
Onlogisch is het dat de provincie kiest voor afschot nu dwz met 
betrekking tot een punt van evenwicht wat zij nog niet kunnen zien, 
niet kunnen voorspellen. De draagkracht en het aantal dieren is 
nog niet doorgerekend ofwel gemonitord.

De provincie kiest wel alvast voor een flinke consumptie van 
hertenvlees! Het is vooringenomen om te schieten voordat er 
überhaupt honger onder de dieren is alleen om mensen te 
plezieren! 

Onze verontwaardiging is opgewekt omdat de provincie zich niets 
gelegen laat liggen aan de urgente protesten van diverse 
actiegroepen. Ze hebben niet geluisterd naar bezwaren en 
alternatieve. De provincie handelt daarmee ondoordacht en 
onethisch.

Er zijn 15 onderwerpen onderverdeeld in 3 items.
 1) Reset grote grazers 2) reset moeras 3) reset beschutting. 
De vogels, Natura 2000, maatschappelijke groepen die betrokken 
willen worden, het valt er allemaal onder. 
Geen van de onderwerpen heeft een prioriteit. 
Het kan daarom lang duren voordat er daadwerkelijk ingegrepen 
gaat worden. Het massaal karakter van het lijden wordt daardoor 
steeds evidenter. Maak monitoren de 1ste prioriteit

De hele contestatie gaat erom dat de grote grazers lijden. 
Demonstranten komen demonstreren om dat te voorkomen. 
De prioriteit ligt dus bij het allereerst monitoren. 
Verandering van het terrein hoort daarbij. Populatie neemt toe en af 
doordat het land verandert; beschutting, gifplanten, droogte, 
moeras. Via monitoren kan men vat krijgen op de hoeveelheid 
dieren die het voorspelbaar niet gaan halen. Zo zal er dus 
wekelijks een klein aantal dieren weggehaald moeten worden.
Dat maakt het probleem hanteerbaar. Op zoek naar adressen 
dichtbij en daarna de dieren verplaatsen. Er moet dus zo snel 
mogelijk begonnen worden met het uitrekenen van de draagkracht 
van het gebied. En dat had natuurlijk allang kunnen gebeuren. 
Monitoren is geen rocket science dat wordt overal gedaan! 



Naast het feit dat er parken starten in binnen en buitenland d.w.z er 
is vraag naar wilde dieren. Er zou een database moeten komen van 
die parken zodat de provincie weet wat er in en uit moet, en dus 
waar naar toe de dieren verplaatst kunnen worden.

En dan nog maar weer eens - de oeroude basisregel - 
De moordkringloop verergert het probleem! Massamoord zoals 
1000 herten afschieten geeft als reactie dat de overblijvers alleen 
nog maar meer jongen bijmaken. Binnen een aantal maanden 
zullen er veel meer dieren bijkomen die óók lijden.

Provincie duurzaamheid gebruik uw verstand is de oproep.
Wat zeker helpt is als actievoerders collectief eisen dat het 
monitoren van het gebied de 1ste prioriteit krijgt. 
Ook moeten we eisen dat dit de aller aller laatste x is van een 
‘’reset’’ omdat daarna met anticonceptie de populatie stabiel 
gehouden kan worden. 
Geen eisen ? Dan is er altijd een opening voor smoezen.

Over alle adviezen die u nu gaat aanhoren. 
De meetlat zou moeten zijn geen veronderstelling, geen emoties 
maar wetenschappelijke onderbouwing! Is dat er niet en is er toch 
een besluit? Dan is dat onethisch.


