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Indrukken
Aan het begin van de herfst van 2013 leek het doek te vallen voor
1400 van de “…” AWD-damherten.
Voorgegaan door de jachtlustige CDA-gedeputeerde Jaap Bond
becijferde de Noord-Hollandse Fbe, dat er veel teveel van die
levende schietschijven rondliepen in het private territoir van alle
Amsterdammers: i.c. de hoofdstedelijke Waterleidingduinen.
De kapitalistische hobbyknallende achterban van die Fbe wilde
niets liever, dan zichzelf “volkomen belangeloos” opofferen om
orde op zaken te stellen. Hoewel men na enig doorvragen moest
bekennen er geen idee van te hebben hoeveel dieren de uit te
dunnen populatie bij benadering telde!
Men wist dus alleen met dodelijke zekerheid dat er teveel herten
waren, maar zélfs over de leeftijdsopbouw, de sekseverhouding en
de natuurlijke sterfte waren geen globale cijfers bekend!
Indrukken: jawel, daarvan liep het over in de meldingen die jagers
via media en informele kanalen naar buiten brachten. Maar in
όnze Kenniseconomie anno 2013 mochten ze die indrukken
helemaal zelfstandig ook weer inslikken!
Nadat wij namelijk ons licht hadden opgestoken langs de gehele
binnenduinrand en in andere Randstedelijke regionen werd al
snel duidelijk, dat er van alles mis dreigde te gaan met de
zuiverheid van besluitvorming in de Mokumse raadskamer, waar
welgeteld één raadslid tegen de afschotplannen leek te gaan
stemmen.

Van diverse zijden gonsden er in ons netwerk geruchten als
zouden er ‘diensten in natura’ zijn aangeboden voor “ja” stemmen
ten faveure van het proactieve afschot van bijna anderhalf
duizend handmakke dieren.
Wij namen vanzelfsprekend actie en zagen op wonderbaarlijke
wijze de stemmenverhoudingen in de Raad zich als
bloembladeren in de zon omdraaien. Onze zegslieden hadden niet
op een duidelijker wijze hun gelijk kunnen krijgen!
Het verdere verloop van die raadszitting is bekend.
Door het PvdA-raadslid Ger Jager werd tegen middernacht een
motie ingediend die behelsde, dat er alleen afschot zou
plaatsvinden van wrakke dieren. En dat er tevens een onderzoek
zou worden ingesteld naar de kwantitatieve en kwalitatieve
populatieomvang en de ecologische gebiedsfactoren.
Naar onze indrukken is daarbij opnieuw de hand gelicht teneinde
in 2016 coute que coute tot proactief afschot te kunnen over gaan.
Aangezien het onderzoek plaatsvond onder supervisie van de
Provincie Noord-Holland met als formeel opdrachtgever de
Volendamse gedeputeerde Jaap Bond, zijn andermaal alle
stormballen gehesen.
In deze nota leest en ziet u wel waarom!

