat ik
deze burgerlijke ongehoorzaamheid een waarlijk genoegen vond. De foto's verwarmen mijn harten-
pijn. Al die goede zielen met een warm kloppend hart vol goede emoties.

14.0 De Hooi-donateurs geven aan op weg te gaan om vele, vele balen hooi naar het park te gaan bren-
gen want de mens is het echt zat! Zo doneren deze boeren en truckers € 20.000,- aan goed hooi
wat deze verhongerde grote grazers wel degelijk kunnen eten. Bij deze zet ik de Truckers die he-
laas niet de Knardijk op mochten van de de Politie (en daar had Politie gelijk in, beetje moeilijk
draaien met je mega lange truck) even extra in het zonnetje want ze hebben helaas hun 'Truckers
bedankt,  Truckers  bedankt,  Truckers,  Truckers,  #Truckers  bedankt!  misgelopen  (productie  17,
truckers).

15.0 Want het falen van SBB is een doorn in het oog van het gewone Volk en zij gruwt ervan dat dieren
alleen of tussen andere dode dieren moeten liggen weg te teren en niet op tijd een kogel krijgen
van SBB, zoals de Tweede Kamer in 2011 heeft geijsd.

16.0 De eerste cijfers over het afschot in het park komen binnen en is het, zoals verwacht, is het nu al
een drama met al een hoog aantal dode grote grazers die volgens meneer Frans Vera, 'keurig zijn
afgeschoten'. SBB draait overuren, maar kan de crash niet aan, dat geven de beelden weer al blijft
meneer Frans Vera nog zo jubelen (productie 18, tweet Vera).

16.1 Wij houden ons hart vast voor de komende maanden, want de winter duurt in de OVP tot eind april.

17.0 Blijkbaar worden de baby's niet meegeteld in de statistiekjes van SBB. Wat betekent dit?
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17.1 Dat er mogelijk door de jaren heen wel 5.000 pasgeborenen preventief zijn afgeschoten.
17.2 Zo ook de mogelijke 6.000 dieren die uitzicht van SBB zijn verkommerd en gestorven in het moe-

ras, waar niet gehandhaafd werd/wordt.
 
17.3 Wat de teller zet op mogelijk 34.000 verhongerde en afgeschoten herten, paarden en koeien, bijna

tienduizend meer dan de 23.000 die weten.

17.4 Sta eens even stil, bedenk een voetbalveld en daar komen de grote grazers binnenlopen, ze gaan
zij aan zij en rij, op rij, op rij, op rij, staan. Over hoeveel voetbalvelden praten we dan voor 34.000
grote paarden, herten en koeien en hun baby's?

18.0 En dan nog het punt van Duurzaam.

18.1 Als we deze 34.000 grote grazers in kilo's voedsel gaan bekijken, dan zien we dat met een simpele
nattevingerwerk rekensom een hoeveelheid van 8.550.000 kg goe  d voedsel is weggerot of groene-
stroom van gemaakt!

18.2 Dier                          aantal                 gewicht in kg                totaal in kg

Kalf/veulen   5.000 x   70    350.000
Hert 15.000 x 110 1.650.000
Paard   9.000 x 450 4.050.000
Koe   5.000 x 500 2.500.000

18.3 Probeer dan nog maar eens het begrip van 'DUURZAAM' uit te leggen aan kinderen in Nederland
die maar één maaltijd per dag kunnen krijgen omdat er zoveel (verborgen) armoede heerst en dat
groenestroom belangrijker is dan voedsel.

18.4 En DÁT moeten wij van de #FansVeraSekte normaal vinden, want anders ben je niet normaal.

#DanBenIkLieverNietNormaal

19.0 Er komt landelijke ommekeer als in een radio interview met Esther Ouwehand van de Partij voor de
Dieren, Sven Kockelmann haar op de man afvraagt of PvdD voor het huidige verhongerings- en af-
schot beleid is. Ze zegt ja. Twitter en Facebook ontploffen die dag. 

19.1 Wat ik al zo lang roep en zo vaak voor ben uitgescholden, belachelijk ben gemaakt en erger, is nu
glashelder en ik had gelijk had is fijn, maar ik word er triest van.

20.0 Dat PvdD merkt direct dat ze leden aan het verliezen is, gaat ineens antwoord geven op vele men-
sen op social media, ze draaien na al die jaren ook overuren. Je zo in je kaart laten kijken, jaren -
lang geef je geen krimp en nu ineens is er paniek en probeer je de schade te beperken. Maar daar-
mee maak je duidelijk dat je expres al die jaren gezwegen hebt omdat je leden anders weglopen.

20.1 Ook op de dag van de demonstratie weer meerdere mensen gesproken, zoals die vriendelijke me-
vrouw uit Den Haag (hoi, jouw man heeft bij Wilders werkzaamheden uitgevoerd) die na afloop
haar tranen niet kon houden, jarenlang op PvdD heeft gestemd, maar dan leert dat haar cluppie
pro verhongering is. Het went niet dat verdriet te zien. Ze denken dat PvdD tegen jacht is en snap-
pen er niets van met betrekking tot de grote grazers.

20.2 PvdD verschuilt zich altijd achter het woord 'beheer'. Maar welk label je ook aan een kogel hangt,
die koe gaat gewoon dood omdat iemand de trekker overhaalt en voor die koe maakt niet uit of
Jantje, Pietje of Klaasje dat doet en hoe die het noemt, want die kogel is van het zelfde koper met
als gevolg haar dood. Dat je eerst dieren dermate laat verhongeren zodat jij dan die kogel kan la -
belen als 'genadeschot' is giftig.
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21.0 Wonderlijk is dat SP Almere ook niet wil dat er bijgevoerd gaat worden, vindt dat het prima gaat in
het park, want er zijn herten die wel 20 jaar worden. Wat vreselijk denk ik dan, 20 verschrikkelijke
winters die je als hert hebt moeten doorstaan omdat jij goed bent voor de cijfertjes van het dieren-
experiment waarbij jij bestudeerd wordt hoe snel je familie van honger omvalt en waarom jij niet, of
hebben ze jouw stiekem bijgevoerd om de cijfers wat te verfraaien? (productie 19, SP Almere).

22.0 De dag van de demonstratie was een warm bad. Ik had niet durven dromen dat er zoveel mensen
zouden komen. Meestal sta je daar met 10 man te blauwbekken. Ik zal al te piepen in de auto toen
ik al die auto's op de Torenvalkweg rechtsaf zag gaan en vanaf de Praamweg linksaf, allemaal rich-
ting SBB. 

22.1 Dat warme gevoel van verbroedering en gedeelde smart is halve smart zal ik nooit meer vergeten.
Die dag zijn heel wat wonden gestart te helen. Ook de Hemel deed zijn deel, het was een heerlijk
zonnige dag.

22.2 Ik was blij dat om de grote opkomst, de sfeer was ontspannen en vol van broederschap. Want ik
maak mij serieus geregeld zorgen om de gemoedstoestand van mensen in dit dossier waar zoveel
pijn om het lijden van dieren aankleeft. 

22.3 Het verdriet wat mensen hebben om het lijden van deze grote grazers wordt totaal onderschat door
de #FransVeraSekte en dat slaat wonden in de geest van mensen. Die zijn niet gek of meer ge-
vaarlijk maar gewoon gewond, gelijk een gebroken been, enkel de wond zit in het hart en die kan
niet genezen zolang dit trauma blijft bestaan.

22.4 Ik heb vele uren, dagen, nachten mensen peptalks gegeven in meerdere dossier met betrekking tot
dierenleed en je hoopt dat ze weer licht gaan zien. Ik ken mensen die niet meer konden leven met
al het dierenleed waar we mee moeten leven en letterlijk uit dit leven zijn gestapt. De #FransVera-
Sekte gaat hier totaal aan voorbij, het verdriet van het gewone Volk, want dat is niet normaal. Dood
en verderf dat is normaal.

23.0 Laat duidelijk zijn dat ik altijd mild ben geweest m.b.t. de beheerders van SBB, het is uitvoerend
personeel, geen opdrachtgever, ik sprak dit ook uit in mijn speech, zie productie 4. 

23.1 De ommekeer kwam in januari 2017, toen ik die walgelijke uitspraak hoorde die meneer Frans Vera
maakte in het Radio interview bij Tijd voor Max, de tweet van beheerder Bergman las (productie
20, tweets Bergman), het totaal schofferen van Tweede Kamer lid Dion Graus door hem botweg te
negeren en de toegang tot het park te weigeren, het gezeul met de karkassen van de herten voor
NRC, zie productie 13, het hysterische telefoontje naar Politie en uiteindelijk het weigeren van het
uitdelen van het voedsel dat gedoneerd is door de boeren en truckers, een gift van € 20.000,- (pro-
ductie 21, Hooidonateurs zijn boos).

 
24.0 Gezien het paniekvoetbal bij SBB rijst de vraag of deze mensen wel emotioneel stabiel zijn. Als je

anderen als domme gevaarlijke emotionele jankers wegzet moet je zelf natuurlijk geen rare dingen
doen, want dan moet je je mond houden. Beter weten, beter hangen zeggen wij dan.

