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Inleiding
Deel 2 in de serie van “De Parels van de Veluwe” is in hoofdzaak gericht
op bijlagen uit diverse bladen of van internetsites. Ze laten ons een beeld
zien vanuit verschillende invalshoeken.

Bijlagen:
20/04/2013Putten weet het beter
Categorie: Putten
PUTTEN WEET HET BETER
Wat is Putten toch een bijzondere gemeente.
Elke gemeente heeft met handhaving te maken, maar Putten wel op een
heel bijzondere wijze. Tijdens de vergadering van de commissie
Middelen is me dat nog weer eens extra
duidelijk geworden. Het ging die avond
o.a. over het Handhavingsbeleid en over
Gemeentelijke Samenwerking.
Over het handhavingsbeleid in Putten
hebt u natuurlijk al veel gelezen in de pers
en al veel gehoord van familie, vrienden
en kennissen. Als CDA-fractie zijn we al enkele jaren bezig om het
belang van de burger voorop te stellen en het handhavingsbeleid
menselijker te maken. Geef de burger wat meer ruimte, wat meer
woongenot en pas de regelgeving aan zodat je niet hoeft te millimeteren.
De gemeente Putten presteert het om meer dan 500 burgers te betrappen
op overtredingen. Huizen en huisjes, schuren en schuurtjes,
geitenstalletjes, kippenhokjes, eendendakjes, serres, carports,
inritpilaren, hooibergen, afdakjes, zelfs een rozenboog zijn door de
ambtenaren, in opdracht van het college, opgespoord. Volgens wethouder
Kleijer, die handhaving in zijn portefeuille heeft, is dit de uitvoering van
het beleid wat wij als gemeenteraad zelf vastgesteld hebben! Jazeker, en
daarom is er nu zoveel commotie over in Putten, en daarom zijn we nu
als raadsleden continu bezig om het college te bewegen om echt met Hart
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en Verstand te handhaven. Deze “heksenjacht” is nooit de bedoeling
geweest van de raad.
Natuurlijk zullen er enkele burgers zijn die de regels aan de laars lappen
en bewust regels overtreden, maar dat zijn er toch niet meer dan 500 in
Putten? Vroeger waren er veel minder regels en vergunningen voor de
bouw, maar daarom kan je nu toch niet zeggen, dat alles waar in het
gemeentehuis of bij de mensen thuis geen vergunning meer van te vinden
is, dan ook maar meteen illegaal is en met een dwangsom gedreigd moet
worden? Toch gebeurt dit in Putten.
Nu ligt er een raadsvoorstel van het college waarin versoepeling
voorgesteld wordt. Onder het mom van capaciteitsgebrek wordt nu
voorgesteld sommige zaken een andere prioriteitsstelling te geven.
De raad kan uit 3 opties kiezen ; twee opties met 1 datum en 1 optie met
2 data. De CDA-fractie zegt: kies dan voor de optie die voor de burger
het best is, dus alles voor 1 april 2007 geef je een lage prioriteit, m.a.w.
dat ga je niet meer handhaven tenzij je door de wet gedwongen wordt.
Vanaf 1 april 2007 is de gewijzigde Woningwet in werking getreden dus
een duidelijke datum voor iedereen. Nu blijkt dat de coalitie-partijen CU,
Wij Putten en SGP ook 1 datum willen kiezen, maar dan voor 1 januari
1990. Waarom die datum, wel vanaf 1989 heeft Putten luchtfoto’s
waarop dan te zien zou zijn wat er toen wel en niet gebouwd was. Dit zal
voor grote bouwwerken wel kloppen, maar juist die kleinere
bouwwerkjes zijn op die foto’s meestal niet duidelijk te zien, zeker niet
als dit helemaal of gedeeltelijk schuil gaat onder bomen.
Maar de coalitie lijkt het onder leiding van Wij Putten (de 2Brothers) al
afgesproken te hebben en dus zal het wel 1 januari 1990 worden. Dus
toch nog weer veel gedoe met oude zaken, veel werk voor wethouder
Handhaving Kleijer en ambtenaren en onrust en slapeloze nachten voor
Puttense burgers, die moeten bewijzen dat zaken legaal zijn of zo
onbetekenend en niemand tot last, dat ze alsnog gelegaliseerd kunnen
worden.
Putten weet het weer beter dan al die andere gemeenten in Nederland!
Gemeentelijke samenwerking
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Wat de gemeentelijke samenwerking betreft, die ook op de agenda stond,
weet Putten het helemaal niet meer. Terwijl vanuit Den Haag en de
Provincie deadlines gesteld zijn, is Putten nog steeds aan het bekijken of
samenwerking wel nodig is en met wie we eventueel zouden
moeten/kunnen/willen samenwerken. Ook dit alles gebeurt weer onder
leiding van de partij Wij Putten, die eigenlijk tegen samenwerken is, CU
en SGP volgen lijdzaam, terwijl het college en de ambtelijke organisatie
voor regionale samenwerking zijn en nu ook niet meer weten welke kant
ze op moeten. Politiek in Putten is altijd “boeiend” zei een oud-wethouder
altijd.
Ook voor samenwerking geldt: Putten weet het beter. De tijd zal het leren.
Arres Huijgen, Raadslid
0341- 353477
ahuijgen@upcmail.nl
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nog veel meer dieren bij. Dat betekent
nóg meer dieren op elkaar gepakt in
megastallen en nóg meer mest.
Je
kunt
helaas
geen
persoonlijke
boodschap
meer
versturen naar Sharon Dijksma. Alle 16.500 boodschappen
zijn
op
26
maart
2014
aan
Dijksma
overhandigd,
voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over de
toekomst
van
de
veehouderij.
Je kunt alle oproepen nog wel hier bekijken
Dit is een gezamenlijke campagne van Milieudefensie en een aantal
Natuur- en Milieufederaties

Wij willen hieraan nog toevoegen de spreuk die de gemeente Putten
gebruikt: Putten, waar de natuur de kleur bepaalt
Nederland telt op dit moment maar
liefst 4 miljoen koeien, 12 miljoen
varkens en 100 miljoen kippen. Zie
je ze wel eens? Waarschijnlijk niet.
De meeste dieren komen nooit
buiten. Samen zorgen ze wel voor een enorme berg mest én vormen ze
een bedreiging voor onze gezondheid.
Als staatssecretaris Sharon Dijksma
begin 2014 besluit om het
melkquotum en de dierrechten af te
schaffen kan het aantal dieren
onbeperkt groeien. Boeren zijn al
volop bezig met het bouwen van extra
stallen.
Als we nú niets doen komen er straks
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'Steun

Natuurkunde Stephen Hawking waarschuwde in zijn nieuwste lezing:
”We moeten de ruimte in blijven gaan voor de toekomst van de mensheid.
Ik geloof niet dat we nog duizend jaar zullen overleven als we niet
ontsnappen aan deze fragiele planeet.”
Hawking pleit voor een diepgaandere ruimteverkenning, zoals
bijvoorbeeld met het MarsOne Project. ”Ik wil mijn enthousiasme over
deze queeste delen. Dus denk eraan naar de sterren daarboven te kijken
en niet naar je voeten.”
De 73-jarige topwetenschapper verscheen als 3D-hologram in het
Australische Sydney Opera House. Hij besprak nog meer belangrijke
zaken, zoals het vertrek van Zayn Malik uit jongensgroep One Direction.
Hij troostte tienermeisjes met de gedachte dat er ”op een dag bewijs kan
zijn voor meervoudige universums. Het is niet onmogelijk, dat ergens
buiten ons eigen universum een ander verschillend universum bestaat en
dat daarin Zayn nog steeds lid is van One Direction.”
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PUTTEN - Bij het rondetafelgesprek dat Wij Putten vorige week in
Stroud hield over een natuurbegraafplaats, bleek niemand zich tegen dit
verschijnsel te keren. Wij Putten had het gesprek georganiseerd omdat de
belangstelling voor een laatste rustplaats op een natuurbegraafplaats
landelijk toeneemt. Bij een dergelijke begraafplaats gaat het om een
terrein met de bestemming natuur, waar de gemeente het begraven
tijdelijk toestaat, waarna het terrein weer als natuur wordt bestemd.
Omdat Putten een mooi en groot buitengebied heeft, ligt het voor de hand
om te veronderstellen dat er hier ook ruimte voor een dergelijke
voorziening kan zijn. Maar is er ook behoefte aan? Vooral daar wilde Wij
Putten
een
antwoord
op
hebben.
Van de enkele tientallen aanwezigen had niemand bezwaar tegen een
natuurbegraafplaats, al was niet iedereen ervan overtuigd dat er behoefte
aan is. "Het lijkt me een mooie gedachte", aldus dominee-in-ruste
Tigchelaar, die voor het rondetafelgesprek was uitgenodigd. "En vanuit
het oogpunt van het christelijk geloof kan ik niet bedenken wat erop tegen
zou zijn." Wel gaf hij aan dat een begraafplaats wat hem betreft altijd
open moet staan voor iedereen, zoals dat ook in Putten het geval is. "Niet
een begraafplaats voor een enkele doelgroep", aldus Tigchelaar.
Ook uitgenodigd was Jac Meter, die vanuit zijn functie bij het Nationaal
Groenfonds veel te maken heeft met dergelijke initiatieven.
"Grondeigenaren zijn vaak op zoek naar economische dragers om hun
bezit te kunnen onderhouden. Een natuurbegraafplaats kan dat heel goed
zijn." Voor de nabestaanden hoeft het dan ook niet per se heel duur te
zijn. "Het gaat immers veelal om grond waar volgens het
bestemmingsplan heel weinig mag en die dus niet veel kost." Voordeel
van een echte natuurbegraafplaats is ook, zo bleek uit de discussie die
volgde, de zekerheid dat de graven nooit zullen worden geruimd. "Al
gebeurt dat in Putten ook nooit zomaar", benadrukte uitvaartleider Olga
van
Maarleveld.
Maar is er in Putten ook behoefte aan? Uitvaartleiders Henk Termaat en
6
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Wouter van Essen gaven aan dat er niet vaak om wordt gevraagd, maar
dat hoeft niet alles te zeggen. "Wie nooit bier heeft gedronken, weet niet
hoe het smaakt." En de afstand kan een rol spelen: de natuurbegraafplaats
in Assel en Heidepol bij Arnhem zijn de dichtstbijzijnde locaties.
Tigchelaar: "In Malawi word je begraven waar je hebt geleefd. Je hoort
naar huis te gaan." Van Essen wees nog op een ander aspect: volgens hem
is de Puttense begraafplaats Schootmanshof over een jaar of tien vol,
zeker als het omstreden schudden van graven taboe blijft. Alleen om die
reden al zou Putten op termijn moeten omzien naar een nieuwe locatie.
Raadslid Geke Hop van Wij Putten, die het initiatief nam voor het
rondetafelgesprek, is blij met de uitkomsten ervan. "Het lijkt er in ieder
geval op dat er wel steun is voor de komst van een natuurbegraafplaats
en wellicht is er een grondeigenaar in de omgeving van Putten die iets
ziet in een dergelijk initiatief." Aan het slot van de avond gingen er al
stemmen op om een vereniging of een stichting op te richten om de komst
van een natuurbegraafplaats te stimuleren. Ook beraadt Wij Putten zich
op stappen om een en ander verwezenlijkt te krijgen en met name over
de rol die de gemeente daarbij kan spelen.
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en kunnen zowel op brandstof als elektriciteit lopen, maar niets is echt
revolutionair. Verbrandingsmotoren zijn in essentie nog steeds dezelfde
als de eerste in 1885. Het gevolg is dat economieën instorten en dat steeds
meer mensen geen baan hebben. Regeringen brengen geen visie van een
stralende toekomst. We horen alleen maar 'meer belasting', 'meer kosten',
'meer ziekte', 'meer veiligheid', 'minder vrijheid.' Denk je niet dat dit alles
waarschijnlijk heel plotseling zal eindigen?