Maar EErst EvEn wat rEchtzEttEn….
Er heerst in ons land sinds het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw een bizarre
koorts onder professionele natuurbeheerders en zich faunabeheerder noemende
hobbyjagers, die door moedwillig foutieve voorstelling van zaken in steeds sterker mate
lijkt te zijn overgeslagen op bestuurders en op de gewone burgerij.
Die koorts heet exotenhaat, mist in de meeste gevallen iedere grond van redelijkheid en
dient maar al te vaak doelen die doorgaans als gewone leeghoofdigheid, maar even
gemakkelijk als egoïstische eigenrichting ontmaskerd kunnen worden.
Deze haat betreft vooral dieren- en plantensoorten waarvan bekend is of wordt
aangenomen dat zij oorspronkelijk niet voorkwamen op het grondgebied dat wij thans
Nederland noemen.
En terwijl datzelfde grondgebied gedurende de afgelopen halve eeuw letterlijk
dichtslibde met medemensen waarvan het oorspronkelijke thuisland zich vér buiten
onze grenzen bevindt en begrippen als assimilatie en integratie achter iedere Hollandse
voordeur bekend zijn, vindt iedereen het normaal dat zulke kortzichtige typen volledig
ingeburgerde biologische levensvormen te vuur en te zwaar zijn gaan bestrijden.
Zo heeft men het op veel plaatsen gemunt op bomen als Japanse Lariks, Amerikaanse
Eik, Douglasspar, Fijnspar, Vogelkers en Tamme Kastanje, die al honderden jaren bij ons
groeien en waarvan de bosopstanden natuurlijke leefgemeenschappen vormen met
dikwijls specifieke plant- en diersoorten.
Om even bij die Tamme Kastanje te blijven: die boom werd al meer dan 1200 jaar
geleden door de Romeinen in ons land aangeplant en wordt vanaf 1992 op veel
plaatsen bestreden alsof het een ongewenste vreemdeling betreft. Latere overheersers,
kruisvaarders of gewone handelaren brachten de andere genoemde boomsoorten naar
ons land.
Wanneer dat zo uitkomt wordt ook het Damhert dikwijls als uitheems en dus exotisch
gestigmatiseerd. Dat is een aperte onjuistheid, want deze hertensoort kwam tot aan de
laatste IJstijd overal in West-Europa voor en is dus van oorsprong inheems. Wij danken
het opnieuw aan de Romeinen dat er in onze streken al ruim 1000 jaar lang weer
damherten leven.

Leugens, halve waarheden, apert onjuiste voorstelling van zaken en onbeschaamde
willekeur geselen al van meet af aan het `dossier exoten` in de flora en fauna wetgeving.
Terwijl de fazant bijvoorbeeld destijds als vliegend jachtornament vanuit China werd
ingevoerd, beschouwd te wetgever die soort als inheems.
Maar de door jagers in West-Europa als jachtwild uitgezette Canadese Gans en de al
rond het jaar 1900 uit parken ontsnapte Nijlgans, die beiden zeer goed in wilde staat bij
ons gedijen en hoegenaamd niemand tot last zijn, moesten zo nodig als exoot worden
gedoodverfd. Reden: ze schieten zo lekker weg voor de loop van een hobbyjachtgeweer!
Exact datzelfde speelt zich thans af rond de damhertenpopulaties in de AWD, de
Kennemerduinen en elders in West-Nederland. Want daar leven niet alleen erg veel
mensvertrouwelijke en dus makkelijk te schieten damherten, maar er woont ook een
onfris contingent materieel welgestelden, die zonder knagend geweten graag voluit los
willen gaan op die “schadeveroorzakers”.
Zij worden daarbij bestuurlijk gesteund vanuit twee provinciehuizen, waarbij CDA en
VVD zich bij toerbeurt inzetten om een beschaafde en verantwoorde omgang met onze
natuur en al wat daarin leeft te bruuskeren. Daarom kleeft er aan “wetenschappelijke
adviezen” die in opdracht van deze provinciale overheden tot stand komen, op zijn minst
een uitermate verdachte geur!

Voor het Amsterdamse gemeentebestuur is daarbij de subversieve rol van voormalig
wethouder Eric van der Brug en gedeputeerde Jaap Bond bij het in 2012 vergassen van
duizenden ganzen in Waterland-Oost cruciaal.
Beiden waren op de hoogte van het beschamende en onwettige feit, dat die ruimingen
niets van doen hadden met de vliegveiligheid rond Schiphol, maar appelleerden aan de
eisen die confessionele en neoliberale melkveehouders en akkerbouwers hen
dicteerden.
Met andere nuances en belanghebbenden speelt iets dergelijks zich thans af rondom de
damherten van onze duingebieden en zal men alles uit de kast halen om aan te tonen
hoe noodzakelijk en heilzaam proactief afschot wel niet zal zijn.
Nee dus!
Aan leugenpraat en verdraaide waarheden mag een zelfbewust en deugdelijk handelend
bestuur geen gehoor geven. Vandaar deze nota!

