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VAN HET LIJDEN VERLOST 3
In een reactie op het artikel over de
Oostvaardersplassen schrijft voormalig
Artis-directeur Maarten Frankenhuis
dat ik de aantalsregulatie van grote
grazers in de Oostvaardersplassen door
de hoeveelheid voedsel niet kan vergelijken met die van wildebeesten in de
Serengeti. Volgens hem hebben wildebeesten in de Serengeti in het algemeen weinig te lijden van voedseltekort, omdat ze continu tussen voedselrijke gebieden heen en weer trekken.
Aantalsregulerend zou de uitputtende
trek zijn en het samendrommen bij het
oversteken van rivieren waarbij dieren
worden vertrapt, verdrinken of door
krokodillen worden gedood.

Dat is volstrekt onjuist, bleek op een
internationaal minisymposium over de
Serengeti op de Rijksuniversiteit Groningen. Ze trekken wel, maar van een
voedselrijk naar een voedselarm gebied. Het voedselrijke gebied is waar
tijdens de jaarlijkse regentijd gras van
een hoge kwaliteit groeit op een bodem
van harde vulkanische as waar geen bomen kunnen wortelen. Dat geeft het
beeld van een eindeloze grasvlakte vol
grazende wildebeesten. Daar worden
de kalveren geboren. Na de regentijd
komt de jaarlijkse droogte die de wildebeesten dwingt daar te vertrekken,
want het gras wordt oneetbaar en
drinkwater ontbreekt. Ze trekken naar
waar wel drinkwater is, maar het grasland is van een mindere kwaliteit. Dat
ligt bovendien verspreid in een bosachtig landschap. Door de trek ontsnappen ze aan de invloed van grote roofdieren als leeuwen met hun weinig
mobiele welpen, maar niet aan de beperkte hoeveelheid kwalitatief goed
voedsel. Die reguleert hun aantal tot
rond 1,2 miljoen. Gewoonlijk sterven
jaarlijks 200.000 dieren. Door een uit-

zonderlijk droogte in 1993 waren dat er
340.000. De ongelukken die Frankenhuis noemt hebben heel weinig effect
op de populatie, ook niet het uitzonderlijke voorval in 2007, toen in 3 dagen tijds 10.000 wildebeesten verdronken bij het oversteken van de rivier de
Mara.
De hoeveelheid en kwaliteit voedsel reguleert ook niet-trekkende grazers van
het formaat wildebeest (rond de 120150 kilo) en groter. Dat gebeurt ook in
de Ngorongorokrater die Frankenhuis
vergelijkt met de ingerasterde Oostvaardersplassen, omdat de kraterwand
de dieren insluit. Volgens hem reguleren in de krater grote predatoren de
aantallen dieren.
Dat is dus onjuist, evenals zijn bewering dat in de Oostvaardersplassen de
grazers in de winter worden doodgehongerd. Vanwege welzijn wordt een
dier doodgeschoten als duidelijk is dat
het dier het einde van de winter niet
kan halen; natuurlijke selectie en natuurlijke regulatie dus. Zo stierf 80 tot
85% van de gestorven dieren. De overige werden niet gevonden en stierven
een natuurlijke dood.
Frans Vera
Staatsbosbeheer
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Het geeft geen goed gevoel dat in de
Oostvaardersplassen uitgezette dieren
uit hun lijden verlost gaan worden
door vroeg reactief afschieten. Temeer
niet daar de mens zelf verantwoordelijk is voor dit lijden en wel door bij het
opzetten van het experiment de mogelijkheid of onmogelijkheid van migratie bij het ontstaan van voedselschaarste niet onder ogen te zien, terwijl toch
algemeen bekend was dat grote grazers
dit doen.
Dat voedselschaarste zou ontstaan had
ook bij het begin van het experiment
kunnen worden voorzien. Immers bij
het uitvoeren van de hun toegedachte
taak te weten het openhouden van het
moerasgebied zouden de dieren zich

gegarandeerd met de voortplanting bezighouden. Leven laten ontstaan en het
daarna dan afschieten is moreel onaanvaardbaar zij het dan iets minder erg
dan het leven laten beëindigen door
opzettelijke verhongering (d.w.z. verhongering in de onmiddelijke nabij-

heid van voedsel). Maar er is een andere
optie: zorg ervoor dat er geen nieuw leven kan ontstaan of slechts in beperkte
mate en wel door een gericht beleid van
geboortebeperking.
De enigen die niets in deze optie zullen
zien zijn natuurlijk de jagers. Zij hadden zich toch zo verheugd om te kunnen gaan knallen. Zij moeten hun
bloeddorst maar op een andere manier
zien te bevredigen.
Bernard Taverne
Leidschendam
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DAUWDRUPPELS VANGEN
De waterboxx kan een goed systeem
zijn om dauwdruppels op te vangen
voor de bewatering van plantjes in droge streken. Op Lanzerote, zo leerde ik
lang geleden, maakt men kuilen die
men vult met grove vulkaanas die daar
aanwezig is. In de kuil zet men een
plantenstek die gaat groeien dankzij de
opgevangen dauw. Die askorrels hebben namelijk een halfopen structuur
waardoor de neergedaalde nachtelijke
dauw wat naar binnen trekt en ‘s ochtends niet meteen verdampt.
Mijn idee was toen om een kunstmestfabriek te bewegen om voor dat systeem hun korrels ook halfopen te maken voor de opvang van dauw. Die korrels zouden dan meteen de voeding
kunnen leveren waar de plant behoefte
aan heeft. Echter moet die voeding in
een zeer kalme dosering gebeuren, anders dan met gewone kunstmest het
geval is. Bovendien betekent een op de
toekomst gerichte bemesting dat de

kunstmest niet agressief is maar een
passende organische verrijking van de
bodem tot gevolg heeft. Deze kan dan
later door de groot geworden planten
zelf overgenomen worden zonder dat
de bodem bedorven is door een mest
‘overkill’. Ik heb thuis een potje met
die vulkaanas en heb mij verdiept in de
beste soort kunstmest. Van een gang
naar een kunstmestfabriek is het toen
niet meer gekomen. Maar wie weet is
het idee zo gek nog niet.
Willem Hoogendijk
Stichting Aarde
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TOT DE TANDEN BEWAPEND
In het NRC van dinsdag 21 december
stond op de voorpagina het bericht dat
de archeologen Ton Derks en Wouter
Drie
Vos van Hazenberg van mening zijn

dat de Romeinse soldaten hun haar
moesten kammen van hun commandanten. ‘Dat zou het eenvormig uiterlijk bevorderen, de vijand ontzag en Aust
angst inboezemen en het gevoel van Indo
Nige
trots en onoverwinnelijkheid van de
Romeinse soldaten vergroten.’ Dit naar
aanleiding van het grote aantal gevonden kammen in een militaire Romeinse context. In werkelijkheid hadden
Romeinse soldaten, net als de andere
door beide heren gemelde legers, veel
last van hoofdluis. Het is evident dat
daar waar veel mensen met een lange
haardracht dicht bij elkaar zijn, zoals
op schepen en in legerplaatsen de kans
op hoofdluis exponentieel toeneemt.
De bij het artikel afgebeelde Romeinse
kam van buxushout met fijne en grove
tanden opgegraven in Vechten is hier
het bewijs van. De fijne tanden werden
gebruikt voor het verwijderen van de
eitjes van de hoofdluis, de grove voor
de hoofdluis zelf.
Gerrit Slijkerman
Hoevelaken