Hierna volgen een aantal artikele en citaten die op Internet staan,
sommigen verkort waarbij het gaat om de hoofdzaken:

Macht, Onderwijs, Rotmans, Transitie, Waarheid
Verandering van tijdperk
In Economie on december 3, 2014 at 4:58 pm

Technologische revoluties
De 143 jarige periode van 1868 tot 2011, die de bovenstaande tabellen
beslaan, is precies de periode waarin alles waarmee we nu zo vertrouwd
zijn, zoals elektriciteit, telefoons, radio's, auto's, vliegtuigen, televisies,
computers, plastic, etc. is uitgevonden. Het was de tijd van
technologische revoluties, de ene revolutie na de andere, in een vrij hoog
tempo. Het is ook de tijd van de grote oorlogen en conflicten wereldwijd.
Blijkbaar zijn mensen niet in staat geweest om technologie te behouden
voor positieve doeleinden.
Tegenwoordig zijn er geen revoluties meer. Computers en smartphones
zijn misschien kleiner en sneller geworden, auto's worden geavanceerder

Afgelopen donderdag presenteerde Jan Rotmans zijn nieuwe boek
Verandering van Tijdperk. Nederland kantelt. In de zomermaanden heb
ik samen met Jan en Helen Toxopeus het hoofdstuk over de financiële
sector voor dit boek geschreven. Dit was
een interessante en leerzame exercitie
omdat
we
alledrie
verschillende
specialisaties hebben en soms wat
verschillen in radicaalheid. Wat ik erg aan
Jan waardeer, is (naast zijn inhoudelijke
kennis) zijn moed om zijn radicale
inzichten in het publieke debat te
verkondigen. Dat is lang niet iedereen
gegeven. Op deze blog probeer ik zelf
parrhesia – παρρησία – te beoefenen. Dit
betekent
zoiets
als
vrijmoedig
waarheidspreken, dus zonder jargon en
los van machtsstructuren. Parrhesia stamt
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Citaat Frank Hoogerbeets
Uit: De Cirkel is Voltooid, Aarde-Veranderingen, deel 5:
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uit de Griekse Oudheid. Foucault analyseert dit begrip in zijn boek De
Moed tot Waarheid in detail en concludeert dat parrhesia langzaam maar
zeker verloren is gegaan in het publieke en politieke domein. Jan
Rotmans doet wat mij betreft een geslaagde poging om dit proces te keren
door simpelweg te benoemen wat er gaande is en uit te leggen hoe
radicale oplossingen geïmplementeerd kunnen worden.
Gisteren heb ik Verandering van Tijdperk in zijn geheel gelezen. Twee
dingen wil ik hier opmerken. Ten eerste Rotmans’ notie van macht. De
afgelopen jaren heb ik mij geregeld geërgerd aan allerlei weldoeners,
wereldverbeteraars en duurzaamheidsdenkers die angst hebben het
machtspodium te betreden en/of macht afdoen als iets ouderwets. Nooit
kon ik echt helder uitleggen waarom macht wel belangrijk is, en zelfs
positief kan zijn. Rotmans’ uitleg was voor mij verhelderend (pagina 43):
‘Macht heeft binnen de nieuwe orde een negatieve connotatie, omdat het
wordt geassocieerd met de oude orde. Het wordt door de nieuwe orde
gezien als negatief, behoudend of zelfs eng, maar macht kan ook in
positieve zin worden aangewend. We onderscheiden verschillende
soorten macht: (1) gevestigde macht; (2) destructieve macht; (3)
innovatieve macht; en (4) transformatieve macht. De eerste twee spreken
voor zich. Met innovatieve macht bedoelen we het ontdekken of creëren
van nieuwe hulpbronnen. En transformatieve macht is het vermogen om
de verdeling van hulpbronnen te veranderen.’
De laatste twee zijn volgens Rotmans noodzakelijk om de transitie naar
een duurzame samenleving te versnellen. Vooral de transformatieve
macht is nu belangrijk en dat vraagt onder andere om (betere)
samenwerking, kennis delen en samen ontwikkelen, slimmere
organisaties, het opheffen van organisaties die erop gericht zijn zichzelf
in stand te houden, lobbymacht organiseren en nieuwe vormen
innovatieve vormen van financiering ontwikkelen en stimuleren.
Een tweede punt dat ik hier wil aanstippen is Rotmans’ verhaal over zijn
persoonlijke ervaring met het onderwijs. Hij zegt dat hij zich altijd out of
place en out of time voelde (pagina 52):
‘Nooit paste ik in het schoolsysteem, nooit werd ik echt geraakt en
gestimuleerd, eerder afgeremd en gedemotiveerd. . . Pas na mijn

schooltijd kon ik voluit gaan. . . Het gaat ook niet zozeer om mijn geval,
maar ik wil hiermee illustreren dat de potentie van veel leerlingen in dit
systeem onderbenut blijft. En dat gaat ten koste van het plezier en de
motivatie en dat is zonde.’
In dit betoog herken ik mijzelf. Ook ik vond school vaak saai, onzinnig
en afremmend. Helaas kom ik nog steeds jongeren tegen die dezelfde
ervaring hebben. Dit probleem is dus niet opgelost en mogelijk zelfs
verergerd. Een radicale verandering van het onderwijs is nu nodig.
Rotmans stelt dat de volgende uitgangspunten voor het onderwijs 3.0
voor: leraar en leerling centraal; persoonsgerichte ontwikkeling; ruimte
voor professionals; balans tussen kennis en competentie; stimulerend en
motiverend; zo weinig mogelijk bureaucratie. Dit betekent dat er veel
meer vrijheid moet komen om zelf onderwijs op te zetten. Scholen en met
name leraren zouden zelf moeten mogen kiezen welke leermethode er het
best bij hun levensvisie en bij hun leerlingen past. Kortom, een revolutie
van onderop is nodig, niet alleen in het onderwijs, maar in een hele hoop
sectoren. Zonder moed gaat dit niet lukken. Lees Verandering van
Tijdperk. Nederland kantelt of bekijk de nederlandkantelt.nl voor meer
transitielessen.
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Veluwe onnatuurlijker
De Veluwe glijdt als natuurgebied onderuit. Steeds meer
liefhebbers van natuur, rust en ruimte laten de Veluwe links liggen,
zo blijkt uit de laatste cijfers.
Dit artikel is op 08-09-2010 geplaatst
Omroep Gelderland meld op 20-08-2010 dat de Veluwe minder
geliefd raakt bij toeristen. "Toeristen kiezen vaker voor een andere
vakantiebestemming dan de Veluwe. Op de lijst van het Nederlands
Research Instituut Toerisme is de Gelderse regio gezakt van plaats twee
naar drie". Het blijkt een rat race tussen andere gebieden als de kust en
Drenthe. Want "op de lijst van het Nederlands Research Instituut
Toerisme is de Gelderse regio gezakt van plaats twee naar drie. De
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Groningse, Friese en Drentse zandgronden staan nu op de tweede
plaats. Op één staan de badplaatsen aan de Noordzee. Uit het jaarlijkse
onderzoek van het NRIT blijkt ook dat in Gelderland vorig jaar veel
minder buitenlandse gasten overnachtten. Er was een daling van 13
procent. Het totaal aantal overnachtingen steeg wel."
Is het toeval dat Omroep Gelderland bij haar bericht een foto plaatst van
enkele jonge wilde zwijntjes? Waarschijnlijk niet, want iedereen voelt
op z'n klompen aan dat de ongekende en nooit eerder in zulke grote
aantallen wilde zwijnen die op de Veluwe de laatste jaren door jagers
naar de andere wereld zijn geholpen, niet zonder gevolgen kan blijven.
Ecologisch is de Veluwe verandert in een abattoir. De dieren zijn er hun
leven niet meer veilig en vluchten massaal naar de buitenranden en
langs woonwijken en binnenwegen, waar zij dag en nacht door jagers
met nachtvuurwapens vervolgt worden. Natuurlijk hebben de dieren dat
snel in de gaten. Je ziet ze daarom juist minder dan ooit in de
natuurgebieden zelf, maar juist daarbuiten. En daar levert dat weer
conflicten in het verkeer, bij tuineigenaren, campinghouders, enzovoort.
Het toegenomen lawaai en andere wrijvende vormen van recreatie
drukken eveneens een steeds zwaarder stempel op het gebied. Zo
schrijft een lezer dat de teloorgang hem niet bevreemd: "Het is er
onderhand vergeven van de herrie: motorcoureurs die de Veluwe tot
een circuit gemaakt hebben. Weleens in Harderwijk aan de boulevard
gezeten? Ik had het idee dat ik in de pits van Assen beland was." Verder
is het bepaald geen pretje een vliegend flatgebouw met dubbele wieken,
zijnde militaire helikopters, als oefening voor het brengen van
democratie in verre buitenlanden op boomhoogte te horen overvliegen.
Als argeloze wandelaar sta je dan stijf van de zenuwen. Er zijn
tegenwoordig op de Veluwe militaire oefeningen bezig die maanden
kunnen duren.
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in uniek DDR-design en vanzelfsprekend samengesteld
uit oerdegelijk beton, zodat we er weer in alle
eeuwigheid tegen kunnen. Is dit niet schattig ingepast
in een schilderachtig Veluws landschap? Vergeet u ook
niet even op zij te springen voor deze aardige
natuurbeheerder in zijn SUV?
Er is ontegenzeglijk sprake van kwaliteitsverlies van
de Veluwse buitengebieden. De randstad is de Gelderse Vallei al
genaderd. Het risico van de wegloop van toeristen naar elders is
zorgwekkend. Zeker als zij ontdekken dat zij met een uurtje verder
rijden voor de helft van de kosten tweemaal meer ruimte, rust en natuur
krijgen. In het Roergebied bijvoorbeeld, dat veel meer en betere natuur
heeft dan de Veluwe, maar een fractie verder ook de Eifel dat tot de
bosrijkste streken van Europa behoort. En ja, het Roergebied is een oase
van rust, ruimte en natuur in vergelijking met de Veluwe. De mensen
die dat ontdekken zie je niet gemakkelijk meer terug op de Veluwe.
Een vijf-laags-elektrozaun, een berasterde poort, alsmede drie
waarschuwingsbordjes, waarachter de eindeloze Veluwe schuilgaat.
Welkom! Al dit natuurbelevingsschoons helemaal voor u alleen. Wilt u
niet over ons hekwerkje springen of beschadigen a.u.b.?