Razen, grazen en holle frasen
Sinds men zo’n kleine dertig jaar geleden het zowel in taalkundige als ecologische zin
verwerpelijke monstrum “natuurontwikkeling” heeft bedacht, raast er een nooit
geluwde orkaan van aardwetenschappelijk-, vegetatiekundig-, dierecologisch- en
ethologisch onbenul door de maritieme, fluviatiele en alluviale delen van ons land.
Daarbij moet er vooral veel grondwerk worden verzet. Want vele malen belangrijker
dan natuur beschermen is immers het tot verdienmodel degraderen van die natuur. Of
beter: van wat daarvoor door moet gaan!

Het was al heel lang bekend dat bepaalde vormen van natuur maakbaar zijn. Veen- en
tichelputten bijvoorbeeld na het wegbaggeren van turf en baksteenklei. Uiterwaarden en
boezemlanden na bedijking en kwelders die ontstonden door stuifdijken en leidammen
aan te leggen. Win-win situaties, die gewoon voortkwamen uit noodzakelijke
activiteiten!
Op die wijze hebben ook de Amsterdamse Waterleiding Duinen hun huidige aanzien en
natuurlijke waarde gekregen. Dus als bijproduct van de noodzaak om de Amsterdamse
burgerij duurzaam van goed drinkwater te kunnen voorzien. Bijproduct: geen doel op
zich! Waterwinning is feitelijk een industriële activiteit die zodoende landschappelijke
en ecologische meerwaarde kreeg. Win-win dus!

Dat ook natuurgebieden zorg nodig hebben om niet te overwoekeren was al
decennialang bekend. Vanaf de jaren ‘70 echter begon daarbij de kostenfactor een
substantiële rol te spelen. Bij het Rijks Instituut voor Natuurbeheer onderzocht men
daarom de invloed en efficiëntie van gedomesticeerde grazers en meende daarin dé
ultieme oplossing gevonden te hebben.

Helaas: amper goed en wel van start met dit begrazingswerk overliep het aanstormende
contingent natuuronwikkelpredikers de gevestigde opvattingen en introduceerde een
absolute noviteit: de herkauwende exoot als biologisch begrazingsmechanisme!
Dat dit vrijwel synchroon plaatsvond aan de beeldenstorm die dezelfde besefgestoorde
carriëreratten ontketenden tegen al wat in hun ogen niet in ons land thuishoorde, is hen
en hun duur betalende opdrachtgevers tot op de huidige dag ontgaan!

Zo verrijkte men dus onze kostbare natuur met wild ogend maar handtam gemaksvee
dat met evenveel recht het predicaat “exoot” mag dragen als de levensvormen die men
met geweld probeerde uit te roeien. Dit laatste lukte niet, maar met het om zeep helpen
van onze mondiaal unieke weidevogelgemeeschap is men al bijna cum laude geslaagd!
Geheel conform de mores van de aanstormende neoliberale tijdgeest, begon
Natuurmonumenten al in de jaren ’80 met het vermarkten van vleespaketten van
Limousines- en Blonde de Aquitainrunderen uit onze bedreigde natuurgebieden. Dat
men daarmee onze natuur toevoegde aan het agrarische potentieel, werd achteloos
genegeerd en verzwegen.