24.1 Want hoe stabiel is bijvoorbeeld meneer Frans Vera, een man die zoveel macht heeft gekregen met
betrekking tot leven en dood van tienduizenden dieren?

24.2 Ik zal die pauze in de meeting bij PSF na mijn speech nooit vergeten. Ik had in mijn speech (zie
productie 2) aangegeven dat er de dag voor deze meeting in een interview in programma Tijd voor
Max door een bioloog werd gezegd: 'dat de dieren helemaal geen honger hadden en dat ze  'keurig
werden afgeschoten' . 'Keurig werden afgeschoten'.

24.2.1 Meneer Frans Vera loopt naar mij toe en zegt: 'ik ben die bioloog die je in je speech vermeldde'. Ik
zei: 'ja, dat weet ik'. Zegt hij: 'dat heb ik niet gezegd op radio'. 'Dat heb je wel', zei ik. 'Luister maar
terug'. Hij gaat naast me zitten en leunt naar mij toen en kijkt me strak aan en zegt: 'ik ken jouw niet
op Twitter'. Ik zeg: 'Nee, ik jouw ook niet, maar dat komt mogelijk omdat je me gepreblokkeerd hebt
zag ik vanmiddag, dus moet je daar maar even naar kijken want zo werkt het als je je afschermt
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voor andersdenkenden, dan zak je steeds dieper weg in je niet realistische roze bubbel'.

24.2.2 Meneer Frans Vera probeert mij zijn visie op te dringen, dat lukt niet en hij staat op en gaat, uiterst
genânt voor iedereen, 'luid pratend', armen zwaaiend, met grote stappen heen en weer lopend in
de zaal van een officiële PS meeting en is het zeer duidelijk dat meneer Frans Vera vreselijk emoti-
oneel  en zelfs grote moeite heeft zich lichamelijk te beheersen. Goh, dat lezen of horen we nou
nooit van zijn media vriendjes, dat juist meneer Frans Vera een heel erg kort lontje heeft.

24.2.3 Naast opgegroeid te zijn in een ruige buurt, doe ik aan MMA en heb wel wat ervaring met agressief
gedag. Meneer Frans Vera loopt dus heen en weder maar staat ineens stil, kijkt mij ziedend aan,
zijn kaak trilt er van, ik pareer die blik en zet me schrap, het duurt drie seconden, hij druipt af. Het
had mij niet verbaasd als de man mij een jab had verkocht.

24.2.4 Maar o, o, o, als het gewone Volk wat van dieren houden en verdriet ervaart, wordt dat genadeloos
weggehoond omdat dat gewone Volk dan 'emotioneel' reageert.

24.2.5 Ik moet dan lachen, want ik zie dan steeds die boze gefrustreerde meneer Frans Vera voor me die
mij het liefst een optater had willen verkopen omdat hij zijn emoties totaal niet in de hand heeft!

25.0 En deze emotionele en niet rationele meneer Frans Vera is de man die binnen de OVP als god mag
regeren en zoveel macht heeft gekregen om zijn bizarre en wrede experimenten te kunnen uitvoe-
ren? 

25.1 Die tienduizenden grote grazers, herten, paarden en koeien, maar ook de rest van het park heeft
ernstig gelden onder zijn bewind en dat dit zo is blijkt uit het feit dat steeds meer belangrijke men-
sen die wat in de melk te brokkelen hebben, afstand nemen van de waanzin waar zijn dierenexperi-
ment toe heeft geleid, namelijk een compleet verwoest park met extreem dierenleed en vele dui-
zenden emotioneel gewonde mensen (productie 22, andersdenkenden + 3)

25.2 Mogelijk heeft het instabiele emotionele agressief en passief agressief gedrag van meneer Frans
Vera invloed op het vreemde gedrag van de beheerders de afgelopen weken.

25.3 Natuurlijk voelt Frans Vera zelf allang de bui hangen dat zijn tijd voorbij is  en ja, gefrustreerde
mensen doen soms domme dingen, maakt dat je dan meteen tot een terrorist?

6. Justitie:

26.0 Voor wie vindt dat de verantwoordelijken van het zichtbaar wanbeheer door SBB en haar opdracht-
gevers vinden dat zij ter verantwoording moeten worden geroepen, wordt opgeroepen aangifte bij
de Politie te doen (productie 23, Voorbeeld aangifte).

26.1 Wat ook nodig is, is één verzamelpunt waar alle foto's video, links naar video, artikelen en andere
documentatie gebundeld wordt. Bij deze een oproep aan iemand wie hier tijd en zin in heeft. 

26.2 Internet afstruinen naar materiaal wat de Officier van Ministerie van Veiligheid en Justitie kan ge -
bruiken bij de vervolging van deze verantwoordelijken. Eenvoudig verzamelen en archiveren van
bewijsstukken makkelijk kunnen worden terugvinden. Je hoeft geen schrijfwerk te doen. Dat mag
wel, maar is niet noodzakelijk.

26.3 Voor de octogenarians onder ons, maak af en toe een kopietje van dat mapje naar een andere
schijf of online cloud zoals Google Drive. Kost niets en maak je aan via een gratis gmail account
aan.
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7. Adoptie grote grazers:

27.0 En wat nu? Nu de migratie een sprookje blijkt te zijn en er enkel een eenmalig groot afschot moet
komen. Dat is hard en ik word er zelf ook niet blij van.

27.1 Is er dan geen andere oplossing voor het restant van grote grazers die ook deze barre wintertijd
hebben overleefd?

Eigenlijk is het heel simpel:

28.0 Vraag aan Nederland wie een paard, koe of hert wil adopteren!

28.1 Niet kopen, want het zou walgelijk zijn als SBB na hun lijden hier geld aan zou verdienen!

28.2 Als we willen en we gaan ons hiervoor inspannen denk ik dat dit een prima oplossing is die, behal -
ve de #FransVeraSekte natuurlijk, wel iedereen van het gewone Volk tevreden kan stellen.

29.0 Uiteraard moet men serieuze mogelijkheden hebben om de dieren goed te houden en dat zij zich
niet mogen vermenigvuldigen zodat er geen kleine OVP parkjes ontstaan.

30.0 Er zijn talloze voorbeelden van bedrijven die het leuk vinden dieren om hun bedrijf heen te hebben,
gratis grasmachines en dieren helpen mensen met hun dagelijkse beslommeringen en moeilijkhe-
den, je wordt er namelijk weer vrolijk van.

31.0 En nee, het is niet direct de bedoeling dat de paarden bereden worden, misschien kan het wel, mis-
schien niet, maar dat is niet inzet. De inzet is dat de dieren lekker ergens een fijn weitje hebben,
voedsel, water, zon op de bol en in de winter beschutting of binnen. Gewoon een lekker relaxed le -
ventje wat we dieren gunnen en dan kunnen we dit nationaal drama goed afsluiten en het gewone
Volk, haar wonden kan gaan likken.

32.0 En ja, de dieren hebben het 'wild' label, als enige in Nederland (1.8km verder op in Natuurpark Le-
lystad lopen dezelfde grote grazers, maar die zijn geen wild) maar als de CvdKoning de wet zo
maar terzijde kan schuiven, kan dat gewoon nog een keer, uit genade voor de grote grazers. 

32.1 Negeer het label wild en laat deze herten, paarden en koeien die het hebben overleefd een goed
leven krijgen, want leven met dieren is een voorrecht.

32.2 We moeten niet van elkaar gescheiden worden en in twee aparte werelden leven, we moeten juist
met elkaar samenleven!

Bedankt voor je aandacht!

Marinka Konijnenberg-Vet
Lelystad

Speciale dank aan:

Mijn Jan en Bo Mieke Jose Martijn en Herman
Dion Linda Erica Ina
Omroep Flevoland Jo Jan Gina
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My 5 minutes of fame voor de liefde voor de Grote Grazers Woensdag 18 januari 2017

Goedenavond, even voorstellen:

Ik ben Marinka Konijnenberg, ik ben geen organisatie, niet aangesloten bij een politieke partij en ik word niet
gefinancierd door een partij in deze. Mogelijk kent u mij van 'Mijn idee voor de OVP'. U kan mij vinden op in-
ternet onder Actie tegen Dierenleed.

De Oostvaardersplassen... ik ben geen bioloog, natuurkundige of ander soort geleerde, ik hou mij als burger
bezig met controles op handhaving van EU Verordeningen.

Ik wil het hebben over een aspect waar weinig tot nooit over gesproken wordt. 

Waarom het huidige beleid van de Oostvaardersplassen een groeiend probleem is voor Lelystad?

Het probleem voor Lelystad is dat steeds meer mensen in binnen- en buitenland horen van de omstreden
leefomstandigheden van de grote grazers. Twee grote landelijke Duitse kranten en de zeer gerespecteerde
University of Munster hebben reeds over wantoestanden geschreven, maar ook vanuit België en Engeland
steeds meer negatieve reacties. Dat zal invloed hebben op toeristen die uiteindelijk het park zullen gaan mij-
den want woord-zegt-het-voort. En dat is slecht voor Lelystad. 