Hoge Veluwe onnatuurlijk jachtwildpark

Kijk, dat fietst lekker op ons nieuwe degelijke fietspad. Helemaal alleen
voor u als fietser. Welkom! En natuurlijk zoals u van ons gewend bent

Het park de Hoge Veluwe wordt door journalisten en publiek soms
verward met de Veluwe. De eerste is een wildpark van 5000 hectare, de
tweede een streek van vrijwel 100.000 hectare.
De Hoge Veluwe is een bedrijf. Bedrijven moeten winst maken om te
overleven. De Hoge Veluwe gaat er prat op een goede zakelijke
bedrijfsvoering te hebben waarmee ze hun eigen broek kunnen
ophouden. Maar omdat dit bedrijf landschappen verkoopt, zijn veel
overheden wel degelijk bereid om dat ruimhartig te subsidiëren. Er zijn
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op het gebied van natuur en cultuur tientallen subsidieregelingen,
belastingkortingen- en vrijstellingen. De daarvoor te leveren diensten
worden door de diverse overheden zelden gecontroleerd en geëvalueerd.
Inzichtelijk voor het publiek zijn deze bestedingen van publieksgelden
al helemaal niet. In 2011 zegde de provincie Gelderland echter het
voornemen te hebben om een jaarlijkse subsidie van 350.000 euro aan
de Hoge Veluwe te willen stopzetten. De uitkering van deze enorme zak
geld die elk jaar maar weer als vanzelfsprekend klaarstond, wilde de
provincie vanaf 2011 alleen nog continueren indien de kassa’s, die het
publiek naar het park de doorgang beletten, zouden worden afgeschaft.
Want, zo was terecht het motto, je kunt het publiek niet tweemaal voor
hetzelfde laten betalen.
Maar hoe staat het met de natuur op de Hoge Veluwe? Het park wordt
toch ook als een natuurgebied gepresenteerd, en op basis van het
natuurbeleid worden toch ook de belangrijkste subsidiegelden
binnengeharkt? Wel, die natuurlijkheid blijkt tegen te vallen. De
bedrijfsleiding van het wildpark is weinig scheutig om een natuurlijke
ontwikkeling in de landschappen toe te laten. Vrijwel alles daar is
kunstmatig en komt uit de kokers van landschapsarchitecten en
managers. Een soort Efteling dus, maar dan voor natuur. Met de natuur
als een levend en zichzelf ontwikkelend mechanisme heeft men op de
Hoge Veluwe weinig op. Zelfs het bos, als meest natuurlijke
vegetatievorm in onze streken, die ook wel climaxvegetatie wordt
genoemd, is er onderdeel van economische belangen in de
bedrijfsvoering. Dat is al zo sinds de aankoop in 1935 van het gebied
toen de woeste grond grootschalig door aanplanten werd ontgonnen en
is onveranderd geldig tot op de huidige dag, ondanks het onderstaande
eerder gedane relaas van een doorgewinterd kenner van het park, Frans
Duermeyer.
Door: Frans Duermeyer
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Beste vrienden,
De beestachtige bio-industrie
pompt gezonde dieren vol
antibiotica zodat ze sneller,
meer, en goedkoper vlees
produceren. Deze krankzinnige
mishandeling leidt daarbij ook
tot resistente superbacteriën die
dodelijk voor mensen kunnen
zijn!
Verschillende Europese landen
hebben het gebruik van
antibiotica al drastisch
teruggedrongen, en nu
onderhandelen de EU-ministers
over wetten voor het hele
continent.
Tegelijkertijd
dierenmishandeling voorkomen en mensenlevens redden is zo logisch dat
zelfs McDonald’s aangekondigd heeft dat het zal stoppen met het
verkopen van antibiotica-kip in de VS. Maar de agrarische en
farmaceutische lobby zet alles op alles om de nieuwe EU-wetten tegen te
houden.
Morgen komen ministers uit heel Europa bijeen, en veel van hen
hebben nog geen beslissing genomen. Laten wij een miljoenenoproep
doen voor een verbod op het wrede en dodelijke gebruik van antibiotica in
megastallen, en dit aan ieder van hen afleveren. Zodra wij in Europa
gewonnen hebben, gaan we met onze oproep de wereld rond. Teken nu,
en deel dit met iedereen:
https://secure.avaaz.org/nl/antibiotics_factory_farms_loc/?bgzQkhb&v=57
969

Dit artikel is op 30-05-2012 geplaatst
Dit artikel is eerder gepubliceerd in MOLM van mei 1993
13

14

No.848

De Parels van de Veluwe deel 2

Wildbeheer
In het park leven ongeveer 200 edelherten en een even groot aantal
moeflons. Verder een honderdtal reeën en om en nabij 60 varkens. De
herten, moeflons en zwijnen bevinden zich in een afzonderlijk
ingerasterd gedeelte. Alleen de reeën mogen overal binnen het grote
raster van de Hoge Veluwe komen. Er zijn zeven rustgebieden
ingesteld, die strikt verboden zijn voor bezoekers. Het meer
voedselrijkere noordoostelijk deel en het zuidelijke deel, zijn voor deze
dieren taboe. Lange en hoge rasters moeten dit afdwingen. Een
jachtopziener liet zich eens ontvallen dat “ze het wild in een zandbak
hebben gestopt”.
Op advies van Harm van de Veen is men in 1990 op bescheiden schaal
begonnen met de herinrichting van de rustgebieden. Doelstelling was
om het voor bezoekers meer zichtbaar te laten zijn van de edelherten.
Daarom luidde het advies: rustgebieden verleggen naar open terrein en
het jachtseizoen sterk verkorten. Men verkoos de rustgebieden te
plaatsen in half open terrein. Ook het massale bijvoeren werd
afgebouwd en beperkt tot nawinter en vroege voorjaar. De jachttijd
werd iets ingekort. Inderdaad ziet men sindsdien iets meer wild. Echter
alleen bij het Bosje van Staf is overdag een goede kans dieren te zien.
Op andere open gedeelten zie ik vrijwel nooit wild. Op het Deelense
Veld moet ik na 23 jaar mijn eerste edelhert nog tegenkomen. De
verspreiding van het wild in het gebied is nog steeds slecht. Ook de
drijfjachten op wilde zwijnen en vossen gaan gewoon door. Op het punt
van bos- en wildbeheer zou ik heel graag de houtproductie willen
stopzetten en inwisselen voor meer natuur langs de weg van natuurlijke
processen. Het hele park moet toegankelijk worden voor alle wilde
dieren. De tussenrasters kunnen dus weg. De directe omgeving van het
jachtslot, rond de Koperen Kop en het museum zouden omwille van het
cultuurhistorische motief uitgezonderd kunnen blijven. Plezierjachten
en drijfjachten kunnen wat mij betreft definitief naar het museum. De
rustgebieden moeten daadwerkelijk verlegd worden naar open terrein.
15
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Enkele bosranden kunnen daarin worden opgenomen. Uiteindelijk is
mijn ideaal dat de buitenrasters ook verdwijnen zodat het wild zich,
zoals het hoort, weer vrijelijk over de Veluwe kan verplaatsen.
We leven in een dicht bevolkt land. Voor natuur en natuurbeleving is er
steeds minder ruimte. Grootschalige natuurontwikkeling kan alleen nog
op de Wadden en op de Veluwe. De Veluwe is groot genoeg voor
natuurlijke processen. Het nationaal park de Hoge Veluwe ligt midden
op die Veluwe. Wat mij betreft gaan we van de Hoge Veluwe naar de
Grote Veluwe!
De foto toont wel een heel kras staaltje natuurbeheers-broddelwerk.
Het landschap op de Hoge Veluwe lijkt hier helemaal te zijn volgelopen
met jakobskruiskruid. Alle gele planten op de foto zijn uitsluitend
jakobskruiskruid. De stapel uitgerukte planten op de voorgrond is er
één van vele. Het gaat hier om het met de hand (!) uittrekken van
jakobskruiskruid. Het wordt doorgaans zelfs op kosten van vrijwilligers
uitgevoerd of door laagbetaalden zoals werknemers van sociale
werkplaatsen.
Jakobskruiskruid is een plant die de laatste jaren een zeer slechte naam
heeft gekregen in veehouderskringen, omdat hij giftig is voor huisdieren
als paarden en koeien. Dat geldt echter alleen wanneer de plant in hooi
voorkomt. Zo op het land wordt het nooit door dieren gegeten. Koeien
en paarden komen op de Hoge Veluwe niet voor, terwijl het wild als
edelherten en moeflons er nooit door worden getroffen. Maar kennelijk
hebben de beheerders er door de slechte naam een hekel aan gekregen
en willen ze de planten koste wat het kost verwijderen. Opmerkelijk is
de zeer massale opslag van de plant hier op de Hoge Veluwe, wat niet
anders dan een gevolg kan zijn van het gevoerde beheer. We kijken
namelijk uit op een wildakker midden op de heide, die regelmatig wordt
bemest en bewerkt om er voedergewassen voor het jachtwild op te telen.
Dat wild kan immers onmogelijk in een schrale zandbak in zulke
aantallen gedijen zoals in het artikel is genoemd. En die ongewoon
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grote aantallen wild op de Hoge Veluwe zijn uiteraard gewenst
vanwege de lucratieve sportjachten. Waarvan u overigens als bezoeker
zo goed als niets zult merken omdat de jacht er natuurlijk uitsluitend
plaatsvind buiten de openingstijden. Natuurlijk! Het enige natuurlijke
op de Hoge Veluwe.
© Foto: Stichting Kritisch Bosbeheer