Echter, omdat natuurbeheerders geen boeren zijn, raakte men ondanks – of dankzij- die
uitheemse veestapels in recordtempo nagenoeg alle ecologische waarden kwijt
waarvoor die beheersobjecten ooit werden veiliggesteld. Een te voorziene maar
moedwillig genegeerde verlies- verlies situatie dus!
Want voor paarden- en boterbloemmonoculturen die in rap tempo veranderden in
vogelloze pitrus en onkruidwoestijnen, hebben de volgelingen van de Amsterdamse
onderwijzer Jac. P. Thijsse zich vanaf 1899 echt niet het vuur uit de sloffen gelopen.
Jac. P. Thijsse. Via deze nestor van het Nederlandse natuurbewustwordingsproces, die
een zwak koesterde voor het duingebied waarin zich thans de AWD bevinden, is het
logisch om terug te gaan naar de kern waarom het bij het begrazen van natuurterreinen
moet gaan: de natuurlijke herkauwers.

Dus niet in eerste instantie de gedomesticeerde schapen, koeien en paarden die men in
alle mogelijke en onmogelijke exotische gradaties in meent te moeten zetten. Want al
ogen Konikpaarden erg wild en natuurlijk, op de keeper beschouwd zijn het gewone
zachtaardige Poolse gebruikspaarden, die in onze rotzooinatuur dikwijls zó vol klissen
en klitten komen te zitten dat vaak AID en dierenpolitie er aan te pas moeten komen!
Het begrazen van de een- en tweezaadlobbige gras-en kruidenvegetaties van de AWD
moet dus in eerste instantie een taak zijn die op natuurlijke wijze wordt waargenomen
en uitgevoerd door de enige natuurlijke grazers die er voorkomen: konijnen, hazen,
smienten, ganzen, reeën en damherten.

Dat er in de recente, zogenaamd wetenschappelijke, adviezen volledig wordt
voorbijgegaan aan de cruciale rol van natuurlijke begrazing zegt veel, zo niet alles! Zo’n
naar des opdrachtgevers hand geschreven vod hoort eigenlijk op de mestvaalt thuis!

Natuurlijk Grazen en browsen
Het is bizar en onwezenlijk, maar natuurbeheerders in ons land zijn al decennialang
dermate in de ban van “hun” uitheemse gemaksvee, dat men de essenties van natuurlijke
begrazing volledig uit het oog is verloren.
Omdat de overheid, als belangrijkste grootgrondbezitter en beheerder van
natuurterreinen die eigendom zijn van de Nederlandse gemeenschap, sinds 2002
volledig aan de besefgestoorde beleidslijnen van confessionelen en neoliberalen is gaan
lopen, moet alle terreinbeheer zo goedkoop mogelijk gebeuren en ook nog inkomsten
genereren.
In plaats van daarbij gebruik te maken van herkauwers die hier al van nature
voorkomen, laat men die inheemse hoefdieren door horden gewapende barbaren dag en
nacht bejagen, waardoor alle herten, reeën en zwijnen totaal vervreemd zijn geraakt van
hun natuurlijke ecologische leefpatronen en dagritmes.

De teloorgang van die natuurlijke begrazing compenseert men door wezens- en
gebiedsvreemde exoten in te scharen, die eigendom zijn van een stichting die daaraan
niet alleen goud geld verdient, maar ook duurzaam bestaansrecht verwerft. Het is een
triest voorbeeld van een tegennatuurlijk verdienmodel!
Wat ons betreft moet dat afgelopen zijn, want een fatale dwaling kan ten slotte niet
eeuwig stand houden. In nagenoeg alle gebieden waar men die exoten inschaarde
verdwenen de vroegere ecologische kensoorten, die vrijwel allemaal ook toen al op de
rode of blauwe lijst stonden. Een onmiskenbare verlies- verlies situatie!
Toch dreigt er ook nu in de AWD weer botweg heen te worden gewalst over de
elementaire rol die natuurlijke begrazing dient te spelen bij de regeneratie en het in
stand houden van de vegetatie in dit unieke duingebied.