Lelystad, de hoofdstad van de Provincie Flevoland, waar Jan met pet het al moeilijk genoeg heeft, krijgt met
de dag meer het label ‘die stad, die dieren laat verhongeren'. Dat staat niet in de krant, maar op sociale me-
dia groeit die groep elk jaar. Dan de deskundigen, welke in hun eigen wereld leven, voorbeeld gisteren bij
Tijd voor Max Radio een uitspraak van een deskundige waar je je echt afvraagt of deze persoon wel eens
door de stad loopt en niet alleen met eigen mensen praat om te kijken of de visie wel democratisch verdedig -
baar is. Het ging om de uitspraak van deze persoon welke vindt dat in dit 'experiment' de grote grazers hele -
maal geen honger lijden, want ze worden keurig afgeschoten.

Ja, dit werd echt gezegd. De grote grazers hebben geen honger want ze worden keurig afgeschoten. En te-
gelijkertijd maar volhouden dat het echt natuurlijk is wat in de Oostvaardersplassen gebeurd. Mensen zoals
ik, gewone niet geleerde burgers begrijpen hier inderdaad helemaal niets van. We worden weggelachen
door de elite in deze, maar dat is een kwestie van tijd, want men vergeet dat de burger meer macht heeft
dan zij zelf weet maar ze wordt elke meer wakker.

Voor mij persoonlijk geeft deze uitspraak weer hoe verziekt het beleid is als je dit een normale gedachte
vindt. Dieren afschieten om de roze wolk van zogezegd 'echte natuur' in stand te houden is gewoon waan-
zin. 18.000 dieren afschieten en niet opeten is ethisch gezien verwerpelijk, de respectloosheid naar het dier
toe is ernstig en zeker met alle honger in de wereld moeten ons diep schamen dat we tonnen voedsel op
deze manier weggooien. Want het is weggooien, de herten karkassen blijven liggen, de runderen en de
paarden moeten worden afgevoerd. Is niet natuurlijks aan.

Deze manier van denken en volhouden dat het wel goed is zoals het gaat, zal op de langere termijn zijn
weerslag hebben op Lelystad en haar omgeving. 

En je ziet het steeds vaker gebeuren; zoals Seaworld die toch is gestopt met het fokken en optredens van
orka's omdat zij gezwicht is voor het publiek wat wereldwijd protesteerde en zij zag haar aandelen kelderen.

Maar ook dicht bij huis, Circus Renz, ook zij lachte de mensen uit die tegen wilde dieren in een circus waren,
nou dat ze hebben ze geweten! Het heeft nog jaren geduurd, maar Renz ging failliet omdat zij haar naam
dermate beschadigd had door tot op het bot door te gaan met optredens met wilde dieren. Zelfs toen Renz
geen wilde dieren meer had, nog voor de wet inwerking trad, was het publiek gereed met Renz. De smet op
de naam Renz is er een die lang zal blijven hangen. 

De stem van het publiek is duidelijk 'dierenleed we willen het niet.'



My 5 minutes of fame voor de liefde voor de Grote Grazers Woensdag 18 januari 2017

De keuze voor het gebied in deze is vrij simpel, mits je wil kiezen om verhongering zoals duizenden grote
grazers tot nu toe hebben moeten doorstaan, in de toekomst wil voorkomen:

• we stoppen we er helemaal mee, geen enkele grote grazer meer, eenmalig volledig afschot. 

• het wordt een park met een kleine groep grote grazers welke beheerd wordt door een methode zoals door
Vier Voeters succesvol wordt uitgevoerd op wilde paarden in het Donau Delta gebied,

of 

• wordt het een park dat een wereldwijd voorbeeld kan zijn van prachtige gezonde kuddes grote grazers in
een biologische vee- en wildstapel waar Lelystad de vruchten van zal plukken door middel van het vlees-
label 'Wild Lely', wat enkel in Lelystad, de hoofdstad van Flevoland in de horeca te verkrijgen zal zijn.

Dat was het, dank voor het luisteren en ik wens ik u allen wijsheid toe.
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of op weg naar 'Wil d'r wel'?
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Toelichting dossier Oostvaardersplassen Actie tegen Dierenleed 2015

Onderwerpen:
1. Huidige situatie
2. Het idee
3. Waarom is dit goed voor Lelystad?

1. Huidige situatie:
Hier wil ik niet te lang bij stilstaan, het zorgt al jaren voor ellenlange tot kleuterklasniveau gedegradeerde ge-
sprekken, acties en reacties waar alle kampen uiteindelijk met de hakken in de grond staan waardoor het
probleem tot een principe kwestie is uitgegroeid waar de dieren en hun habitat geen baat bij hebben.

2. Het idee:
– constateringen
– oplossing

Constateringen:
– vlees van afschot wordt niet voor mensen verwerkt;
– bedrijven, organisaties en consumenten zijn zich steeds meer bewust van dierenleed.

Het is niet meer van deze tijd, dat wij voedsel laten wegrotten en zeker niet als dit afgeschoten is voor wild-
beheer in een afgesloten park. De hoeveelheid voedsel wat elk jaar in de Oostvaardersplassen (nader te
noemen OVP) 'beschikbaar' komt is zo groot wat het een paar duizend mensen maanden per jaar van vlees
kan voorzien. Tot nu toe zijn zo'n 10.000+ grote dieren niet tot voedsel bereid en dat is pijnlijk te constateren.
Er is in Lelystad een flinke groep mensen en dieren, welke afhankelijk zijn van de voedselbank en zelf geen
vlees kunnen bekostigen. 
Dit prachtig, meest duurzaam en hoog kwalitatief voedsel laten wegrotten of naar de destructie afvoeren is
ongewenst en niet meer van deze tijd.

Door de acties van verschillende organisaties en burger-initiatieven wordt het publiek steeds meer bewust
van zaken die in de OVP spelen, welke wij als burgers aanstootgevend en ongewenst vinden en ook hier zal
dit op de lange termijn leiden tot een verbod. Kijk naar de handel in verschillende bontsoorten en bontfok-
kerijen, wilde dieren in circussen en gewone huishoudens, zwanendriften, de lijst is ellenlang; dierenleed, we
willen het niet.
Het is een kwestie van tijd, je hebt een lange adem nodig in de politiek en het recht. En ook hier gaat het
'gevecht'  niet alleen om wetten en regels maar zeker ook om personen en hun ego's. Deze twee zaken
vertragen het oplossen van problemen en gezien het in dit geval gaat om levende dieren is dat absoluut on-
gewenst.

De negatieve bijsmaak over het park begint langzaam zijn weg te vinden en is aan de oppervlakte aan het
komen. Niet alleen in Nederland; in Duitsland waar de film 'Die Neue Wildnis' werd geïntroduceerd schreven
twee nationale kranten en de Universiteit van Munster (een gerespecteerd en gehoord instituut) grote en
negatieve artikelen (journalisten zijn persoonlijk een kijkje komen nemen in de OVP; zij werden getipt door
een regionale organisatie). 
En kijk je naar de petitietekenaars zie je dat deze van de ene kant tot de andere kant van de wereld zich
bewust worden van de problemen van dit park (New York, Brazilië, Thailand, Noorwegen, etc. en veelal
Duitsland en België, welke directe consumenten voor het park zijn en haar omgeving en de lijst groeit stap-
voor-stap). 
Bedrijven zullen zich niet willen verbinden met problemen die een negatieve weerslag kan hebben op hun
imago. Het is geen verrassing dat Dutch Bird Fair dit jaar in de Oostvaardersplassen niet tot stand is geko-
men. 

Steeds meer consumenten die het park bezoeken (activiteiten in het park worden door Staatsbosbeheer
uitgebreid om inkomsten te vergaren) zullen op een dag beseffen dat een dode boom een dode boom is en
niet meer tot bloei zal komen. 
Dit zal uiteindelijk zijn weerslag hebben op het imago van Flevoland en Lelystad. 
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Welke stad wil gebrandmerkt worden aan die eerst duizenden verhongerde en daarna duizenden afgescho-
ten dieren waar zoveel leed en verspilling aankleeft?

Een typisch voorbeeld hoe consumenten de zaken zien en daar hun conclusies uit trekken is circus Renz. Zij
stond kort geleden in Lelystad. Dit onderdeel van Renz heeft al langere tijd geen wilde dieren meer zoals
leeuwen, olifanten, tijgers, maar dat helpt niet meer want ze wordt geslacht op internet omdat ze ooit wel dit
soort wilde dieren heeft gehad en de wens van de consument (te) lange tijd heeft genegeerd. Deze grote
groep consumenten hebben dit beeld in hun geheugen en kunnen enkel nog negatief naar Renz kan kijken. 

En vergelijk dit met de reacties dat Intratuin Almere gestopt is met de verkoop van huisdieren en nu consu-
menten verwijst naar het asiel. Niet alleen een verstandige en kostenbesparende zet (levende dieren onder-
houden kost hun meer dan een zak voer ergens neerzetten en er dagen niet naar om hoeven te kijken) maar
zeker ook een investerende goede zet; het zal een flink aantal consumenten blij maken geen levende dieren
voor impuls-aankopen meer aan te treffen en dit stress-moment niet te hoeven beleven wat mensen gelukkig
maakt en... ja dan zie je dat leuke plantje, potje, en dat beeldje voor je in de serre, kozijn, etc.