Teloorgang Elspeetse heide dreigt
Share on facebook Share on twitter
Share on email
Ingezonden lezersartikel door: kolkakkers (Elspeet)
•

13 aug 2010

De Elspeetse Heide en die sinds jaar en dag een prachtig toeristisch
product is, deze desbetreffende Elspeetse heide, die dreigt teloor te
gaan, ten onder te gaan aan de 'vergrassing'. H. van Asselt
De Elspeetse heide die, liggend aan weerswijzen van de N310 en elk
bestaande uit om en nabij vijfhonderd (500) ha en derhalve in zijn
geheel, is ongeveer duizend (1000) ha groot.
Deze desbetrefende heide is overigens niet alleen een prachtig
toeristisch product maar heeft in het verleden vele kunstschilders geinspireerd waaronder wijlen koningin Wilhelmina en die er ook wel
eens een afspraakje danwel een ontmoeting heeft gehad met wijlen
schaapherder W. (Willem) Mouw, daar, op de heide.
Met wie ik er nu ook over spreek, om teloorgang ervan te voorkomen,
een ieder stelt dat deze desbetreffende heide nog maar op een (1) manier
van de ondergang te redden is, namelijk door de historisch traditionele
aanpak van 'gecontroleerd en beheersbaar afbranden'. De moderne
aanpak heeft namelijk bewezen gefaald te hebben, zoveel is wel
17
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duidelijk.
Wat ik nu min of meer begrijp is dat dit op problemen stuit en waarbij
mij niet geheel duidelijk is geworden van welke aard deze zijn. Ik
bedoel, het devies is dat er voor elk probleem doorgaans wel drie (3)
oplossingen zijn en dan kiezen we de beste en, in het geval dat er een
(1) oplossing is, dan kiezen we die ene. Daarbij, de Elspeetse vrijwillige
brandweer, die is beter ge-equipeerd dan ooit te voren om dergelijke
branden goed en beheersbaar plaats te doen laten vinden.
Verder ben ik van mening dat om een dergelijke omvangrijke heide
goed te onderhouden er wel drie (3) schaapskudden nodig zijn. Voor uw
begrip, de de huidige schaaapskudde te Elspeet die heeft een omvang
van om en nabij 150 schapen. Kijk, weet u wat het probleem is, de
desbetreffende heide die werd in het verleden ook gebruikt door
Defensie maar dat is niet meer zo op dit moment, ook het bijhorende
onderhoud niet meer en wat dat met zich meebracht.
Ook is het product heide heel goed als basis product te 'promoten' in het
kader van streekeigen producten. Ik bedoel, in het verleden werd er van
de heide 'borstels', 'bezems', etc. gemaakt. Ook werd er de heide
geplagd en dit voor velerlei doeleinden. Oftewel, in het verleden werd
er intensiever gebruik van gemaakt van de heide en wat er voor zorgde
dat zij 'jong' bleef, op tijd de oude heide eraf en het nieuwe (jonge
aanwas) er voor in de plaats. Thans is het zo dat voorzover de
desbetreffende heide niet al vergrast is, er de heide verouderd (dik en
hoog) is en waardoor de jonge heide geen kans krijgt om te ontkiemen
daar het zaad wordt verstikt.
Het is wel daarbij wel goed om te zien dat het Veluws Bureau voor
Toerisme de Veluwe met al haar facetten op de kaart probeert te zetten
maar dat staat en valt wel met goede en aantrekkelijke toeristische
producten, waaronder de heide. Ook was het Veluws Bureau voor
Toerisme nog niet zo gek lang geleden betrokken bij de uitreiking van
18
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het eerste exemplaar van het nieuwe lifestyle magazine VeluweLeven,
aan de Gelderse gedeputeerde A. (Annelies) van der Kolk en wat onder
andere de heide en het bijbehorende Veluwe gevoel promoot,
fantastisch.
De Nederlandse natuur heeft te veel eigenaren
De Nederlandse natuurbescherming is in de loop van de vorige
eeuw bijna net zo versnipperd geraakt als de natuur zelf. Nederland
moet een National Park Service krijgen, een organisatie naar
Amerikaans model die het beheer voert over alle natuurgebieden.
Door: Stefan Pasma
Dit artikel is op 29-06-2010 geplaatst
Een bonte verzameling natuurbeschermingsorganisaties beschermt nu
restanten van de vaderlandse natuur. Er zijn grote organisaties zoals de
Vereniging Natuurmonumenten met bijna een miljoen leden, de semioverheidsorganisatie Staatsbosbeheer en maar liefst twaalf provinciale
landschappen. Maar er zijn ook lokale spelers zoals de Stichting
Nationaal Park de Hoge Veluwe en het Goois Natuurreservaat. Gevolg:
veel overleg. De inefficiënte organisatie van het natuurbeheer is
verwarrend voor het grote publiek en al helemaal niet uit te leggen aan
natuurliefhebbers uit het buitenland.
Veluwe
Neem de Veluwe, ons grootste natuurgebied, met een oppervlak van
1000 km². Het uitgestrekte bosgebied telt vele eigenaren die allemaal
iets anders doen met hun stukje bos en hun stukje hei. Er is geen
integrale beheerorganisatie voor de Veluwe die met één herkenbaar
gezicht naar buiten toe zou kunnen treden. Zelfs een gezamenlijke
website over de Veluwe ontbreekt, laat staan dat het hele
Veluwemassief is uitgeroepen tot één Nationaal Park. Alleen twee
stukken Veluws bos in het zuidelijk deel hebben die titel gekregen: de
Veluwezoom en de Hoge Veluwe. De Veluwe is daarom net een
19
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volkstuinencomplex waar om ieder tuintje een hekje staat.
Noeste arbeid op de Hoge Veluwe.
Foto: © Stichting Kritisch Bosbeheer
EHS
In 2018 zal de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) klaar zijn. De EHS
bestaat uit natuurgebieden inclusief
hun herstelde onderlinge groene
verbindingen en ecoducten. De
provincies zijn op dit moment druk
bezig met het verwerven van stukken
grond om natuurgebieden zoveel
mogelijk aan elkaar te koppelen. Een
integraal en goed gecoördineerd
beheer van dit groene netwerk kan
vervolgens niet achterwege blijven.
Het is daarom hoog tijd voor de oprichting van een Nederlandse versie
van de Amerikaanse National Park Service, een overheidsorganisatie –
en dus van ons allemaal – die over alle grote natuurgebieden gaat,
inclusief de ecologische verbindingszones en voorzieningen zoals als
bezoekerscentra en natuurbruggen. Het doel van deze organisatie moet
zijn: maximaal ruimte geven aan de natuur en de natuur ‘beleefbaar’
maken voor zoveel mogelijk
bezoekers. Hoe beter zij daarin
slaagt, des te beter zal het
voortbestaan van planten- en
diersoorten in Nederland zijn
gewaarborgd en des te groter zal het
draagvlak in de samenleving voor
deze activiteiten zijn.
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De ‘natuurbrug’ in het Gooi
die op spectaculaire wijze
versnipperde gebieden weer
op elkaar laat aansluiten.
Foto: © Stichting Kritisch
Bosbeheer

Mix
Sommige natuurgebieden zullen anders moeten worden beheerd. De
meeste natuurgebieden worden nu als een mix van cultuur-, landbouwen natuurlandschap beheerd. De natuur zelf staat tot op heden in deze
gebieden dus helemaal niet centraal. Zo worden op de Hoge Veluwe,
eigendom van de gelijknamige stichting, met intensief beheerde heide
en hakhoutbosjes in stand gehouden. Het is een beetje van alles wat in
veel van de bestaande natuurgebieden. Het is vreemd dat de natuur zelf
in al deze natuurgebieden nergens centraal staat. Het kan ook anders
wanneer de natuur wél op de eerste plaats komt. Sommige
natuurgebieden zullen er dan ook anders gaan uitzien: natuurlijker,
grootschaliger maar ook toegankelijker. Voorbeelden zijn de Gelderse
Poort bij Nijmegen en het natuureiland Tiengemeten in het Haringvliet.
Eigen benen
De beheerders van deze nieuwe natuurgebieden interveniëren zo min
mogelijk in de natuur; de natuur mag daar zoveel mogelijk op eigen
benen staan. En met succes, want in deze, overigens relatief jonge
natuurgebieden, zijn al vele planten- en diersoorten teruggekeerd die uit
Nederland waren verdwenen. Bovendien zijn recreanten hier van harte
welkom; ze mogen bijna overal gaan en staan waar ze willen. Ook
buiten de paden, wat in oudere natuurgebieden meestal niet mag.
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Kijk, nu hoort u het ook eens van een ander.
Foto: © Stichting Kritisch Bosbeheer
Lommerrijke landgoederen
Zullen de prachtige cultuurlandschappen met heide, bloemrijke
hooilanden en lommerrijke landgoederen niet de dupe worden
wanneer de natuur haar gang mag gaan? Cultuurlandschappen worden
immers gevormd en blijven in stand door interactie tussen de
landbouwende mens en elementen uit de natuur. Deze extensieve
agrarische landschappen kunnen echter veel beter beschermd en
behouden worden door ze te integreren met duurzame landbouw buiten
de grote natuurgebieden. Boeren zijn nu eenmaal niet gediend van
dieren uit de vrije natuur, zoals wilde zwijnen die hun akkers overhoop
halen op zoek naar voedsel.

Grote aaneengesloten
natuurgebieden (EHS) waar de
natuur centraal staat, zoals hier
in de Oostvaardersplassen,
naar voorbeeld van de grote
Noord-Amerikaanse nationale
parken.
Foto: © Stichting Kritisch Bosbeheer.
Hier de indrukwekkende Oostvaardersplassen gezien door de ogen van
een kraanvogel, zeearend, visarend, zwarte wouw, vale gier,
monniksgier, regenwulp, houtsnip...
Foto: © Stichting Kritisch Bosbeheer.
Het zal niet makkelijk zijn om al die grote en kleine natuurbeheerders
onder één paraplu te krijgen. Echter: de Nederlandse natuur die vanaf
2018 één groen netwerk vormt, kan niet meer zo versnipperd beheerd
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worden zoals dat de afgelopen decennia het geval was. Welke grote
Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie gaat deze handschoen
oppakken?
Stefan Pasma is publicist en oprichter van Ongerepte-Natuur.nl. Dit
artikel is eerder op 24-12-2009 in de Volkskrant verschenen.