Er dreigt zelfs exact hetzelfde te gaan gebeuren als wat er in 2008 plaatsvond op Texel.
Daar gebruikte men het leugenachtige argument van schade aan de weidevogelstand en
orchideerijke vegetaties, om vrijwel de gehele Texelse populatie van de grauwe gans te
vergassen!
Toevallig deden wij in die tijd zowel avifaunistisch als botanisch onderzoek op Texel en
weten uit eigen waarneming, dat deze wilde aantijgingen aan Natuurmonumenten
waren opgedragen door LNV, LTO en het agrarische conglomeraat Texels Belang. Ook
werd daar de kiem gelegd voor de latere misdrijven tegen ganzen bij Holysloot en elders
in Waterland-Oost, die door de voormalige wethouder dierenwelzijn werden verzwegen.
Getuige het jongste advies moeten nu de damherten dus zwart gemaakt worden met
onzinargumenten dat zij door de begrazing schade zouden toebrengen aan de bloei en
regeneratie van zeldzame planten. We praten dan dus over het zomerhalfjaar.
Herten zijn weliswaar grazers, maar gedurende het groeiseizoen (mrt. – okt.) voeden zij
zich vooral met de jonge bladeren van opslag, struiken en laaghangende boomtakken.

Dat maakt het hoogst onwaarschijnlijk, dat er in het voorjaar een dermate sterke
begrazing van naar hun aard lage grazige vegetaties zal optreden, dat daardoor
substantiële schade aan de bloei en vruchtzetting van hogere planten kan plaatsvinden.
Dit type van gewasschade in structurele vorm is ook onmogelijk uit eenjarig incidenteel
onderzoek vast te stellen. Bovendien is bekend, dat sterk begraasde vegetaties
doorgaans met minder stengelontwikkeling alsnog in bloei komen. Laag bij de grondse
en ver gezochte vooronderstellingen kunnen bij natuurwetenschappelijke adviezen
gemist worden als de spreekwoordelijke kiespijn!

Alle grazende herkauwers prefereren namelijk korte en malse vegetaties boven hoog
opgaande gewassen en datzelfde geldt ook voor grazende watervogels zoals ganzen,
zwanen, smienten en meerkoeten en voor knaagdieren zoals konijn en haas.
Door sterke verruiging van hun leefomgeving, zoals dat tegenwoordig alom het geval is
als resultaat van zogenaamde natuurontwikkeling, kan er in zekere mate locale
overbegrazing optreden. Logisch, want plantenetende dieren zoeken altijd eiwitrijk
voedsel en dat ontbreekt nagenoeg geheel in de volledig doodgegroeide ruigtevegetaties.

Het ecologisch nauwelijks doordachte concept dat men “natuurontwikkeling” noemt,
walst dan ook heen over alle kennis en expertise die in de jaren ’70 en ’80 op schrift
werd gesteld door waarachtige ecologische specialisten van het toenmalige Rijks
Instituut voor Natuurbeheer. Deze serie “Natuurbeheer in Nederland” is vanaf 1990
door die carriére-ecologen botweg in de compostbak gedeponeerd. Met alle desastreuze
gevolgen van dien!

Fouten zijn er om van te leren
Dat er in de AWD een damhertenpopulatie heeft kunnen ontstaan die ertoe neigde om
letterlijk uit haar jas te groeien, is toe te schijven aan het jarenlang foutieve
terreinbeheer. Want ALLE diersoorten stemmen immers de getalsmatige omvang van
hun populaties af aan de hand van de som van positieve en negatieve milieufactoren in
relatie tot de natuurlijke sterfte.
Door het mankeren of geheel ontbreken van rasterwerk konden herten vanuit het
duingebied via de zeereep en het strand sinds jaar en dag profiteren van het royale
voedselaanbod in het openbare groen en particulier tuinenpotentieel van het direct
aangrenzende urbane woongebied.

Omdat er in de AWD ook medebegrazing was (en is) van natuurvreemde herkauwers
maakten de herten dankbaar gebruik van het nagenoeg ontbreken van barriéres
tussen natuur- en mensgebied. Daardoor werd hun homerange dus vergroot en daarop
stemden zij het niveau van hun populatie-omvang af. Zo werkt dat nu eenmaal.