Oplossing:
Die is simpel:

Waarom maken we van de dieren in de Oostvaardersplassen geen biologische vee- en wildstapel?

Het zou in één klap (op mogelijk een enkel kamp na) de problemen van de tegenover elkaar staande kam-
pen oplossen.

- problemen oplossen
- extra kosten
- investering

Problemen oplossen:
Het zien van grote groepen dieren is een prachtig gezicht. Het is leerzaam en hartverwarmend dat dit in Ne-
derland mogelijk kan zijn. Maar dan wel met gezonde kuddes dus voldoende ruimte en kwaliteit van leven;
we leven nu eenmaal niet meer in oertijd.
De dieren kunnen dan gewoon bijgevoerd worden (meer dieren is niet erg), hebben beschutting en medische
controle. Er is geen noodzaak meer om het park in de winter af te sluiten en dieren af te schieten om hun het
vreselijk lot te besparen van uitputting en verhongering.

Het zou de toeristensector van Lelystad zeer kunnen stimuleren indien er bv in de winterperiode gewoon
consumenten kunnen komen voor een frisse wandeling, trouwfoto's, excursies, natuur foto opnamens, work-
shops, etc. (goed voor Staatsbosbeheer). Hoe mooi moet het zijn tijdens zonnige winterdagen, dikke trui,
laarzen, verrekijker mee, met de kinderen paardjes, koetjes en hertjes kijken en daarna een kop warme snert
of chocolade met... een exclusief in Lelystad te verkrijgen broodje 'hertenbal'!

Of welke culinaire creatie de Lelystadse horeca wil geven aan dit prachtige vlees (goed voor Lelystad).

Het vlees van de dieren welke voor een goed beheer worden afgeschoten moet naar een slachthuisje ter
plekke  of  op een industrieterrein  nabij  waar  het  vlees  verwerkt  wordt  tot  een product  wat  exclusief  in
Lelystad enkel door haar horeca bereid en verkocht mag worden. Hierdoor zal Lelystad een impuls krijgt om
nationale en internationale lekkerbekken naar zich toe te trekken. Zo wordt het park op een blijvend positieve
manier rendabel en zal het zich op termijn kunnen meten met bv de Wagyu koeien in Japan (echt Wagyu
vlees (€ 900,- de kilo) mag niet worden geëxporteerd en trek mensen (lees: lekkerbekken) van over de hele
wereld naar Japan). Laat Lelystad tevens een voorbeeld worden van hoe zij een nationaal probleem heeft
omgebogen naar een top locatie voor lekker, biologisch en meest dierenleed vrij eten.

Er vindt nu ook afschot plaats, paarden en koeien worden voor destructie afgevoerd, dus afschot of vervoer
van doden dieren is geen probleem in het park. We moeten wel opletten niet de verkeerde weg in te slaan
door de dieren bijeen te willen drijven, op te jagen en voor de laagst mogelijke prijs op lange transporten te
proppen en in een hoog productie slachthuis aan de lopende band te hangen. 
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Dat is niet waar we naar toe moeten en willen. Juist met exclusief voedsel moeten we weer leren te accepte-
ren dat er soms minder 'WildLely' te verkrijgen is, dát maakt de 'WildLely' exclusief! 

Extra kosten:
De extra kosten die Staatsbosbeheer zal hebben is het aanbrengen van beschutting, voedselopslag, het
voederen van de dieren in de wintermaanden en het ophalen van de geschoten herten in plaats van alleen
de koeien en paarden en naar eigen slachthuisje  of  naar het  direct  in de omgeving gelegen slachthuis
worden gebracht of de gedode dieren aan de grens van het park overhevelen naar een wagen voor het
slachthuis. Het is een zichzelf in stand houdende cirkel waar mens en dier uiteindelijk van profiteren en pri-
ma realiseerbaar is met een goede planning. De dieren hebben een heerlijk leven en als het einde voor een
dier komt, is het snel voorbij. De beheerders verbonden aan het park, welke de dieren mogen afschieten, zijn
uitstekende professionals; zij voeren hun werk adequaat uit en voor de gemeente Lelystad brengt het werk-
gelegenheid (exclusief zonder vet betaalde bestuurders want gewone arbeiders met gewone salarissen in
loondienst van de Gemeente/Provincie).

Investering:
Het vlees wat nu weggegooid wordt of wegrot kost Staatsbosbeheer ook geld (jagers, destructie).  De Ge-
meente Lelystad zou het vlees voor een relatief laag bedrag kunnen aanschaffen (kostendekkend). 
Door de verkoop van het vlees zal de cirkel zichzelf onderhouden. En mocht er een teveel aan vlees zijn
voor de horeca van Lelystad, dan kan dat als een cadeau van de Gemeente aan de voedselbank gegeven
worden voor bv Kerst of het wordt opgeslagen. Verkoop aan andere gemeenten is af te raden, houdt het pro-
duct WildLely exclusief voor Lelystad, de hoofdstad van Flevoland. 

De Provincie heeft aangegeven de zorg van de dieren op zich te willen nemen. Zij kunnen in dit plan investe-
ren en zo voor de voordelen zorgen in het navolgende hoofdstuk.

Waarom is dit goed voor Lelystad?
We moeten zaken kunnen oplossen door middel van goede ideeën, innovatie en lef. 

De voordelen op een rijtje:

De dieren en het gebied:
- geen dierenleed meer, want er kan een gezonde vee- en wildstapel tot stand komen (afgezien van het feit

dat dieren ook 'gewoon' ziek worden en doodgaan welke niet gegeten kunnen worden);
- het gebied zal zich herstellen als het niet meer continue wordt kaalgevreten, wat betekent dat binnen nu

en vijf jaar de 30+ vogelsoorten die het gebied hebben verlaten zullen terugkeren;
- op dit moment is er 'achterstallig onderhoud' hetgeen door experts (zijn er die geen geld kosten) in kaart

gebracht kan worden om zo snel mogelijk,  kostenbesparend en toch voldoende aanpassingen aan te
brengen om het gebied voor het vee en wild en overige flora en fauna in optimale conditie terug te bren-
gen.

De mensen in Lelystad
Werkgelegenheid:

Korte termijn:
- bouwen van het slachthuis;
- bouwen van beschutting;
- aanleggen van voedselvoorraden.

Lange termijn:
- onderhouden van het slachthuis;
- controle op het slachthuis;
- controle door veearts;
- beheren van voedselvoorraden;
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- voeren van de dieren in winterperioden;
- aanvoeren van slachtvee en wild;
- slachten van vee en wild;
- aanvoer van vlees naar de horeca;
- onderhoud aan de wagens;
- werkkleding verkoop;
- schoonmakers;
- inpakmaterialen verkoop;
- labelverkoop
- inktverkoop;
- ijzerwaren verkoop;
- horeca personeel;
- etc.

De omgeving:
- er hoeft geen ander gebied opengesteld te worden voor het overschot van dieren uit de OVP. (Het is net als

bij zwerfhonden en -katten, is er voldoende voedsel krijgen ze veel pups/kittens, is er weinig voedsel dan
trekken ze weg of sterven van de honger. Oftewel het probleem verplaatst zich of er volgt ernstig dieren-
leed, we willen geen van beiden).

De consumenten:
- het hele jaar door genieten van activiteiten in de natuur en van de dieren;
- een fijn gevoel hebben door naar het park te komen en daar geld uit te geven en zo bij te dragen aan een 

goed en leuk plan voor mens en dier;
- gezellig samen, met familie, alleen of met vrienden eten van het exclusieve top kwaliteit vlees in lokale ho- 

reca; van een broodje bal of loempia special tot een 5 gangen diner.

De bedrijven:
- goed voor imago om te investeren in activiteiten gekoppeld aan het park;
- culinaire wedstrijden welke horeca gelegenheid (van de snackbar tot het duurste restaurant) het meest 

lekkere recept van het jaar met het vlees bereid, etc.

Ieder mens wat vlees eet, zijn dieren vers of vleesbrokken geeft en/of huid draagt kan niet tegen dit plan zijn
en dat is de grote meerderheid. Uiteraard blijft er een klein groepje mensen over die ook hier tegen zullen
zijn; het is moeilijk tot onmogelijk iedereen tevreden stellen. 

Ik denk dat het een goede oplossing is voor de problematiek van de 'Wil d'r nix', zodat er een beheer komt in
het park waar zelfs de dieren zullen zeggen: 'Wil d'r wel'!

Hartelijk dank voor uw aandacht!

N.B. Dit idee wordt ondersteund door Yvonne Bierman.

P.s.: Het is in deze begrijpelijk dat er niet halal/koosjer geslacht zal worden, die discussie moet ook niet ge-
voerd worden, sommige zaken zijn gewoon zoals ze zijn en daar moeten we het mee doen. De dieren wor-
den door een kogel in het park gedood en niet eerst gevangen om op een later tijdstip te worden gedood.
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Stempel 'WildLely'

MKV 6-10-2015 Pagina 6 van 6 



PRODUCTIE  7 

Sacrificabo Domino



De nieuwe wildernis van Frans Vera

Vera, natuur, natuurontwikkeling, EHS
Door Jheronimus in de groep Ambtenarengeschiedenis! 1221 dagen geleden

Persoonsgegevens1. 