Veluwe natuurlijker
De Veluwe moet natuurlijker: weg met die hekken!
Door: Michiel Hegener
Dit artikel is op 08-09-2010 geplaatst
Dit artikel is op 10-05-2012 bijgewerkt
Weg met die hekken! Eigenlijk is de Veluwe een heel grote
dierentuin met het karakter van een extensieve veehouderij. Dat er
voor de veiligheid van het wild hekken langs de snelwegen staan is
prima. Maar al die andere afrasteringen? Weg ermee! Met nog wat
ingrepen krijg je dan een echt natuurlijk gebied, waar wisenten en
lynxen kunnen rondstruinen in plaats van boerderijdieren als
Alzheimerkoeien en het paard van de melkboer.
Op 3 april 2002 belegde de afdeling Apeldoorn van de PvdA een
discussieavond over de Veluwe, met als belangrijkste spreker de
toenmalige staatssecretaris van Natuur, Geke Faber. Het toeval wilde
dat Faber kort ervoor in Zuid-Limburg moest zijn om een korenwolf uit
te zetten. Per auto had ze nooit op tijd Apeldoorn kunnen bereiken, dus
beklom ze een vliegtuig en vloog gezellig van Beek naar Teuge.
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wegen en bebouwing. Maar het bleken allemaal kleine stukjes tot ze bij
Arnhem de Rijn overvloog en niets anders meer zag dan natuur: één zee
van bossen, heide en zandverstuivingen. Voor zover vanuit het vliegtuig
was te zien alleen onderbroken door wegen en een verontrustend groot
aantal bungalow en caravanterreinen, dat wel. Eigenlijk zou elke
staatssecretaris van Natuur op de eerste wolkeloze dag tijdens zijn of
haar bewind diezelfde vlucht moeten maken. Nee - beter idee: iedere
stemgerechtigde in Nederland zou moeten zien wat Faber zag. Want we
beseffen nauwelijks hoe uitzonderlijk het is, honderdduizend hectare
aaneengesloten natuur in het midden van ons propvolle land, dat
naarmate de tijd verstrijkt wel steeds meer op een hutje-mudje-camping
begint te lijken.
De Veluwe wordt haast altijd in delen aan ons gepresenteerd: de Hoge
Veluwe, het kroondomein, Veluwezoom, Planken Wambuis, de
Renderklippen, Loenermark, Hoeve Delle, Ramenberg… In
werkelijkheid is het één gebied. Al die grenzen zijn bedenksels van
mensen.

Achter slot en grendel:
hekken, veel hekken hier
op het kroondomein. En
nee, die poort zit vast
met een ketting.
© Stichting Kritisch Bosbeer

Het was een mooie wolkeloze dag en ze begon haar betoog met iets wat
haar zeer getroffen had tijdens het naar beneden kijken. Met enige
regelmaat had ze stukken natuur gezien tussen alle landbouwgronden,

Touwen mee
De Veluwe is het enige natuurgebied in Nederland waar je, als je lekker
doorloopt, in twee dagen in een min of meer rechte lijn door de natuur
kunt lopen. Althans, die indruk heb je als je op de kaart kijkt of uit een
vliegtuig blikt. Als je het werkelijk gaat proberen valt dat zwaar tegen.
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Het gaat misschien lukken als je touwen meeneemt en goed kunt
klimmen, want op veel terreingrenzen vind je hoge hekken. Volgens
officiële cijfers staat er gemiddeld 600 meter hek per vierkante
kilometer, bij elkaar 600 kilometer: de afstand Leeuwarden-Parijs.
Volgens niet-officiële gegevens blijkt dat eerder een factor vier hoger.
En dit zijn alleen nog maar de hoge hekken, van een meter hoog en
meer, want loop je over een willekeurig stuk Veluwe dan wordt je om
de haverklap gehinderd door ook minder opvallende hekken,
bijvoorbeeld rond een bosperceel waar de zwijnen tijdelijk niet mogen
komen, rond een stuk terrein waar pony's niet af mogen omdat ze het
gras alleen dààr kort mogen houden, rond een blok waar opschietende
bomen beschermd moeten worden tegen herten en reeën, of rond een
heideveld waar grazende koeien bij de les moeten blijven. Deze lagere
hekken lijken soms nog relatief makkelijk te passeren - maar kijk uit:
vaak staan ze onder stroom!
Goed nieuws
Haast alle Veluwse hekken kunnen naar de schroothoop om te worden
omgesmolten tot een IJzeren kruis voor de auteur dezes. Alleen de
hekken langs de snelwegen staan er met recht, want bij 120 kilometer
per uur moet je geen hert of wild zwijn voor je auto krijgen. Bij 80
kilometer per uur, op een tweebaansweg, is dat ook geen goed idee,
maar het zou veel te ver gaan om alle Veluwse tweebaanswegen af te
rasteren. Dat is ook niet nodig. De automobilisten kunnen ook gewoon
goed oppassen en vooral in het donker niet te hard rijden, wat velen
toch doen.
In 2001 werden er op de Veluwe 157 reeën, 236 wilde zwijnen en
ongeveer 20 edelherten doodgereden. De provincie Gelderland heeft nu
een plan waarin wordt voorgesteld om de maximumsnelheid voor de
Veluwse tweebaanswegen naar 60 kilometer per uur en voor sommige
zelfs nog verder te verlagen. Als dat plan doorgaat, zou dat geweldig
zijn: minder lawaai, minder slachtoffers en minder verkeer.
Waarschijnlijk gaan dan veel haastige weggebruikers zinvollere
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alternatieve routes gebruiken. Zo'n lagere snelheid is ook als een bericht
aan iedere weggebruiker: u rijdt hier niet zomaar ergens, maar op de
Veluwe, ons grootste natuurterrein.
Veiligheid als excuus-Truus
Hekken en rijsnelheden hebben veel met elkaar te maken. Veel Veluws
gaas wordt door de verantwoordelijken verdedigd door te wijzen op de
bescherming die het wild er door geniet. Zo staan er onder meer om
deze reden hoge hekken rond het wildpark de Hoge Veluwe. " Als ik die
hekken weghaal, wordt al mijn wild doodgereden, zei een paar jaar
geleden H. Bruning, toenmalig directeur van De Hoge Veluwe. Dat die
hekken de mensen zacht maar dwingend leiden naar de diverse ons
inziens overbodige kassa's, vergeet de heer er voor het gemak bij te
vertellen. Het kan nog erger. Zijn voorganger, of was het alweer zijn
voorganger van zijn voorganger, de heer Stefels, hield eens op een
lezing tot ieders verbazing een pleidooi voor het volledig omrasteren
van de hele Veluwe met daarin aan de buitenkant slechts enkele
doorgangen voor het publiek. Betere controle was het toverwoord. Een
vroege versie van Guantánamo Bay voor dieren denken we nu.
Gelukkig is dit dwaze ideé nooit verder gekomen dan de ijzeren
buitenmuren van het archaïsche voorbeeld, het wildpark de Hoge
Veluwe.
Veiligheid voor het wild rechtvaardigt ook de hekken rond het
kroondomein, het hek aan de westkant van het Deelerwoud en dat rond
het Wekeromse Zand van het Gelders Landschap. Helaas hebben
terreineigenaren nog wel meer argumenten voor hun hekken. De wortel
van het hekkenkwaad is de gedachte dat de Veluwse natuur niet vrij
màg zijn en dat er geen echte ecologische processen mogen
plaatsvinden. Eigenlijk is ze nu een heel grote dierentuin, met een paar
enorme perken. Jaarlijks worden in ieder perk de herten en de wilde
zwijnen geteld, waarna precies wordt berekend wat er afgeschoten moet
worden.
Gelukkig heerst in steeds bredere kring het betere idee dat er iets veel
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mooiers en spannenders mogelijk is op de Veluwe. Juist op de Veluwe,
want alleen daar is de Nederlandse natuur nog zo uitgestrekt dat het er
echt natuurlijk zou kunnen zijn.
Voor een echt natuurlijke Veluwe zijn twee grote veranderingen nodig.
De mobiliteit van het wild moet veel beter worden - dus alle rasters,
behalve die langs de snelwegen, moeten echt weg. Over de
uitgerasterde snelwegen moeten veel nieuwe wildviaducten komen. Nu
heeft de Veluwe er drie, gelukkig stelt het provinciale plan Veluwe
2010 (jazeker u leest het goed: tweeduizend en tien) dat er zeker vijftien
bij moeten komen. Dat gaat de goede kant op. De tweede ingrijpende
maatregel is de uitbreiding, beter het herstel, van het Veluwse
natuurgebied met zo veel mogelijk natte randzones zoals de Rijn- en
IJssel-uiterwaarden en kwelgebieden. Het lijkt tegenwoordig misschien
dat het wild zich bij uitstek thuis voelt in droge, zanderige natuur, maar
dat is een groot misverstand. De auteur van dit stukje heeft nog net een
oude Veluwse man horen vertellen hoe edelherten ooit in zijn jeugd nog
aan de Rijn hun vertier zochten. Het eten was er aanzienlijk beter dan
op de schrale en gortdroge heidevelden in 'het binnenland' en ze konden
er ook af en toe een duik nemen. Herten, reeën en zwijnen vinden het
gewoon leuk om te zwemmen en heus, niet alleen bij warm weer. Een
zandbad vinden ze ook heerlijk, maar over dit variabel terreingebruik
komen we zo meteen over te praten.
Zelfs in zijne uitspanningen behaagde hem de prikkel van het gevaar.
Kaart-, schaak- of biljardspel gaven hem geen genot. De jacht was zijn
geliefde uitspanning, en hy was er te meer op gesteld, naar mate er
meer gevaar mee verbonden ging.
Dat hij verlangd zou hebben naar de jacht op het wild, dat hy gewoon
was geweest in de Geldersche bosschen tot den laatsten strijd te
noodzaken, als wolven, everzwijnen en reusachtige herten met
zestientakkige horens.
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En terwyl hij daar neerzit, om een stonde uit te rusten en zich te
herstellen van de vermoeienissen der jacht, altoos zijne liefste
uitspanning van staats- en krijgs-zorgen, ter verkwikking zijner zwakke
lichaamskracht, afgemat onder de rustelooze bezigheden van zijn
sterken geest.
© Stichting Kritisch Bosbeer
Geen jacht meer
Als het wild vrijelijk over de hele Veluwe heen en weer kan trekken en
ook ruim toegang heeft tot de natte, voedselrijke randgebieden, gaan we
iets geweldigs krijgen: een echt, min of meer onafhankelijk ecologisch
systeem. Een groot deel van de jacht kan dan zonder problemen gewoon
worden afgeschaft. Om te beginnen nu al die op reeën en wilde zwijnen.
Op onderdelen kan een betrekkelijk korte overgang van zeg een jaar of
drie voldoende zijn om de jacht in zijn geheel aan de wilgen te hangen.
De dieren gaan gewoon naar de plaatsen waar het meeste voedsel is, en
als ze daar niet voldoende vinden, zullen er minder jongen geboren
worden. De dieren zullen zich meer gaan spreiden en de wisselingen
tussen voorkeursplaatsen en andere leuke plekken zullen met de
seizoenen en de jaren ook veel dynamischer zijn. Nu zijn de dieren
constant in bepaalde aantallen en op bepaalde plekken aanwezig en dan
krijg je ook een raar eentonig bos. Dit proces van een natuurlijk
zelfdragend ecosysteem komt nog meer dichterbij als al die soorten die
er nu door de beheerders uit weggesaneerd zijn en er van nature
thuishoren, weer kunnen terugkeren, zoals de lynx en de wisent. Dan
kunnen de huisdieren van nu, de pony's, paarden, koeien, geiten, ezels
en schaapjes terug naar de boerderij. Natuurlijk kan er dan opnieuw een
hele lading hekken het raam uitgeknikkerd worden die kennelijk nodig
waren om de levende have van Boer Bintje op hun plek te houden.
Bronnen
Michiel Hegener: Ons wilde oosten - De toekomst van de Veluwe
(Uitgeverij Contact; ISBN 90 254 9758 6).
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laag, als discussiemateriaal, als scriptie- of studiemateriaal hoe het
verder moet met ons natuurlijk milieu in Nederland. Dit boek mag in
geen enkel klaslokaal of huiskamer van elke rechtgeaarde
natuurliefhebber ontbreken!