Het AWD-gebied ligt in de gemeente Bloemendaal waar een omstreden regenteske
neoliberaal eerste burger is. Al in 2011 heeft deze afschotpropagandist inzake het
hertenprobleem dreigende taal gebezigd tegen de voltallige Amsterdamse Raad.
Het wekte dan ook geen enkele verbazing, dat een wildraster dat op kosten van de
gemeenschap verrees om natuur- en mensgebied van elkaar te scheiden, op de meest
onbenullige wijze werd neergezet. Namelijk zodanig, dat zelfs een kreupel hert er vanuit
de binnenduinrand gemakkelijk overheen kan springen!

Daar was het natuurlijk ook allemaal om begonnen, want in de Randstad wonen talloze
gewapende hobbyisten met ruime beurs, die dolgraag los willen op de tamme herten in
alle duingebieden langs onze kust. Daarom betonen VVD en CDA zich ook zulke grote
voorstanders van proactief afschot in de natuurterreinen en absolute nul-opties
daarbuiten.

De “motie Jager” haalde in september 2013 een dikke streep door de rekening van de
Noord-Hollandse Faunabeheereenheid en hun gedeputeerde beschermheer Jaap Bond,
die meenden dat alles goed geregeld was en dat het binnenhalen en vermarkten van zo’n
100.000 kilo hertenvlees snel zou kunnen beginnen.
Met lede ogen beleefde men rond middernacht het aannemen van de motie die PvdAraadslid Ger Jager in stemming bracht. En men stelde alles in het werk om het via de
media te doen voor komen, als zou er door die motie juist voor proactief afschot zijn
gekozen. Dat onbenullig machteloze rookgordijn is nog wekenlang blijven hangen!

De fout die destijds werd gemaakt en die v.w.b. Nationaal Park Zuid-Kennemerland nog
altijd bestaat is, dat in het geval van de damhertenpopulaties in het duinreservaat er een
strikte scheiding moet zijn tussen de natuur en het mensgebied.
Dat hoeft niet ingewikkelder te zijn dan het plaatsen van functioneel rasterwerk en het
aanbrengen van wildroosters in de verharde en onverharde passages. Bovendien moet
medebegrazing door jaarrond ingeschaard gemaksvee worden afgebouwd of direct
beëindigd.
Sterk verruigde terreindelen zullen nooit door herten, schapen, runderen of paarden
zodanig kunnen worden geregenereerd, dat er zich weer een levensvatbare vegetatie
kan ontwikkelen. Daar zal dus handmatig moeten worden ingegrepen om de natuur
weer in een juiste doorstartpostitie te brengen. Waarachtig natuurbeheer mag tenslotte
ook wel wat arbeidsinspanning kosten!

.
Overigens kunnen tegenwoordig veel van zulke noodzakelijke regeneratieactiviteiten
ook via vrijwilligersorganisaties worden uitgevoerd, waarbij zich uitgelezen
mogelijkheden voordoen om de burger dichter bij de natuur te brengen. Alweer dus een
win-win situatie!
Een heikel punt blijft steeds het functioneel afsluiten van de mogelijkheid van de herten
om via de zeereep en het strand alsnog de bewoonde mensgebieden te bereiken. Het is
essentieel voor een duurzame stabilisatie van de populatieomvang dat dit zo spoedig
mogelijk tot stand komt.

Alleen dán zal er namelijk voor de dieren de noodzaak ontstaan om zich voor de totale
levenscyclus te prepareren op een verblijf binnen rasters, die thans nog het gebied van
de AWD, maar op termijn ook dat van Nationaal Park Zuid-Kennemerland zullen
omvatten.

In laatstgenoemd gebied zijn hobbyjagers nu al enkele jaren bezig met het verstoren
van de natuurlijke populatiestructuur en het frustreren van de ecologische
mechanismen die tot stabilisatie moeten leiden. Want zij streven immers uitsluitend
naar het ontstaan van overpopulaties en haten stabilisatie!