Achternaam: Vera

Voornamen: Franciscus Wilhelmus Maria

Roepnaam: Frans

Geboorteplaats: Amsterdam

Geboortedatum: 4 juni 1949

Plaats van overlijden: nvt

Datum van overlijden: nvt

Woonplaats: Wijk bij Duurstede

Overheidsorganisatie: ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en Staatsbosbeheer

Functie: senior beleidsmedewerker

Tekstgedeelte1. 

Wanneer aan het eind van de twintigste eeuw in politiek Den Haag het besef doordringt dat kwaliteit en kwantiteit van de Nederlandse natuur drastisch afneemt,
is Frans Vera de eerste die zijn vinger opsteekt. Als hoofd van de afdeling Grote Eenheden Natuur en Grote Wateren van het toenmalige ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) ontwikkelt de bioloog in 1988 een plan om het tij te keren: er moet een groot, aaneengesloten natuurwerk komen,
gevrijwaard van menselijke bemoeienis. Deze studie vormt de basis van de kort daarna ingevoerde Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waar ruim 25 jaar later
nog altijd aan wordt gewerkt. Hoewel Vera zich vaak ongelukkig heeft betoond met de in zijn ogen verwatering van de oorspronkelijke plannen, kan hij daarom
worden beschouwd als de meest invloedrijke natuurbeschermer van na de Tweede Wereldoorlog.

Gideonsbende

Blogs > Ambtenarengeschiedenis! > De nieuwe wildernis van Frans Vera

Iedereen (publiek zichtbaar)

AllesVoorpagina Het boek Het project Voor pers en promotie

De geschiedenis van de ambtenaar: De nieuwe wildernis van Fra... https://ambtenarengeschiedenis.pleio.nl/blog/view/28645862/de-n...

1 van 3 11-3-2018 10:54



« Vorige

Vera groeit op in Amsterdam, waar hij na de HBS en Hogere Bosbouwschool een studie biologie aan de Vrije Universiteit volgt. Kort na zijn afstuderen in 1978 treedt hij in diens
medeweker waardevolle agrarische landschappen. De functie past helemaal in de tijdsgeest: de dan nog dominantie Klassieke Natuurbeschermingsvisie van Victor Westhoff (19
de oude vormen van boerenbeheer het uitgangspunt moeten vormen bij het bepalen van de natuurwaarden. Vera loopt echter al snel vast in zijn pogingen effectieve natuurbesc
verenigen, en komt tot de conclusie dat deze doelen elkaar uitsluiten.

Hij is niet de enige. Samen met een aantal geestverwanten bij het toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (waar ook natuurbescherming onder va
Natuur & Milieu en Vogelbescherming vormt Vera begin jaren tachtig een Gideonsbende, die pleit voor een nieuwe aanpak: land teruggeven aan de natuur door te stoppen met 
ingrepen. Hoewel deze offensieve benadering haaks staat op de gangbare praktijk en dus bijna automatisch tot gefronste wenkbrauwen leidt bij beleidsmakers, krijgt Vera in 19
het ministerie van LNV. Daar scherpt hij zijn visie verder aan en stelt deze zes jaar later in zijn Verkennende Studie Natuurontwikkeling op schrift.

Ecologische Hoofdstructuur

Deze notitie, opgesteld met collega Fred Baerselman, brengt een kleine aardbeving binnen het ministerie teweeg. Vera stelt voor een ecologisch netwerk aan te leggen met een
bijvoorbeeld de infrastructuur voor wegen; voor agrarische en andere menselijke activiteiten is binnen dat netwerk geen plaats. Voor de top van het departement is dat te radica
voor landbouw blijven. Het zogeheten Natuurbeleidsplan, dat de Tweede Kamer in 1990 aanneemt, is dan ook een afgezwakte versie van het plan van Vera. Hoofdoelstelling va
instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden. In de praktijk betekent dit de aanleg van de EHS, waarvoor onder meer 50.000 hectare nie
dient in 2018 te worden afgerond.

Vera is allerminst tevreden. Volgens hem gaapt er ‘een enorme kloof’ tussen zijn oorspronkelijke notitie en het plan zoals LNV dat bij de Tweede Kamer indient; van de strikte sc
zou te weinig zijn overgebleven. In de daaropvolgende decennia zal de ecoloog nog regelmatig kritiek uiten op de in zijn ogen stiefmoederlijke wijze waarop de politiek zijn gees
bezuinigingen en de daarmee gepaard gaande bijstelling van ambities door Rutte I (2010-2012) vallen niet in goeden aarde bij Vera en andere natuurbeschermers. Onder het tw
bezuinigingen gedeeltelijk teruggedraaid, de einddatum verschoven naar 2021 en de naam veranderd in Natuurnetwerk Nederland.

De nieuwe wildernis

Van grote betekenis voor Vera’s visie op natuur zijn de ontwikkelingen in de Oostvaardersplassen. In afwachting van de komst van de geplande industrie ontstaat in dit deel van
zeventig een uniek natuurgebied met moerasvegetatie en zeldzame vogels. Al snel ziet Vera hierin het bewijs van de veerkracht van de natuur als systeem: verschillende soorte
samen het geheel versterken. “Er openbaarden zich verbanden waaruit bleek dat onder bepaalde condities dat wat weg is, kan terugkomen”, zou hij daar later over zeggen. “Da
Daarmee tonen de ontwikkelingen in de Oostvaardersplassen in zijn ogen aan dat natuur zonder menselijke inmenging niet hoeft te vervallen tot gesloten bos, wat op dat mome
natuurbeschermers is. In 1998 zal hij dit idee uitwerken in zijn proefschrift.

Sinds die tijd zijn de Oostvaardersplassen uitgegroeid tot een natuurgebied, waar veel internationale belangstelling voor bestaat. De uitgezette grote grazers in het gebied worde
ook als zij van de honger dreigen om te komen; alleen bij uitzonderlijk lijden worden zij geschoten. Dit beleid oogst vanaf 2005 veel kritiek, en leidt zelfs tot bedreigingen aan he
medewerker van Staatsbosbeheer nauw bij betrokken is. Naar aanleiding van de bevindingen van twee commissies van internationale deskundigen eist het kabinet in 2011 dat 
binnen enkele weken zullen sterven, worden geschoten. Volgens sommigen is het experiment daarmee mislukt, maar stelt dat het beleid niet wezenlijk is veranderd. Met het ver
Nieuwe Wildernis in 2013, volledig opgenomen in de Oostvaardersplassen, staat het gebied weer even positief in de aandacht; de documentaire trekt ruim 700.000 bezoekers e
beste Nederlandse publieksfilm.

Literatuur1. 

F. Baerselman en F.W.M. Vera, Natuurontwikkeling: een verkennende studie (Den Haag 1989)
Ruben Smit en Frans Vera, De nieuwe wildernis. Grote natuur in een klein land (Amsterdam 2014)
Frans Vera, Is natuur een constructie? H.J. Schoo-lezing 2010 (Amsterdam 2010)
F.W.M. Vera, Metaforen voor de wildernis: eik, hazelaar, rund en paard (Den Haag 1997)

Jheronimus

De geschiedenis van de ambtenaar: De nieuwe wildernis van Fra... https://ambtenarengeschiedenis.pleio.nl/blog/view/28645862/de-n...
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De verbindingsstrook tussen de Veluwe en de Oostvaardersplassen. © Anke Arts

Het weer Zoeken
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In de oplaaiende discussie rondom het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen wordt
geopperd een oud plan nieuw leven in te blazen. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) en de
Faunabescherming stellen voor het natuurgebied te verbinden met de Veluwe.

Bas Tijhaar 08-03-18, 13:55 Laatste update: 18:36

Het Oostvaarderswold moet een sleutelrol spelen in dit plan. Het idee voor de ecologische
verbindingszone bij Zeewolde is al sinds 2009 in ontwikkeling, maar de zone kwam er nooit. Het
Rijk besloot in 2010 niet bij te dragen aan de totale kosten van ongeveer 400 miljoen euro. Toen
de provincie in 2011 stelde alsnog genoeg investeerders te hebben gevonden, blokkeerden
veertien boeren en particulieren samen met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) het plan
door succesvol bezwaar aan te tekenen bij de Raad van State.

- Kirsten Schuijt, directeur Wereld Natuur Fonds

Maar het WNF en de Faunabescherming zien nu nieuwe kansen voor het project. Volgens
Kirsten Schuijt, directeur van het WNF, moeten we ‘uitzoomen’. ,,We staren ons blind op het
gebied Oostvaardersplassen. Wilde natuur is echter niet iets om binnen onze dijken onder
controle te houden’’, stelt ze vandaag in een ingezonden brief aan de Stentor. In die brief pleit ze
voor de verbinding met het Horsterwold via het Oostvaarderswold. ,,De grazers krijgen dankzij
een dergelijke verbinding de kans elders voedsel te vinden en mee te bewegen op veranderingen
in hun leefgebied.’’
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De Faunabescherming heeft een petitie in het leven geroepen om steun te vinden voor het plan.
Inmiddels hebben zo’n 5.200 mensen deze getekend. Anders dan de directeur van het WNF –

is de petitie bedoeld voor de provincie Flevoland.

De verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold zou de eerste stap moeten
vormen voor een verdere verbinding met de Veluwe en uiteindelijk zelfs met Duitsland. ,,Daar is
nog wel een en ander voor nodig'', weet Imke Boerma, woordvoerder van Staatsbosbeheer.
,,Momenteel kunnen de dieren nog niet de oversteek maken van het Horsterwold naar de
Veluwe. Daar ligt nog water en een snelweg tussen.''

- Imke Boerma, Staatsbosbeheer

WNF en de Faunabescherming zien nog een bijkomend voordeel in hun plannen. Het zou ‘een
unieke gelegenheid’ vormen voor de wolf om zich definitief in ons land te vestigen. Schuijt:
,,Grotere predatoren kunnen makkelijker hun weg vinden vanuit Duitsland en de populatie van
grazers in bedwang houden, zodat er een beter evenwicht ontstaat.’’

Staatsbosbeheer noemt de suggestie voor een verbinding ‘een inhoudelijk goed idee’. ,,Wij
vinden het nog altijd erg jammer dat dit plan destijds is tegengehouden’’, stelt Boerma. ,,Wij zijn
sowieso voor het verbinden van zoveel mogelijk natuurgebieden. Dat is voor alle populaties
beter.’’

Die visie vormt ook een belangrijke pijler in het algehele natuurbeheer in Nederland. Onder de
naam Natuurnetwerk Nederland wordt getracht natuurgebieden zoveel mogelijk op elkaar aan te
laten sluiten. Op die manier zouden dieren zich vrijer kunnen verplaatsen. Het doel is ook om
deze structuur te laten aansluiten op ecologische verbindingszones in het buitenland.
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> Meer visie

Organisatie - 29 november
2017 - Legt Wageningen
University de komende jaren
de nadruk op
maatschappelijke...

‘In 1983 was het idee dat er onder invloed van grote grazers een parkachtig
landschap met stekelige struiken en groepjes bomen zou ontstaan. Ik vond dat een
interessante gedachte en Frans Vera is bij mij gepromoveerd op dat idee. Later heeft
mijn promovendus Perry Cornelissen veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling in
het gebied. We zien dat die voorspelde ontwikkelingen niet plaatsvinden. Naar alle
waarschijnlijkheid zal dat ook niet meer gebeuren. De bodem is zo voedselrijk, dat
de kiemplanten van sleedoorn of meidoorn worden afgevreten of – bij een lagere
begrazing - snel worden overschaduwd door hoge kruiden en grassen.’  

Dus helemaal geen grazers meer?
‘Het is jammer om zo’n  Serengeti-achtig landschap te verliezen. Maar goed, het kan
zo niet langer en wat er nu is, heeft weinig met natuur te maken. Dus mijn voorstel:
ja, ze kunnen er maar beter helemaal uit. In plaats daarvan kunnen we het droge
deel onder water laten lopen, zodat het moerasgebied veel groter wordt. In dat
moerasgebied kunnen we vlonderpaden aanleggen. Mensen kunnen die prachtige
natuur dan veel beter beleven, zonder het te verstoren.’

Hoe reageren uw collega’s?
‘Ik heb één woedende e-mail gehad waarin staat dat ik er niks van begrepen heb,
maar ik krijg veel meer steun, zelfs van boswachters van beheerder
Staatsbosbeheer.’

lees ook

 10

Wetenschap - 6 maart 2018 12:00 - De discussie rondom de
Oostvaardersplassen is dit jaar heftiger dan in eerdere jaren.
Wageningse wetenschappers kijken gefascineerd toe hoe de
waarden...

Harm – 7 maart 2018 14:11:02
Eindelijk een invloedrijk iemand die de tunnelvisie doorbreekt.

Voordat de rest van de natuurgebieden ook toegankelijk worden om
geruineerd te worden door de veel te grote populatie grote grazers.

Natuurgebieden koppelen, geen probleem, maar wel met handhavend
beleid. We hebben geen natuur meer in Nederland, alleen natuurlijke
gebieden, maar dat had iemand snel kunnen weten als ze de definitie van
natuur had opgezocht.

Als deskundigen in het vervolg nou eens beginnen bij het begin, wat is
natuur?

Het woord natuur zou getoetst moeten worden als een instantie dat wil
gebruiken, want het wordt tegenwoordig zwaar misbruikt. Zoals maar
weer blijkt.

Hans S – 7 maart 2018 13:35:01
Of schop alsnog die CDA-boeren er uit en creeër een
migratiemogelijkheid. Blijkbaar zit men in Nederland zo diep in de
loopgraven dat deze meest voor de hand liggende optie amper ter sprake
komt.
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Het plan ligt er zelfs al. Helaas toen geblokkeerd door een politicus met
maar één doel: industrieboeren zoveel mogelijk spekken.

Of we doen een potje dobbelen om te kiezen wie er zijn zin krijgt: de
dierecologen, plantenecologen, boeren, dieractivisten, wetenschappers,
zelfbenoemde experts of de beheerder. Lang leve het poldermodel!

Wilma Roffel – 7 maart 2018 13:30:11
Helemaal mee eens...alle grote grazers héél snel weg uit dat
oorlogsgebied.En Frans Vera en Ruben Smit moeten zich allebei
verantwoorden voor de rechter!

Mieke Witteveen – 7 maart 2018 12:22:12
En hoe dan? Wil je ze allemaal af laten schieten dan?

Egbert Jonkheer – 7 maart 2018 12:01:06
Lastig. Geen PVV-stemmer, geen boer, geen jager, geen vrouw met
hondentrimsalon...

Jeroen – 7 maart 2018 12:08:12
Geachte heer Berendse

Sta volledig achter u visie. Kun u contact opnemen we zijn
bezig om dit in het werk te stellen

Gr

Reactie

Naam*

Geef de oplossing van deze som in cijfers: zes + vier = *
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Overzicht dieren-, natuur- en milieuorganisaties

Nederlandse
dierenbeschermingsorganisaties, o.a.

Dierenbescherming

Een dier een vriend

Eyes on Animals

Nederlandse Vereniging voor Veganisme

Ongehoord

Stichting Dier en recht

Stichting Proefdiervrij

Stichting Rechten voor al wat leeft

Stichting Wakker Dier

Vegetariërs Bond

Wilde Dieren de tent uit

Veel van deze Nederlandse organisaties hebben
zich verenigd in de Dierencoalitie die in 2006 is
opgericht.
De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband
van 16 dierenbeschermingsorganisaties. De
Dierencoalitie vertegenwoordigt deze
dierenbeschermingsorganisaties met het doel om
in belangrijke politieke en maatschappelijke
kwesties effectief voor de belangen van dieren
op te komen.

Nederlandse organisaties die zich inzetten
voor dieren in het buitenland, o.a.

Stray Animal Foundation Platform

Buitenlandse/internationale
dierenbeschermingsorganisaties, o.a.

Anti Dierproeven Coalitie (België &
Nederland)

BiteBack (België & Nederland)

Compassion In World Farming Nederland,
UK

GAIA (Global Action in the Interest of
Animals), (België)

Humane Society International (VS)

PETA (People for the Ethical Treatment of
Animals), VS

Stichting Vier Voeters, Oostenrijk

Natuurorganisaties (ter bescherming van ecosystemen en bescherming van dieren in het wild in Nederland en in het buitenland)

De Faunabescherming

De 12 Landschappen

Staatsbosbeheer

Vogelbescherming Nederland

Wereld Natuur Fonds

Milieuorganisaties
Diverse milieuorganisaties zetten zich ook voor dieren in daar waar raakvlakken zijn met milieu en/of natuur, zoals:

De Natuur en Milieufederaties

Greenpeace

Milieudefensie

Stichting Natuur & Milieu

Eurogroup for Animals
Op Europees niveau behartigt Eurogroup for Animals de belangen van de dieren. Dit doet zij voor zo'n 40 dierenorganisaties in Europa.

Dierenmuseum - Overzicht di... http://www.dierenmuseum.nl...
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Onderwerp: SP Almere
Van:
Datum: 7-3-2018 19:15
Aan: "info@ac etegendierenleed.nl" <info@ac etegendierenleed.nl>

SP AlmereNiet teveel hooi op je vork!

En dan word je gevraagd om het SP standpunt over de Oostvaardersplassen en het wel of niet bijvoeren van
de grote grazers even zo simpel mogelijk toe te lichten.

Waar begin je dan?
Met het debat bij Jinek afgelopen donderdag 1 maart met Britt Dekker en Ad Meijer *); (de SP gedeputeerde
mede verantwoordelijk voor het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen)?
Bij de boze medeburgers? Die roepen dat dit nodeloos hongerlijden van de grote grazer een schande is. “En
dat die politici en gasten van staatsbosbeheer zelf eens achter een hek moeten gaan zitten, zonder eten, bij
min 10 graden vorst? Of erger”

We kunnen dan ook begrijpen dat het college van gedeputeerde Staten van Flevoland voor de algemene
veiligheid en openbare orde, tegen alle adviezen van experts in,
toch gekozen heeft voor bijvoeren (uitgevoerd door staatsbosbeheer).

