Betreft nieuw foerageergebied voor dassen in Otterlo
Otterlo, 23 mei 2018
Geacht college,
Het voormalige sportveld aan de Onderlangs-Karweg ligt al enige tijd braak. Ook wordt er al enige tijd
niet meer gemaaid. Als gevolg hiervan krijgt de natuur alle kansen.
Een belangrijke waarneming is dat de das inmiddels dit voormalige voetbalveld als foerageergebied
in gebruik heeft genomen. Elke nacht komen daartoe een aantal dassen vanaf de kant van de
Onderlangs, de Onderlangs overstekend het gebied binnen.
Een andere belangrijke waarneming is dat mierensoorten op dit moment alle kansen krijgen zich op
het voormalige veld te vestigen.
Deze en andere belangwekkende ontwikkelingen kunnen rustig hun voortgang hebben mits de mens
hier niet op een negatieve wijze op ingrijpt. Dat ingrijpen zou bijvoorbeeld kunnen zijn het maaien
van het voetbalveld. In onze ogen zou dat neerkomen op een moedwillige aantasting cq vernietiging
van een ontluikend uniek natuurgebied.
Ons dringende verzoek is daarom dat u afziet van alle activiteiten die dit foerageergebied van de das
kunnen aantasten dan wel de das kunnen verjagen en afziet van alle activiteiten/maatregelen die ten
koste kunnen gaan van de vestigingsmogelijkheden van mieren in dit gebied en andere natuurlijke
ontwikkelingen.
In verband hiermede wijzen wij u ook op het gegeven dat het uiteindelijk gebruik van dit gebied nog
onduidelijk is. Het oude college wil weliswaar bouwen maar of de nieuwe gemeenteraad en college
van Ede hiermee zullen instemmen is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk wat de uitkomst van
bezwaar procedures zal betekenen voor het uiteindelijke gebruik.
Aantasting cq vernietiging van de huidige natuurlijke ontwikkelingen zien wij daarom als een
ingrijpen ten behoeve van een gekozen beleid dat nog niet bevestigd is en staat daarom op
gespannen voet met wat wij zien als een verantwoordelijk handelende overheid.
Graag vernemen wij uw reactie op.
Met dank voor uw aandacht en vriendelijke groet,
Namens Stichting Natuurlijk Otterlo,

Ton Hijlkema
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