Daarom zou er feitelijk een wildkerend raster of een wildwal annex droogstaande gracht
tot stand gebracht moeten worden tussen de vaste duinen en de zeereep. Dit raster of
die wal moet aansluiting hebben bij het buitenraster van de AWD. Alleen dan zal de
damhertenpopulatie van de AWD zich ongestoord kunnen stabiliseren!

al was dE lEugEn nog zo snEl……
Het dossier AWD is intussen al net zo vernederend en beschamend geworden als het
Schipholdossier en het dossier Waterland, die zich allemaal geheel of partieel op het
bestuurlijke territoir van onze Big City afspelen.
In onze beleving en naar onze stellige overtuiging is dat ‘not so pretty’, om nog even in
de stijl van de allang in vergetelheid verdwenen gelegenheidzanger Tol Hansse te
blijven.

Want de stad van waaruit eens nestors als Thijsse, Heimans, Drijver, Binsbergen, Burdet,
van Tienhoven en hun tijdgenoten zowel “Vogelbescherming” als “Natuurmonumenten”
het levenslicht inbliezen, laat zich in ons tijdsgewricht wel erg mangelen door
onverholen vijanden van onze natuur èn van een kapsonesloze en openhartige
levenshouding i.c. de immoreel geaarde adepten van VVD en CDA.
Want wat moeten wij met het onomkeerbaar vastgelegde gegeven, dat in september
2013, een week vóór de stemming over de 1400 afschotherten, de ganse gemeenteraad
minus één leek te gaan stemmen vóór dat afschot, maar dat die stelligheid rap wegsmolt
nadat duidelijk was geworden dat er stemmen gekocht leken te zijn in ruil voor
“diensten”? Inderdaad: daar moéten wij niets mee, maar we worden er ook niet vrolijk
van!
Wat moeten wij met de wetenschap, dat in april 2013 aan een Zunderdorpse keukentafel
en in een Holyslootse kroeg door een inwoner van de gemeente Amsterdam, een
Volendamse gedeputeerde en een Surhuisterveense staatssecretaris gemeenspel werd
gespeeld ten koste van duizenden onschuldige ganzenlevens? En dat wethouder Eric
van der Burg daarvan op de hoogte was, dit nadien ten overstaan van de gehele raad
heeft toegegeven en niet bij de Magere Brug gekielhaald werd?
En wat moeten wij er mee aan, dat uw ganse college inmiddels al jarenlang
geinformeerd is over de intens verwerpelijke smeerlapperijen die zich rondom Schiphol
afspelen? Smeerlapperijen, begaan door een overheid die liever honderden of duizenden
mensenlevens vernietigd en de Nederlandse samenleving voor honderden of duizenden
miljarden euro’s schade berokkend, dan dat zij een paar dozijn subsidievretende
agrariërs en hun verdorven belangensyndicaat eindelijk aan banden legt?
Wij geven u meteen het antwoord

Daar moeten wij als goed geinformeerde burgers persoonlijk niets mee, maar daar gaan
wij net zolang mee aan de weg timmeren totdat deze ellendige wildgroei tot in de laatste
molucuul zal zijn uitgedreven en afgestorven.
Omdat Johnny Jordaan, André Hazes en al die andere zingende stadsomroepers het laten
afweten, geven we daarom het woord nog maar eens aan Big Citypromotor Tol.

Vanzelfsprekend zijn wij bekend met het vergaderschema van de Amsterdamse Raad en
herinneren ons nog beeldend het verloop van het AWD avonddebat in september 2013.
Dat moet nóg beter kunnen!

Lang leve het léven, in the Big City!

Stop de onverdraagzaamheid en de moordlust

gEef onze herten de ruimte!

task force jachtmisstanden/de faunarecherche
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