De emoties lopen hoog op en iedereen vindt er het zijne van en weet met steeds weer andere argumenten zijn
mening te onderbouwen.

Toch maar even de inhoudelijke feiten op een rij.
•Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheer van de Oostvaardersplassen (OVP)
en daarmee indirect ook voor het welzijn van de grote grazers. En dat beheer doen ze niet zomaar op de
bonnefooi.
•Ze volgen hierbij de strenge richtlijnen door adviescommissies, opgesteld en gecontroleerd door allerlei
instantie op het gebied van dierenwelzijn.
•En het beheer wordt uitgevoerd met professionele beheerders en jagers die in dienst zijn van
Staatsbosbeheer.
•Er komt geen Hobbyjager (zoals op de Veluwe) aan te pas.
•Er is dus een duidelijk omschreven beheer dat al een aantal jaren op deze manier wordt uitgevoerd. Het zo
genoemd “Vroeg reactief beheer”.

Dit om situaties van sterfte door honger zoals in de winter van 2013 te voorkomen. Die winter zijn er wijze
lessen geleerd.
Vroeg reactief beheer is het preventief afschieten van juist die grote grazers, waarvan duidelijk is dat ze veel
zullen gaan afzien en de winter niet zullen overleven.
Preventief dus!

Op dit moment wordt er dan ook niet onnodig geleden en gestorven door grote grazers door koude of voedsel
gebrek.
De beesten die er nu rond lopen kunnen tegen een stootje. Sommige herten worden meer dan 20 jaar oud. Het
zijn de oudste herten in Nederland!
Dan heb je heel wat winters meegemaakt.
Er hoefde voor de SP daarom ook niet bijgevoerd te worden.
Alle deskundigen zijn het er over eens (en zelfs Britt Dekker) dat nu bijvoeren alleen maar averechts werkt.

Kan het beheer van de Oosvaardersplassen en het welzijn van de grote grazers wellicht nog beter? En kunnen
bezoekers en belangstellenden misschien ook nog beter genieten van onze Oostvaardersplassen?
Oh vast!

Er werd 5 jaar geleden al gestart aan een plan om de OVP te verbinden met de Veluwe.
Dat plan is vervolgens door de landelijke politici van VVD en CDA, onder leiding staatssecretaris Bleeker, de

SP Almere
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nek om gedraaid.
Aan dat verbindingsplan weer nieuw leven in blazen hebben de grote grazers op dit moment niets. Dat is een
kwestie van lange adem.

Daarom is er ook ook een commissie ingericht door de provincie Flevoland.

De commissie van Geel
Samen met alle belanghebbenden en deskundigen en mensen uit de praktijk onderzoekt deze commissie wat
de mogelijkheden daarvoor zijn.

Het basis uitgangspunt bij alle eventuele mogelijkheden is dat de OVP een Natura 2000 gebied is, waar 31
vogelsoorten wettelijk verplicht beschermd worden en voor wie een goed leefmilieu moet worden gecreëerd.

We wachten het advies van die commissie af. Dat komt in maart 2018.
Neem dus tot die tijd niet teveel hooi op je vork !

Bijvoeren vonden wij niet noodzakelijk.

Nu met bijvoeren begonnen is, kan er niet zomaar weer stopgezet worden.
Dan moet er bijgevoerd worden tot er weer voldoende voedsel groeit.

En de plannen voor een nog betere en mooiere OVP, zowel voor de natuur, als ook voor het welzijn voor de
grote grazers en ook voor de bezoekers wachten wij met belangstelling af.

SP Almere ..
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Inspreken Oostvaardersplassen, Commissie Duurzaamheid Prov. Staten, 18-1-2017. 

Bijdrage dr. C.F. van Beusekom 

Complimenten aan hr. Simonse voor zijn moedige poging om 20 jaar patstelling te 
doorbreken. De discussie met betrekking tot de aantallen grote grazers zit al jaren muurvast. 
Alle maatschappelijke en ethische bezwaren tegen het huidige beheer worden afgetroefd door 
“de ecologen” die roepen dat de burger, de leek dus, niets snapt van de natuur. Ik citeer Elma 
Drayer in Trouw 24 mei 2012: “De ecologen zijn de priesters van dit tijdsgewricht, in wie 
blindelings wordt geloofd. En zoals een vrome katholiek het dogma van de onbevlekte 
ontvangenis voor waar houdt, zo houdt menig natuurliefhebber het dogma van het 
oerlandschap voor waar.” 

Maar “de ecologen” bestaan niet. In het dossier Oostvaardersplassen is het een kleine, maar 
fanatieke groep die al jaren de politiek en het terreinbeheer in gijzeling houdt. Ik durf te 
stellen dat de meerderheid van de ecologen heel andere opvattingen heeft. Maar je hoort ze 
niet. Vrijwel niemand doet zijn mond open. En dat is tekenend voor de machtspositie van de 
genoemde groep. 

Het ecologisch concept dat in de OVP wordt toegepast deugt niet. De zojuist geciteerde Elma 
Drayer had dat goed door. Het concept is onwetenschappelijk, puur ideologisch en 
tegelijkertijd ook een utopie. Het is gebaseerd op een blind geloof in het magische begrip 
“natuurlijke processen”. 

Dat licht ik kort toe. In de ecologie is regulering een sleutelbegrip: er is in het algemeen een 
dynamisch evenwicht in een ecosysteem. Alle spelers hebben er hun plaats in. Zo’n systeem 
kan door allerlei oorzaken verstoord worden. Bepaalde soorten kunnen dan gaan domineren 
en zich tot een plaag ontwikkelen. Na kortere of langere tijd zal zich weer een evenwicht 
instellen. 

De OVP is zo’n gestoord systeem, ik mag wel zeggen een zwaar gestoord systeem. En dat 
wordt bewust in stand gehouden. De vergelijking met de Afrikaanse savanne gaat niet op 
(schaal, volledigheid, predatie etc.). De grote grazers hebben zich in dit kleine, afgesloten 
gebied tot een plaag ontwikkeld. Hun enige reguleringsmechanisme is honger. Dat legt een 
enorme druk op het systeem. De biodiversiteit is extreem verarmd. Vroeger noemden wij dat 
gewoon “overbegrazing”, maar dat woord durft niemand meer te gebruiken.  

De “gelovigen” blijven volhouden dat op de duur toch iets moois zal gaan groeien “als we de 
natuurlijke processen maar de kans geven”.  De ecologische wetenschap biedt geen 
aanknopingspunten voor deze visie. De OVP vormen een belangrijk maatschappelijk goed. 
Het behoort geen speeltuin te zijn voor een groepje verdwaalde ecologen. Die bovendien 
nooit hebben gemotiveerd waarom hun keuze voor overbegrazing de juiste zou zijn. 
Sterker: de politiek heeft die vraag zelfs nooit gesteld! 

De prijs van deze absurditeit is hoog: maatschappelijk en ethisch. Het is de vraag of we zo 
met dit unieke gebied willen omgaan.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carex curvata Knaf is één van de zeven Europese soorten van de sectie Ammoglochin Dum. : 
Daarvan zijn vijf soorten, C. arenaria L. , C. brizoides L , C. colchica J. Gay,  C. praecox 
Schreber en C. pseudobrizoides Clavaud, in ons land  inheems (Koopman & Wieslaw, 2016). 
Hieraan kan nu C. curvata als zesde  inheemse soort worden toegevoegd. Koopman & 
Wieslaw (2016) give an identification key for these species. C. curvata is intermediate in all 
its features, including the utricles, between C. brizoides and C. praecox 
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OOSTVAARDERSPLASSEN/GROTE GRAZERS 
                                       TOESPRAAK DEMONSTRATIE 4 MAART 2108

(Nico Dijkshoorn: betrokken bij het beheer van de Oostvaardersplassen van 1971 tot 1991, in de tijd 
dat de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders nog beheerder en inrichter was van dit natuurterrein. Nu 
is Nico kritisch volger van de ontwikkelingen in de Oostvaarderplassen en uiterst bezorgd over het 
welzijn van de grote grazers).

Bijzonder dat deze demonstratie georganiseerd is vanuit de boeren. 

Je zou verwachten dat organisaties als Dierenbescherming, PvdD ed. het voortouw zouden hebben 
genomen. Maar nee, zij laten volledig verstek gaan of werken zelfs een diervriendelijk beleid tegen.

Andere organisaties zoals SWGG, VhE en Maatschappij voor Diergeneeskunde hebben al jaren gepleit
voor een ander beheer. Ja, ook de Maatschappij voor Diergeneeskunde. De beroepsorganisatie van 
dierenartsen.

Er gebeuren verschrikkelijke dingen in de Ovpl.

Staatsbosbeheer wil het grote publiek laten geloven dat het met het lijden wel meevalt. 

Wij weten beter. Wij zien het totaal ontbreken van voedsel in de Ovpl. Wij zien de afschuwelijke 
beelden op internet  dat door ondervoeding versufte dieren worden afgeschoten en er veel dieren 
zonder genadeschot dood in het veld of water liggen.

