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Bournezeau, 3 april 2018

Onderwerp : De Oostvaardersplassen 

Geachte Heer, Mevrouw (leden van de begeleidingscommissie OVP) 

Wij schrijven U deze brief i.v.m. de gebeurtenissen die zich voordoen in de OVP. 

Het zal U waarschijnlijk verrassen, maar ook de in Frankrijk wonende Nederlanders voelen zich 
nauw betrokken bij en maken zich zorgen over de grazers in dit gebied. 

Als dier- en natuurbeschermers, van oorsprong ingenieurs (TU Delft en University of Bath), zijn wij 
hier in Frankrijk sinds een 16-tal jaren met een soortgelijk project(je) begonnen onder de naam 
« Forests From Farms » http://forestsfromfarms.org/ waarbij we een stuk land laten verwilderen ten
voordele van de natuur en de biodiversiteit, ook om klimaatverandering te bestrijden. Bovendien 
zijn we de auteurs van de site https://anti-speciesism.com/ (het niet meer willen discrimineren op 
basis van diersoort) en we runnen hier een stichting voor de bescherming van dieren (Nala 85480) 
http://www.nosamislesanimaux.com. 

Vanuit deze 3 invalshoeken en onze ervaringen, zouden we U  in kennis willen stellen van onze 
bedenkingen over het huidige beheer van de grazers in de Oostvaardersplassen. In de bijlage 
vindt U een artikel met onze vizie van hoe het gebied ontstaan is, hoe de grazers er zijn gekomen 
en welke problemen er zich nu voordoen.  We sluiten af met enkele suggesties over hoe deze 
problemen zouden kunnen worden opgelost. 

Wij zouden U willen vragen te willen overwegen onze bedenkingen mee te willen nemen in de  
ontwikkeling van het nieuwe beheersplan Oostvaardersplassen.

Wij wensen U veel sterkte bij het schrijven van dit plan, dat uiteraard voor alle betrokken partijen 
aanvaardbaar zou moeten zijn, maar toch ook wel rekening houdend met de dieren en hun welzijn,
een onderwerp dat steeds belangrijker wordt en zich steeds verder ontwikkelt in onze moderne  
samenleving.

Hoogachtend, 

Marit de Haan en Nigel Franks
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