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Target: DUIZEND ACHTHONDERD EN DERTIG dode edelherten' Nog zo'n 1000 te gaan'

Dat is 80 o/o Yàn de populatie, een afschotpercentage dat 2 x zo hoog is, dus 100% meer ! dan op de

Veluwe gebruikelijk is. En dat op een gebied, 40 x kleiner dan de Veluwe'

Een openluchtslachthuis van ongekende grootte zijn de Oostvaardersplassen geworden' A//e dieren die er

topen, neOOen hier onder te lijden, de impact op de dieren en de rust in het gebied is enorm' van spaazaam

omgaan met energie in de wintertijd is geen sprake.

Men schiet op drachtige dieren.
Regulier afschot op aantallen geschiedt normaal gesProken tot 15 februari

hoogdrachtige dieren
Wel op de Oostvaardersplassen: met uw toestemming en goedkeuring

target van 1830 dode herten moet immers gehaald worden, daar

Alsof het afschot van 80% van de hertenpopulatie op zich al n

ook de regels van fatsoenlijk afschot op een banale en

het schieten in de roedel: herten die aangeschoten
auto's worden opgejaagd.

Men hanteert niet langer het protocol: eerst
voldoende zeltredzaam zouden zi j n.

blijven weltot 2iaarbii de moeder, vandaar
zo'n zes tot tien maanden gezoogdl
niet drachtig is. Binnen de roedel
spelen. Er was ons verzekerd d
in dit huis, door de

Uiteraard heeft Stichting
vragen ons oprecht
in de hand? ls SBB

en

niet op

vooral hinden, de
op aÍgerekend.

buitenproportioneel is, worden
overtreden

heen vallen, dieren die met

en dan de moeder - omdat de kalven

van nog geen jaar bij lange na niet. Kalveren
familieverbanden. Het jong wordt zelfs

worden soms ook nog gezoogd, indien de moeder

van meerdere jongen, die vaak met elkaar

rekening zou worden gehouden bij het afschot!Ook
voeten getreden! Dit mag u niet toestaan!

hand met het bestu
ingediend. Maar hier richten wij ons tot u en

ur in deze provincie? Heeft dit bestuur SBB niet

stel
zijn

een staat? Of keurt u dit goed? Een van de 2 moet het zijn

Staten: N ijkheid!

u met klem om op te treden zoals het betaamd, namelijk:

leg dit illegale, grensoverschrijdende wild-west aÍschot met onmiddellijke ingang stil

een keliik onderzoek in naar de uitvoerders ervan en degenen die hier verantwoordelijk voor

; dit kan niet zonder consequenties blijven!

ondertussen: maak die 1 16 mannelijke herten die daar nog lopen onvruchtbaar!

en sowieso blijven wij bij ons 1e vezoek, met een beroep op uw compassie: stop het afschot met ingang

van 15 februaii zoals ge6ruikelijk is bij regulier 'beheer met het geweer', ingegeven vanuit ethiek en

verantwoord faunabeheer: schiet niet op hoogdrachtige dieren'

NB: het afschotpercentage van 30 a 40% op de Veluwe ziet op het gemiddelde van jaren mbt het edelhert'

Met betrekking tot de zwijnen vind er nu eveneens een massaslachting plaats'

En hoe gaat men te werk?

Men schiet in de kudde.
Jagers behoren niet in een

het veroorzaakt ongehoord
kudde te schieten; het risico op het veruruonden van een ander dier

veel meer stress ep leed dan nodig.

We hebben u allen de filmpjes toegestuurd, die

cowboys van SBB aan het werk kunnen zien.
rouleren trouwens op sociale media; u de