Wij weten dat het lijden van de dieren niet pas optreedt, als ze al bijna in coma zijn, maar al weken 
daarvoor. 
Ik heb aanhangers van dit hongerbeleid uitgenodigd 8 weken 10 % minder te eten en te ervaren wat 
is geen vet meer op de botten te hebben en het spierweefsel wordt aangetast. Hopelijk heeft u zich 
voldoende warm aangekleed.

Op de plaats waar wij nu staan liepen enkele weken geleden nog ruim 10 herten. Die zijn verdwenen.
Waarschijnlijk zijn zij de afgelopen weken allemaal afgeschoten of anderszins doodgegaan. Veel 
dieren lijken nog in goede conditie, maar liggen enkele dagen later toch dood op de grond. 
Het lijkt wel of er een besmettelijke ziekte heerst.

Afgelopen dagen is er veel geschaatst in de Ovpl. De schaatsers werden geconfronteerd met veel 
dode herten in, op en langs het ijs. Er liggen momenteel tientallen kadavers in het moeras. Mogelijk 
zelfs enkele honderden. De beheerders komen niet in het moeras.

We hebben op internet verschrikkelijke beelden kunnen zien van groepjes versufte herten te midden
van al gestorven herten. Beelden gezien dat beheerders vervolgens een deel van de versufte herten 
moesten afschieten. Ongelofelijk dat SBB ons dan nog wil laten geloven, dat het goed gaat in de Ovpl.
Ook ongelofelijk, dat de NVWA weigert te komen controleren in het gebied, omdat zij er van uitgaan 
dat SBB het goed doet.

Het is al weer ruim 2 jaar geleden dat de Tweede kamer besloot, dat het beheer over de grote 
grazers overgedragen moest worden aan de Provincie. Het heeft vervolgens ruim een jaar geduurd, 
voordat er een overeenkomst tussen het Rijk en de Provincie werd afgesloten. Het bleek een foute 
overeenkomst te zijn, want volgens deze overeenkomst kan de Provincie niet besluiten tot een nieuw



beleid.  Terwijl een grote meerderheid van Provinciale Staten -onze volksvertegenwoordigers- een 
ander, een diervriendelijker beleid wil. Dat beleid had er al lang kunnen zijn als enkele partijen -PvdD,
GroenLinks en PvdA- zich niet tegen dit diervriendelijker beleid hadden verzet. Nu is men al weer een
jaar in de Staten aan het bakkeleien over hoe het verder moet. De comm. Van Geel moet nu een 
advies uitbrengen. Dat gaat ook weer uiterst traag en zal waarschijnlijk ook nu nog niet direct een 
nieuw beleid mogelijk maken. Dit alles omdat GS een verkeerde overeenkomst met het Rijk heeft 
afgesloten.

Doordat er geen nieuw beleid is vastgesteld, zitten we deze winter met de gebakken peren. 

Aan het begin van de winter liepen er meer grote grazers dan ooit in het gebied. Dat had de 
alarmbellen moeten doen afgaan bij SBB. Dat is niet gebeurd.  
Twee jaar geleden waren er ook veel grote grazers en hoewel die winter extreem zacht was, moesten
er toch nog 1600 dieren worden afgeschoten of zonder genadeschot sterven. Dat had een 
waarschuwing moeten zijn.  In november /december van 2017 was het beschikbare voedsel al 
grotendeels op en resteerde een kaalgevreten landschap. Als Staatbosbeheer tijdig -dus vorig najaar- 
het aantal grote grazers terug had gebracht naar een acceptabel niveau, hadden we de huidige 
ellende niet gehad.

Juridisch was dat mogelijk, want SBB heeft al een ontheffing voor het afschieten van herten. Indien 
nodig had GS deze ontheffing kunnen verruimen. Dat is niet gebeurd. Daarom zitten we nu 
opgescheept met deze ellende en een massale sterfte.

Enkele dagen geleden is dan toch besloten tot het bijvoeren van de dieren. Uit een vraaggesprek met
de C.vK op NPO 1 blijkt dat dit niet gebeurt uit overwegingen van dierenwelzijn, naar vanwege de 
openbare orde die in gedrang zou komen. Ongelofelijk. De indruk wordt gewekt, dat de CvK gezwicht
is voor een handjevol schreeuwlelijkerds. Heeft de CvK niet in de gaten, dat een belangrijk deel van 
onze bevolking deze ellendige toestanden niet wil? Ik neem aan dat de CvK ook wel eens gebruik 
maakt van de trein en dan langs de Ovpl komt. Ik neem aan dat hij dan ook de reacties van zijn 
medereizigers hoort.

SBB houdt koppig vast aan de door SBB zelf opgestelde protocollen voor afschot. Richtlijnen die 
waarschijnlijk onder druk van bepaalde ecologen zijn vastgesteld. SBB verwijst dan naar de adviezen 
van ICMO2 en de Beheeradvies comm. Dat zou het huidige hongerbeleid moeten rechtvaardigen. 
Terwijl vetgedrukt in ICMO2 de overall conclusie staat, dat langdurig en onnodig lijden van de grote 
grazers door voedselgebrek niet acceptabel is en voorkomen moet worden. Op dit punt weigert SBB 
zich dus te houden aan ICMO2 . Heel kwalijk.

Sinds enkele dagen worden de dieren dus toch bijgevoerd. Ondanks dat de CvK blijkbaar 
tegenstander is van bijvoeren.  En SBB voert dit bijvoeren met tegenzin uit.  

Maar het zou me niet verbazen als SBB in haar hart blij is dat ze moet bijvoeren. Zou er niet worden 
bijgevoerd dan dreigde een totale ineenstorting van de populaties. Een crash. Dat wordt nu deels 
voorkomen. Voor veel dieren komt dit voer echter te laat. Er zijn de afgelopen weken erg veel dieren 
gesneuveld. Dieren die volledig afhankelijk zijn van de mens. Deze dieren zitten opgesloten binnen 
een hekwerk. De dieren kunnen niet wegtrekken. Koeien, paarden en herten zijn in dit geval dan ook 
geen onderdeel van de natuur. Het is een hertenpark. Een groot hertenpark.

Ik ga afronden: De prov. zal snel tot een nieuw beleid moeten komen. Gebeurt dat niet dan zal iedere
winter weer deze ellendige toestand ontstaan. Dit beleid zal moeten inhouden dat het aantal grote 
grazers al voor de winter drastisch wordt teruggebracht. Nu moeten er jaarlijks meestal bijna 1500 



dieren worden afgeschoten. Wanneer de populatie teruggebracht wordt tot ca. 1000 dieren zullen er
jaarlijks nog maar enkele honderden dieren behoeven te worden gedood. En in dit  geval na een 
goed leven.

Een grote meerderheid van PS – onze volksvertegenwoordigers- wil een ander beleid. Je zou toch 
mogen hopen dat GS en SBB naar de wil van het volk luisteren!! 

GS en directeur SBB maak een eind aan deze ellende!! 

Ik herhaal GS en directeur SBB maak een einde aan deze ellende!!

Dank voor uw aandacht. 

Nico Dijkshoorn.     Twitter: @n.dijkshoorn1 

P.S. 
5 maart 2018: De dag na de demonstratie. Het is prachtig weer. Het lijkt wel lente. Maar de echte 
lente zal in de Oostvaardersplassen nog lang op zich laten wachten. Er zit nog vorst in de grond en de 
komende twee weken wordt nog af en toe een graadje vorst in de nacht verwacht.
De grasmat heeft zwaar te lijden gehad van de vorst en de betreding door de koeien, paarden en 
herten. Het zal nog wekenlang duren voordat er voldoende voedsel voor de dieren is. 
Afgelopen weken kwamen er weinig ganzen in de Oostvaardersplassen voor. Het gras was hier zelfs 
voor deze dieren te kort. De duizenden ganzen zullen binnenkort terugkeren. Allereerst de 
brandganzen. Daarna in april/mei de grauwe ganzen die de rui gaan doorbrengen in het moeras. 
Deze duizenden ganzen zullen de grote grazers zwaar beconcurreren. Dat zal in houden, dat terwijl 
het buiten de Oostvaarderplassen voorjaarsachtig uitziet en de boeren het gras gaan maaien en vee 
inscharen, de omstandigheden voor de grote grazers nog slecht zullen zijn.
Provincie Flevoland heeft met Staatsbosbeheer afgesproken, dat er op  z’n minst tot eind maart zal 
worden bijgevoerd. De vraag is of dit op de juiste wijze gebeurt. Momenteel worden op 7 plaatsen 
hooibalen uitgespreid. Waarschijnlijk lopen er nu nog 3000 grote grazers in het gebied (van de 5200 
dit najaar). Dus 500 dieren per voerplaats. Het is onwaarschijnlijk dat alle dieren naar deze 
voerplaatsen komen. De situatie zal voor de dieren, die niet op het voer af komen de komende weken 
derhalve nog zeer kritiek zijn. Er zullen waarschijnlijk nog erg veel dieren sneuvelen. Mogelijk nog 
enkele honderden. 
Daarbij moeten we in ogenschouw nemen dat de populatie al drastisch is gekrompen door het 
massale afschot en sterfte door verhongering. De jonge en verzwakte dieren zijn grotendeels 
geruimd. Hoe gaat het aflopen met de hoog drachtige koeien, merries en herten?

N.D.
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