Toelichting dossier Oostvaardersplassen

Actie tegen Dierenleed 2015

of op weg naar 'Wil d'r wel'?
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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 gesprekken, 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 wildbeheer 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 bontfokkerijen, 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 ongewenst.
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 stapvoor-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 gekomen.
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 afgeschoten 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 consumenten verwijst naar het asiel. Niet alleen een verstandige en kostenbesparende zet (levende dieren onderhouden 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 kampen 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 Nederland 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, workshops, 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 accepteren 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 prima 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 werkgelegenheid (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 Gemeente 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 product 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 investeren 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 brengen.

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 dierenleed, 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 horeca; 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 gevoerd worden, sommige zaken zijn gewoon zoals ze zijn en daar moeten we het mee doen. De dieren worden 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'
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