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HERSTEL

→ In het opiniestuk van John
Jansen van Galen op Het
Hoogste Woord van 17 maart jl.
stond abusievelijk vermeld dat
Steve Brown, lijsttrekker van de
Stem van de Straat, een veroor-
deeld drugscrimineel is. 
De heer Brown is echter nooit
om drugsgerelateerde redenen
veroordeeld.

STAATSGREEP

Turkije pakt 
80 burgers op 
in 18 landen
De Turkse geheime dienst (MIT)
is betrokken bij het terughalen
van zo’n tachtig Turkse burgers
uit achttien landen. Ankara ver-
denkt deze Turken van betrok-
kenheid bij de mislukte staats-
greep in 2016. Bozdags ontboe-
zeming op de Turkse televisie
komt op een moment dat zijn
land een ruzie met Kosovo uit-
vecht. Vorige week werden zes
Turken vanuit Kosovo door de
MIT naar Turkije gebracht. “Een
vergissing,” volgens de Koso-
vaarse premier Ramush Hara-
dinaj. Hij zegt niet op de hoogte
te zijn gebracht van hun arres-
tatie. Dat had wel gemoeten
want de Turken, van wie vijf in
het onderwijs werkten en een
als arts, verbleven legaal in Ko-
sovo. 

ZORG

‘Overlast door
bezuinigingen op
ggz valt mee’
Uitgaven aan de geestelijke ge-
zondheidszorg (ggz) zijn de
laatste jaren gestegen, terwijl
medewerkers van de ggz-crisis-
dienst minder vaak in actie
hoefden te komen. Dat meldt de
koepelorganisatie Zorgverzeke-
raars Nederland op basis van
eigen gegevens. Volgens de or-
ganisatie nemen de cijfers het
beeld weg dat bezuinigingen in
de ggz leiden tot meer overlast
door ‘verwarde personen’. Dat
beeld wordt volgens Zorgverze-
keraars Nederland ‘soms ge-
schetst in de media’. Maar cij-
fers op basis van declaraties die
bij de verzekeraar zijn ingediend,
vertellen een ander verhaal, zegt
de organisatie. Zo kwam de ggz-
crisisdienst in 2013 nog 70.000
keer in actie, in 2017 60.000
keer. (ANP)

1 EURO KORTING

Snelle intercity
goedkoper
buiten de spits
De NS wil reizigers met korting
verleiden om buiten de spits
(tussen 9.00 en 16.00 uur en
van 18.30 tot 06.30 uur) te
reizen met de Intercity Direct.
De toeslag op de trein die over
de hogesnelheidslijn tussen
Amsterdam, Rotterdam en
Breda rijdt, wordt in de dal uren 1
euro per rit lager: 1,40 euro in
plaats van 2,40 euro. Dat is een
verlaging van 42 procent. De af-
gelopen maanden was de trein
buiten de spits toeslagvrij. Dat
was het gevolg van een boete
die de NS vorig jaar kreeg we-
gens ondermaatse prestaties
van de Intercity Direct in 2016.
Het boetegeld werd op deze
manier teruggegeven aan reizi-
gers. Na 8 april is de pot leeg en
gaat de kortingsregeling in. (ANP)

Charlot Verlouw
AMSTERDAM

Het aantal omgekomen grote grazers in de afge-
lopen winter ligt fors hoger dan het jaar ervoor.
Sinds 1 december vorig jaar stierven bijna drie-
duizend herten, runderen en paarden, meer
dan de helft van de totale populatie volgens de
laatste telling in oktober. Ter vergelijking: in de
winter 2016-2017 stierven 813 dieren en in de pe-
riode 2015-2016 waren dat er 1613.

De hoge sterftecijfers kunnen niet op een
slechter moment komen. De afgelopen maan-
den wordt er flink gedemonstreerd tegen het be-
leid in de Oostvaardersplassen. De dieren wor-
den er zo veel mogelijk met rust gelaten en
tijdens strenge winters niet bijgevoerd. 

Hooibalen
Staatsbosbeheer schiet wel grazers af die de
winter naar verwachting niet zullen overleven,
om onnodig lijden te voorkomen. Dat gebeurde
deze winter met 90 procent van de gestorven
dieren. Critici vinden dat de grazers niet als wild
beschouwd moeten worden, omdat er een hek
om het gebied staat. De dieren kunnen er dus
niet weg om te zoeken naar meer voedsel.

Het is afwachten of de cijfers de definitieve
nekslag zullen zijn voor het experiment dat
Oostvaardersplassen heet. Eerder al bezweek de
provincie Flevoland onder de druk van de actie-

Oostvaardersplassen Strenge winter fataal voor helft wilde dieren

Slechts de helft van de grote grazers
slaagde erin deze winter te overleven in de
Oostvaardersplassen. De hoge sterfte
stookt de discussie over het beheer op.

Te veel dode herten
kunnen we niet aan

voerders die zelf hooibalen kwamen brengen.
Tegen het advies van deskundigen in kreeg
Staatsbosbeheer van de provincie opdracht om
tijdelijk bij te voeren, in de hoop dat actievoer-
ders zouden stoppen. 

Recreatie?
De commissie-Van Geel, die vorige maand met
een advies over het beheer zou komen, stelde de
presentatie van het adviesrapport uit om de re-
cente ontwikkelingen mee te kunnen nemen.
CDA’er Pieter van Geel, voormalig staatssecreta-

ris voor Milieu, onderzoekt of en hoe het beheer
van de Oostvaardersplassen moet veranderen.
Ook kijkt hij naar de mogelijkheden voor meer
recreatie in het natuurgebied.

De onrust is gebleven: er wordt nog steeds ille-
gaal bijgevoerd en gedemonstreerd. Afgelopen
weekend werden vijf mensen gearresteerd. Aan
media-aandacht geen gebrek. Ook bekende Ne-
derlanders mengen zich in de discussie. Hans
Klok was afgelopen zondag ter plekke en reali-
tyster Kelly van der Veer (Big Brother) ging een
paar dagen in hongerstaking.

Koud en nat
De laatste sterftecijfers zullen alleen maar olie
op het vuur zijn. Dat lijkt Staatsbosbeheer zich
ook te realiseren. De natuurbeheerder plaatste
eerder video’s van bijvoerende boswachters.
Donderdag verscheen een uitgebreide uitleg op
de website over de hoge sterftecijfers: door de
zachte winters van 2016 en 2015 was er erg veel
voedsel in het gebied en was de populatie dus
groot. Deze winter was daarentegen koud en
nat. Door hevige regenval in december en ja-
nuari moesten de dieren al vroeg interen op hun
reserves, aldus Staatsbosbeheer, en dan volgde
er in maart ook nog een vorstperiode. 

‘Veel jongere dieren en de oudere dieren, die
niet in staat zijn geweest om in de zomer en
herfst voldoende vet op te bouwen, zijn in deze
periode uitgevallen.’ Staatsbosbeheer verwacht
dat ook in april nog dieren zullen sterven.

Als het beheer komend jaar hetzelfde blijft,
gaan de overgebleven dieren een luxe periode
tegemoet. Staatsbosbeheer verwacht dat de po-
pulatie na april op hetzelfde niveau is als in
2002, op de helft van de ecologische draag-
kracht van het gebied. Dat betekent veel voedsel
voor de overgebleven dieren en dus ook weer
meer reserves voor de volgende winter. En meer
voedsel leidt weer tot een groeiende populatie.

→ Dieren die het niet hebben
gehaald, worden weggehaald
door een destructiebedrijf.
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‘Dieren die niet in staat
zijn geweest om
voldoende vet op te
bouwen, zijn uitgevallen’