Het Veluws Hert
----------------------------------Bade, Tom (2005): Van Betuweroute naar Veluweroute: De
Nederlandse natuurontwikkeling op de rails. KNNV Uitgeverij. Utrecht.
Bladzijden: 48.

Ingezonden brief april 2004
Ingezonden artikel in de Gelderlander, april 2004
Veluwe 2010: een zegen voor Gelderland

Ruim baan voor mens en natuur
'Nederland Distributieland' was lang de peiler van ons economisch
beleid. De vruchtbare delta waarin wij leven fungeert echter ook als
ecologisch distributiecentrum. Daarom zijn goede ontsluitingen
noodzakelijk. De Veluweroute moet dé slagader van dit vaatstelsel
worden. Een groene corridor dwars door Nederland die onderdeel
uitmaakt van het Europese netwerk van grote aaneengesloten
natuurgebieden.
Maar de Veluweroute is meer dan een ruimtelijk concept. Het is ook
nadrukkelijk bedoeld om het avontuur van de natuur leven in te blazen
en de natuur dichter bij de mens te brengen. Dat is nodig, want de
laatste jaren is de natuurontwikkeling en de invulling van de
ecologische hoofdstructuur (EHS) wel een erg technisch verhaal
geworden.
Aan de hand van een wandeling door de verschillende natuurgebieden
die de Veluweroute vormen, neemt Tom Bade de lezer mee om te laten
zien hoe mooi de natuur in Nederland is, hoe hard er wordt gewerkt aan
nieuwe natuur en welke ongekende kansen er nog bestaan. Dat alles
maakt dit boek tot een spoorboekje voor iedereen die de natuur lief is,
of gewoon tussen de rails een opvallend inspirerend verhaal te lezen wil
hebben.
De Veluweroute is rijk geïllustreerd met prachtige natuurfoto's. Dit
boek is uitermate geschikt voor leerlingen en studenten, van hoog tot
29

Begin april werd natuurminnend Gelderland opgeschrikt door berichten
van een meerderheid van Provinciale Staten van Gelderland bestaande
uit CDA, VVD en SGP, dat de plannen voor een kwaliteitsimpuls voor
de Veluwe te duur zijn en daarom afgeblazen moeten worden. Een plan
van exgedeputeerde Boxem van de VVD! nota bene enkele jaren
geleden door de Staten zelf vastgesteld. Met deze houding geven deze
partijen blijk van een grove onderschatting van de waarde van de
Veluwe voor Gelderland én Nederland.
De Veluwe is met de Waddenzee het grootste natuurgebied van
Noordwest Europa en met zijn 30 miljoen bezoekers en ruim 1 miljard
omzet een belangrijke economische motor voor Gelderland. In
tegenstelling echter tot de Waddenzee heeft de Veluwe een wat duf,
stoffig imago. Toch biedt de Veluwe met haar grote aaneengesloten
bossen, heidevelden en zandverstuivingen een unieke mogelijkheid om
uit te groeien tot het Hollandse Krügerpark. De Provincie heeft dit
onderkend en enkele jaren geleden een ambitieus plan opgesteld:
Veluwe 2010. Insteek is om van de Veluwe één aaneengesloten
natuurgebied te maken, met meer fiets- en wandelmogelijkheden, met
voor dier en mens veilige en passeerbare binnenwegen, zo min mogelijk
rasters, met recreatiemogelijkheden op die plekken waar de natuur het
minst wordt verstoord, met duurzame landbouw die de natuur niet
aantast, met ‘poorten’ om ook de randgebieden erbij te betrekken enz.
Als deze plannen worden uitgevoerd, zal het in de toekomst normaal
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worden te genieten van edelherten, niet alleen op de Veluwe, maar ook
daaromheen en zal het weer mogelijk zijn om op de Veluwe dagenlange
wandelingen door de natuur te maken zonder om de zoveel kilometer op
hekken te stuiten.
Deze wervende visie is door velen, waaronder Provincie Gelderland,
Rijk, gemeenten op en om de Veluwe, Recron, ANWB, GLTO,
Nationaal Park de Hoge Veluwe, Particulier Grondbezit,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Geldersch Landschap
ondertekend. Eerste successen zijn geboekt en niet alleen ten behoeve
van de natuur. Twee jaar geleden is het convenant GroeiKrimp tussen
de Recron, natuurorganisaties en de Gelderse Milieufederatie
ondertekend. Met als gevolg dat er nu weer perspectief komt voor
uitbreiding van campings in de omgeving van Beekbergen, Hoenderloo
en andere clusters, in ruil voor sanering van campings op voor natuur
zeer kwetsbare plaatsen. We hopen binnenkort een convenant voor de
ontwikkeling van een duurzame kalverhouderij in de Agrarische
Enclave te ondertekenen samen met Provincie, GLTO en de
natuurorganisaties. De drie terreinbeherende natuurorganisaties
Natuurmonumenten, Het Geldersch Landschap en Staatsbosbeheer zijn
ook aan de slag gegaan met de sloop van de eigen hekken om hun
natuurgebieden, de aanleg van fietspaden, de sanering van ongewenste
functies, enz.
Deze investeringen leiden tot een stevige impuls voor de
recreatiesector, niet alleen voor de nu aanwezige toeristische doelgroep,
maar wellicht ook voor mensen die nu naar Ierland of de Pyreneeën
vliegen om grootschalige natuur te ervaren. Andere positieve gevolgen:
het woon- en werkklimaat rond de Veluwe blijft op hoog niveau en
wordt zelfs in sommige gebieden verhoogd. Nu al willen veel mensen
niet in de Randstad werken en wonen omdat de leefomgeving van lage
kwaliteit is. Bedrijven in Gelderland hebben in dit opzicht bij de
werving van personeel een niet te onderschatten voordeel op het westen.
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Maar ondanks de vele handtekeningen onder de intentie, zijn er ook
veel tegenkrachten die vooral het eigenbelang in het vizier hebben.
Diverse gemeenten (de goede niet te na gesproken) proberen, tegen het
plan Veluwe 2010 in, toch stukjes Veluwe te annexeren ten behoeve
van woningbouw of bedrijventerreinen en intussen verrommelt de
Veluwe sluipenderwijs. Tussen 1996 en 2000 zijn er 2000 nieuwe
vakantiewoningen bijgekomen, veelal permanent bewoond, en dit
proces heeft zich in ieder geval tot 2004 voortgezet. Door ingrijpen van
Gedeputeerde Staten en het Reconstructieplan Veluwe komt hier nu
hopelijk een einde aan. Diverse particuliere grondbezitters maken
ondertussen weinig haast met de openstelling van hun terreinen voor het
publiek, laat staan dat ze de kilometers lange hekken langs hun terrein
weghalen. Belangrijke spreekbuis van dit eigenbelang is Nationaal Park
de Hoge Veluwe, dat bij monde van haar directeur Van Voorst tot
Voorst heeft aangekondigd dat de hekken om haar gebied tot ‘in de
eeuwigheid’ zullen blijven staan, “omdat iedere terreinbeheerder een
eigen stempel op het gebied moet kunnen drukken”. Met andere
woorden: exit één aaneengesloten eindeloze Veluwe.
Provinciale Staten staan op een tweesprong: ofwel er wordt ingezet op
daadwerkelijk investeren in een van de meest onderscheidende
kwaliteiten van Gelderland namelijk de Veluwe als groot
aaneengesloten natuurgebied, ofwel deze toekomstvisie voor de Veluwe
wordt losgelaten met als resultaat vrij baan voor verdere verrommeling
van de Veluwe door het volbouwen van vrijkomende kazerneterreinen
en maatschappelijke instellingen op de Veluwe, volbouwen van de
randen van de Veluwe en een toenemende druk van gemeenten als
Nunspeet om delen van de Veluwe als woningbouwlocatie te gebruiken.
Wij zijn ervan overtuigd dat alleen aan een wervend toekomstbeeld,
zoals verwoord in Veluwe 2010, voldoende kracht te ontlenen is om de
Veluwe als aansprekend gebied in stand te houden en te ontwikkelen.
Dit is op termijn gunstig voor natuur, recreatie èn economie.
Een aantal mensen die de eindeloze Veluwe en het plan Veluwe 2010
een warm hart toedragen, hebben daarom het initiatief genomen om een
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vriendenclub voor de Veluwe op te richten. Zij willen op deze wijze het
tanende draagvlak zien te keren en met initiatieven komen om kansen te
grijpen en verkeerde ontwikkelingen te stoppen.
Volkert Vintges, directeur Gelderse Milieufederatie
Theo Kuijpers, Oud voorzitter Veluwecommissie
Hegener, Michiel, Hans van der Lans & Ruud Lardinois (2007):
Gooi Hoge Veluwe open en geef wild vrij spel - Gelders ministaatje
vormt het struikelblok voor een echt nationaal park. NRC. Plaats van
uitgave onbekend. Bladzijden: 1.
Veen, Harm van de en Ruud Lardinois (1989): Kommentaar op de
Grofwildvisie Veluwe. Stichting Kritisch Bosbeheer. Utrecht.
Bladzijden: 12.
Commentaar van de Stichting Kritisch Bosbeheer op de Grofwildvisie.

