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demis komt de jaarliilae
discussie overhet beheer
'van de oostvaardersPlas'
sen

dit iàarextrawoegop gang. '

Het gaat nièt meer alleen over

de'

honderdèrr*èdelherten,koniksen
heclaundeten die iaarliiks verhongeren oíworden afgeschoten. ook
àe wenselijkheid van het beheer
yan §taatsbosbehetr wordt door
deskundigen in twij fel gehokken
Evenals dewijze WaaioP de huidÍ-

wordt gepresenteerd in
bovengenoemde film.
De oosWaardersplassen werden
tot 1996 beheerd dóor de Riiksdienst If sselmèerpolders(RlJP). De
NJP heéft er jarenlanggedegen we
teiischappelij k snderzoek laten
ruitvoeren, el op basis daawan de
inrichting van hetterreÍn ter hand
genomen. Het was een riik, gevarieerd natuurgebied, een lust voor
oogen oorrtoen het beheer i41996'
werd overgedràgen aan Staatsbosbeheer.
Voor Staatsbosbeheer waren de
Oostvaardersplassen een ptestig+
proj ect, met Frans Vera als inspirator. Iletrbeheerwerd gewiizigd, de
ge situatie
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senbroedvogelsenniet-broedvo',
gels(passanten). De 2eearend die
graag wordt opgevoerd omhet
succes van het beheer aan te tonen,
zit ook-in de Biesbósch'(twee paar),
Laur,versiheer en

Roggebotzand:,

En dai 2ondef specifieke en

beheermaatregelen-

-

dure
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In de Ooswaardersplassen wor-

den door Staatsbosbeheer grote
grazers ingezet ten behoeve van
ganzen en moerasvogels- Het ziin
echter wijwel uitsluitend ganzen
(alom aanwezig in Nederland) die
hiervan profiteren, ten koste van
een aantal schaarse soorten. De

kreten'uniek'en'duurzaaml wor-

.

den veel in de mond genomen. De

Qoswaardersplassen ziin echter
niet uniek althans niet in wat ze
pretenderen te zijn, en natuu is
niet duurzaam, maar dJmami§ch.
,Tot slot de andereterr€ifle[ in de
omgwing die volgens Staatsbosbeheér de verdreven soorten kunnen

opvangen{onder rnee rKótterbos
en Braambos), worden i{r de wàn
delgangen van Stadtsbosbeheer in-

middels óókgenoemd als potentieel grotegrazersgebieden.
Oernatuurin Nederlandis een''

.knowhów van de RIJP grotendèels
terziide geschoven'éí het onder-:

utopie, een ongefundeerde wensdroom. De dode bomen, de'kaalheid als gèvolg van de weggewetèn
vegetatié en dè grotèraantallen doy
de dieren, verhon§erd of afgeschoten, ziintreurÉsternmend; De,filrn

wiiwel op, In de 17 jaar
die siíd§dien zijn verstreken, is het
aantal vogels in hetbuitenkaads
gebied gekelderd (zie de karte
ringsrapporten). Uit de karterin::
zóek hield

genvanhetmoeras bliikt datde situatieifu ar eve1rmin rooskleurig is.
§taasbosbeheqr gaat niet in oP
feiteliike lritiek, rnaar beperkt zieh
totopperYlakkigegemeenPlaàBen
die voor de gemiddelde lezer en
ioumalist lastig te'beóordelen zii nEnkele voorbeelden: bii het noe
men van succesrolle soorten
wordtSeen v9.ry}4.qe,P]1§§s-,,

tr'::

De NieuweWildernis schetst een een-

ziidig beetdvan deiittlatie. Prachtige beelden inderdaad, prima Propagandamateriaal, maar meer
wishful thtnkingdan realiteit.
'

tlàiia,Q{list

is

werkzaam geweest

bij Staatsbosbeheer, Natuurmon

umente n, SovonVogelonderz oek

en deWerkgroep Roofvogels Ne-

derland.