Veen, H.E. van de (1975): De Veluwe natuurlijk? - Het
Veluwemassief: behouden, behouten of woekeren met natuurlijke
ontwikkelingsmogelijkheden? Gelderse Milieuraad. Arnhem.
Bladzijden: 56.
Veen, Harm van de & Ruud Lardinois (1991): De Veluwe
Natuurlijk! - Een herkansing en eerherstel voor onze natuur. Schuyt en
Co. Haarlem. Bladzijden: 128.
De Veluwe is ons grootste en mooiste natuurgebied.
Dit boek onderscheidt zich van de meeste natuurboeken door dit unieke
natuurgebied te beschrijven en daarnaast heel duidelijk aan te geven hoe
men de Veluwe in de toekomst zou kunnen behouden en verbeteren.
De auteurs behandelen de geschiedenis van de Veluwe, de afbraak, het
herstel sinds het einde van de 19e eeuw, de bosexploitatie, zoals die
was, hoe de situatie nu is en hoe het zou moeten worden.
Het boek is een bijdrage tot de discussies, die momenteel over het
behoud van de Veluwe gevoerd worden.
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De vele schitterende foto's presenteren de Veluwe op een uiterst
verrassende manier.
Vreugdenhil, Bram (2000): Veluwe 2010 een kwaliteitsimpuls - op
weg naar een grenzeloze Veluwe - vastgesteld door Gedeputeerde
Staten van Gelderland november 2000. Provincie Gelderland. Arnhem.
Bladzijden: 159.
Artikel
Wij willen u uitdagen
U bent binnen gekomen op de website van Stichting Kritisch
bosbeheer (SKB). Wij willen u helpen nieuwe inzichten op te doen
op het gebied van natuurbehoud, natuurontwikkeling en evolutie.
Het gaat om onze planeet. We zijn er niet om het u gemakkelijk te
maken, wij willen u uitdagen.
Dit artikel is op 12-08-2009 geplaatst
Dit artikel is op 27-01-2011 bijgewerkt
Wat is natuur?
Deze website ziet de natuur als een stelsel levende en veranderende
gemeenschappen van planten en dieren. De netwerken van elkaar
beïnvloedende soorten in afhankelijkheid van de niet-levende, de
abiotische, omstandigheden, bepalen het beeld van de natuur. In die
natuur is sterfte even gewoon als nieuw leven door geboorte of
ontkiemend zaad. De primaire productie - de totale natuurlijke
bijgroei aan planten en dieren - alsmede concurrentie en predatie,
bepalen het voorkomen, de levensruimte en de levensduur van de
soorten. Deze zogeheten natuurlijke processen hebben alle een
evolutionair karakter. Pas wanneer natuurlijke processen het beeld èn
afloop bepalen, spreken wij van (echte) natuur. De grote biodiversiteit
aan soorten is dus het resultaat van dit complex van processen.
Op deze website willen wij graag in het centrum staan van de
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nieuwste ecologische inzichten en daarover kritisch en onafhankelijk
berichten. We berichten ook over de talrijke initiatieven op het gebied
van natuurbehoud en -beheer in binnen- en buitenland. Daarbij willen
wij nadrukkelijk aan personen en organisaties ruimte bieden om te
publiceren.
Natuur is er altijd, maar welke natuur?
Vroeger, lang geleden, toen er nog geen mensen waren, waren er
overal oerbossen, oervenen, oerrivieren en oerzeeën. Toen kwam de
mens en die eiste zijn plekje op. Eerst bescheiden, tegenwoordig
ongeremd en onbeschoft.
Natuurlijk, natuur is er altijd en zal er ook altijd zijn. Gelukkig maar,
we kunnen niet zonder. Onze wereld zou anders onleefbaar worden.
Planten, dieren, aaltjes, schimmels en bacteriën, zij alle hebben een
functie, zij onderhouden de natuur. Zij breken dode planten en dieren
af, zij bouwen ook weer op, zij produceren ons voedsel, zij maken het
mogelijk dat we wonen waar we wonen.
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of slager publiekelijk te koop aangeboden. Natuurlijke sterfte kan
niet meer. Waar kan je als varken nog je eigen leven leiden? Neen,
de Mens is allesoverheersend.
Zonder Mensen zou Nederland bestaan uit bossen, meanderende
rivieren, duinen, wadden en laag- en hoogvenen. Het zou er
wemelen van de grote wilde dieren. Het land was niet woest en ledig,
integendeel het was paradijselijk groen en uiterst gevarieerd aan
levensvormen.
Natuurlijk heeft de mens óók recht op een plek. Dat is waar, maar
dan moeten we het wilde zwijn ook zijn plek gunnen en niet slechts
tolereren zolang Homo sapiens er maar niet door gehinderd wordt.
Heel veel soorten hebben door ons toedoen het veld moeten ruimen.
De mens heerst en verdeelt, zelfs als hij in de gedaante van
Natuurmonumenten, Het Gelders Landschap, Staatsbosbeheer of
overheid verschijnt.

De Mens (Homo sapiens, latijn: verstandige of wijze mens) drukt
intussen met zijn vele en niet zelden zeer grootschalige activiteiten
een enorm stempel op de natuur. Zo zijn nu de meeste wetenschappers
van mening dat zelfs het klimaat al door de diersoort Mens wordt
gewijzigd. Het is ook geen kattenpis dat inmiddels rond zeven miljard
mensen op onze enige aarde, onze planeet, moeten overleven.
Ook dicht bij huis en voor een ieder die zijn ogen en oren niet in zijn
zak heeft, is duidelijk te zien dat de mens allesoverheersend is. Neem
het wilde zwijn, waar nu zoveel over te doen is. Tolerant zijn we niet.
Vrijwel alle wilde zwijnen worden door de mens met een vuurwapen
om het leven gebracht. Het hoofdmotief is overlast, al heeft de
reguliere jacht rond sinds de ambtelijke natuurbescherming een
sterk recreatief karakter. De kadavers worden via websites, poelier
35

Omdat de mens zo heerst en verdeelt, is de sleutel van de staat der
natuur en het milieu ook alleen bij hem te vinden. De actuele staat
36
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der natuur is een perfecte afspiegeling van ons beleid en beheer, van
onze voorkeuren en wensen, van onze angsten en vrezen, ja zelfs
van onze kijk van alledag en dus ons beeld en perspectief op onze
natuurlijke omgeving. Met andere woorden: de staat onzer natuur is
een perfecte afspiegeling van ons natuurbeeld, een natuurbeeld dat
mede wordt bepaald door de waan van de dag. Dat kan de natuur
niet hebben, die heeft ruimte nodig, veel ruimte, tijd, veel tijd.
Daarom is het zo belangrijk dat wij blijvend bij ons zelf te rade gaan
of het wel moet gaan zoals we het doen.
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kan, dan is het verdedigbaar om dat gemis te herstellen door
bijvoorbeeld herintroductie. Essentieel is dat het oeroude
evolutionaire proces weer werkzaam wordt. De ecosystemen kunnen
zich daarna vollediger en completer, en dus natuurlijker, op eigen
benen verder ontwikkelen. Dat is de uitdaging. DAT IS DEZE SITE.
Stichting Kritisch Bosbeheer, vernieuwde website geopend in
2009
Omringd door oernatuur in eigen land

De natuur mag geen verdere schade meer lijden
We eindigden de vorige paragraaf met “Daarom is het zo belangrijk
dat wij blijvend bij ons zelf te rade gaan of het wel moet gaan zoals
we het doen”. Dat is de stromende gedachte achter deze website. Er
zijn vele organisaties die zich verbonden voelen met een goede
natuurbescherming. Maar natuurbehoud gaat intussen al lang niet
meer ver genoeg. Al zijn er zeker hoopvolle ontwikkelingen, per saldo
gaat echter het verlies aan soorten planten en dieren en aan natuurlijke
processen vooral, gewoon door. Wij willen geen verdere schade meer
aan de natuur, we moeten wat stuk gemaakt is herstellen om de natuur
zich verder zoveel mogelijk autonoom te laten ontwikkelen. Zo is de
natuur ontstaan, zo alleen kan zij overleven.
Bij verloren gegane natuur zoals boven omschreven, is in strikte zin
‘herstellen’ in de zin van terug naar het verleden, niet meer mogelijk.
Met herstellen bedoelen we hier het weer op gang laten komen van
ontbrekende of onvolledig functionerende natuurlijke processen. Zo
moet de natuur weer in elkaar geknutseld worden, zodat die het daarna
weer zelf af kan. De biodiversiteit blijft dan vanzelf in stand en zal
zichzelf via het natuurlijke proces van recombinatie en evolutie weer
vergroten. Een zeer essentieel natuurlijk proces is bijvoorbeeld
predatie. Grote predatoren als wolven en lynxen kunnen nog maar
moeilijk spontaan terugkeren. Als dat niet vanzelf op natuurlijke wijze
37

Door: redactie
5-1-06 - 23:25
Honderden kilometers aaneengesloten bos, hei, zand en veen.
Rivierkreeftjes, een kolossale waterval en een wasbeertje.
Je moet er even voor lopen, maar dan krijg je het ook: het gevoel dat je
bent omringd door oernatuur. Dat je misschien zelf een plaggenhutje in
elkaar moet zetten omdat je bij zonsondergang niet zo gauw weet hoe je
terug moet naar de bewoonde wereld. Dat je wel eens wekenlang
onopgemerkt in het veld zou kunnen liggen als je nu je benen breekt.
De Veluwe. Met 88.000 hectare een van de grootste natuurgebieden van
West-Europa. Kuddes edelherten kom je er tegen. Wilde paarden en
runderen. Absolute stilte, soms. Sporen van verdwenen beschavingen.
Door rivieren aangevoerd grind dat, opgestuwd door de gletsjer, op
tientallen meters hoogte aan de oppervlakte komt. Een schaapskudde op
een uitgestrekte vlakte, na de ijstijd gladgestreken door smeltwater.
De oertijd dringt zich op, als je het dunne laagje beschaving wegkrabt.
Zoals ze in nationaal park de Hoge Veluwe letterlijk hebben gedaan.
Stukken bos zijn weggehaald, de door de zure regen gevoede plaggen
opgeruimd, zodat een imposant, bij elke storm veranderend stuk
stuifzand resteert.
38
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Zelf passen we de kunst van het negeren toe: we letten niet op dat woud
van borden met gedragsregels, die motorzaag, die vliegtuigstrepen in de
lucht. Meestal lukt dit best en is de Veluwe weer net de Vale Ouwe. De
stuivende, onafzienbare, gevreesde woestenij van weleer. Hier, bij
Schaarsbergen, beginnen we aan het Veluwe Zwerfpad, een 353
kilometer lange rondwandeling van het Nivon die in maart uitkomt.
We lopen de route stukje bij beetje. Lange en korte etappes, net hoe het
uitkomt. Honderden kilometers aaneengesloten bos, hei, zand, veen.
Wat een weelde. We zien zeldzame inheemse rivierkreeftjes in de
Rozendaalse beek.
De door het ijs bij Rheden op een heuvelkam neergevlijde Duivelssteen,
met de klauw van de duivel erin. De voor Nederlandse begrippen
spectaculaire waterval in de Vrijenberger Spreng bij Loenen, kolken
langs de Oude Bandijk, die vroeger de IJssel weerde en nu midden in
het bos ligt.
Op prehistorische akkertjes bij Epe jagen we in alle vroegte nota bene
een wasbeer de stuipen op het lijf. We zwoegen tegen de Renderklippen
op, met uitzicht op de schaapskudde. Een Spaanse schans bij Hattem,
diep in het bos verstopte schuilhutten voor onderduikers bij Vierhouten.
En in het Hulshorsterzand valkuiltjes van de bijenwolf, een wesp die op
deze manier bijen verschalkt. Blauw flitst een ijsvogeltje boven de
Hierdense Beek, die de weg wijst naar het Uddelermeer.
De ’dansende bomen van Drie’: hectares vol kromme stammen in de
nevel. Via de houten zuilen van het Kathedraalbos bij Kootwijk naar de
pannenkoeken in het dorp. En over kaarsrechte koningswegen aangelegd door Oranjes die zich hier op liederlijke wijze voorzien van
wijn en geweren in koetsen langs het wild lieten rijden, sommige
dingen zijn nauwelijks veranderd op de Veluwe - naar de wodanseiken
bij Wolfheze (hees=bos), die al in de Spaanse tijd aan de Heelsumse
Beek stonden.
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We zijn rond. En we gaan nog een keer, dat staat vast, om al dat moois
te herkauwen.
De Veluwe, schrijft Tom Bade van de Stichting Kritisch Bosbeheer in
zijn boek Van Betuweroute naar Veluweroute, moet dé slagader worden
van een groene corridor dwars door het verstenende Nederland,
onderdeel van een Europees netwerk van grote aaneengesloten
natuurgebieden. Een ononderbroken strook struinnatuur van Limburg
naar het Naardermeer en Lelystad.
Uitgewandeld schuiven we aan in de file naar de Randstad.
Voortsukkelend langs de betonnen Veluwezoom van kantorenparken,
nieuwbouwwijken en verkeerspleinen, helpen wij Bade hopen dat
gemeenten een lucratief pannenkoekenhuisje met aanpalende
zelfkazende boerin op den duur verkiezen boven glanzende zichtlocaties
voor multinationals. Het is nog ver lopen naar Lelystad.
•

Veluwe Zwerfpad, uitgave Nivon, maart 2006, ISBN 90 70601
87 7. De route maakt deel uit van het landelijk netwerk van
Lange Afstand Wandelroutes. Prijs: 18,70 euro.

•

Van Betuweroute naar Veluweroute, Tom Bade, ISBN 90 5011
219 6, verkrijgbaar via uitgeverij KNNV, 030 2314797.

Veluwe niet langer enige met oerbos
LAND VAN CUIJK/VELUWE - De Veluwe is niet langer de enige
plek in het land met oerbos. Onderzoekers hebben in het groene hart
tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven eveneens 9000 jaar oude
bomen gevonden.
Dat meldt natuurbeheerder Brabants Landschap in het winternummer
van zijn kwartaalblad.
In de Loonse en Drunense Duinen stuitten natuuronderzoekers op
meerstammige eikenstoven van ruim 30 meter in omtrek, een formaat
dat tot dusver alleen op de Veluwe was aangetroffen.
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Het eikenoerbos in het duingebied is ruim 9000 jaar oud. Deze vondsten
zijn volgens Bert Maes en Henk Kuiper van de Stichting Kritisch
Bosbeheer van groot belang om oorspronkelijke vegetatie in Brabant
terug te brengen.
Het gaat om inheemse soorten die zich 13.000 jaar geleden na de laatste
ijstijd zonder directe invloed van de mens in Noord-Brabant en de rest
van Nederland hebben genesteld.
Op de beste groeiplaatsen kunnen zaden en stekken worden geoogst
voor aanplant elders, is het voorstel.

http://www.earth-matters.nl/11/10967/verborgen-nieuws/grotebedrijven-uiten-zich-weinig-diervriendelijk.html
Grote bedrijven uiten zich weinig diervriendelijk ’s Werelds
grootste bedrijven tonen weinig verantwoordelijkheid voor dieren. Dat
is de conclusie van een onderzoek door Monique Janssens en Muel
Kaptein van RSM Erasmus Universiteit Rotterdam. Minder dan de helft
van de Fortune Global 200 hebben op hun website iets staan over
verantwoordelijkheid voor dieren. Hoewel alle grote bedrijven veel
invloed hebben op dieren, tonen ze in dit opzicht weinig
verantwoordelijkheid. 53% van de 200 grootste bedrijven ter wereld
schrijven op hun website niets over verantwoordelijkheid voor dieren.
Gezien de omvang van hun websites, geeft dit een indruk van hun
communicatie over het onderwerp en het belang dat ze eraan hechten.
De Barneveldse Krant
Op 12 mei 2015 stond in deze krant dat koeien in de stal méér
ammoniak produceren dan op het land. De uitstoot zal alleen maar
toenemen. 14 mei 2015
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'Meeste 'stank' in Kootwijkerbroek' 31-03-2015 14:28
BARNEVELD Lunteren scoort voor de tweede keer op rij met de
meeste vergunningen voor de uitstoot van fijnstof (Postweg) en
ammoniak (Hoge Valkseweg). En in Kootwijkerbroek aan de
Esvelderweg wordt door veehouderijen de meeste geur uitgestoten.
Hans-Lukas Zuurman
Dat stelt de Partij voor de Dieren na bestudering van openbare
milieugegevens. De partij onderzocht
op welke vierkante kilometer in de
provincie Gelderland de meeste
ammoniak, geur en fijnstof door
veehouderijen wordt uitgestoten. Ook
heeft de fractie uitgezocht waar de
meeste dieren 'opeengepakt' zitten.
Daarin komt Voorthuizen naar voren
als gebied met de meeste leghennen:
346.262 op een vierkant van één bij één kilometer. De partij spreekt van
een ,,onwenselijke situatie.'' Wat betreft de plekken waar de meeste
dieren worden gehouden, verklaart de partij: ,,Doordat veel dieren in de
veehouderij in dichte stallen opeengepakt zitten, hebben omwonenden
vaak geen idee hoeveel dieren in hun buurt leven.''
RUNDVEE Naast de genoemde hoeveelheid leghennen in
Voorthuizen, ligt de vierkante kilometer met het meeste rundvee (9.768)
bij Uddel. ,,Dierenwelzijn is niet gebaat bij deze intensieve vorm.
Dieren hebben minder ruimte, zien geen daglicht meer en groeien als
gevolg van fokprogramma's, voer en medicijnen onnatuurlijk snel.
Vleeskuikens kunnen na enkele weken hun lichaamsgewicht niet meer
dragen, koeien produceren vier keer meer melk dan honderd jaar
geleden en kippen leggen achtmaal zoveel eieren als vroeger.''
Juist deze week publiceerde onderzoeksinstituut NIVEL en IRAS over
een onderzoek waarin blijkt dat omwonenden van megastallen vaker
42

De Parels van de Veluwe deel 2

No.848

gezondheidsklachten hebben als verkoudheid, duizeligheid, maag- en
buikpijn. Dit als gevolg van de stankoverlast. ,,De uitstoot van fijnstof
draagt bij aan het ontstaan van hart- en longziekten. Een hoge
concentratie van ammoniak is bovendien slecht voor de biodiversiteit,
doordat het overschot aan mest leidt tot verzuring en vermesting van
water en bodem.''
Wat de Partij voor de Dieren betreft komt er snel een einde aan nog
meer ruimte voor stallen in Gelderland.
LTO Noord, afdeling Barneveld kon desgevraagd bij het ter perse gaan
van dit artikel niet reageren en komt later met een reactie op het
standpunt van de Partij voor de Dieren.
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twee zaken over natuurvergunningen, voor zowel de varkenshouderij
als de vleeskuikenhouderij.

ANP Binnenland
Megavarkenshouderij stap dichterbij
13-05-2015 10:59 | ANP
De milieuvergunning die het college van gedeputeerde staten van
Limburg heeft verleend voor een megavarkenshouderij in Grubbenvorst
blijft grotendeels in stand. Dat heeft de Raad van State woensdag
geoordeeld.

Groot, groter, het grootst

De hoogste bestuursrechter
bepaalde wel dat er 1120
varkens minder mogen worden
gehouden dan waarvoor eerder
een vergunning werd verleend.
Het veebedrijf in Grubbenvorst
wil in het enorme
stallencomplex zo’n 1 miljoen
kippen en 30.000 varkens
onderbrengen.
Onder meer Wakker Dier en Vereniging Behoud de Parel hadden
beroep aangetekend tegen de milieuvergunning. Tegen de uitspraak van
woensdag is geen hoger beroep mogelijk. Op dit moment lopen er nog
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