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DOOR BERT WAGENDORP

De damherten uit de
Waterleidingduinen bij Zandvoort
worden uitgezet. Ze zullen in een
fuik worden gelokt en worden
verdoofd. Daarna gaan ze op
transport naar Bulgarije of
Roemenië.

Niet allemaal, van de tweeduizend
damherten mogen er 600 in
Nederland blijven. Mits ze binnen
de hekken blijven en stoppen met
het plunderen van de bloembakken
op de boulevard van Noordwijk.
Anders kunnen ze ook vertrekken.

Dat is tenminste het plan, las ik
gisteren in de Volkskrant. Er moet
nog wel even worden bekeken of
een en ander financieel haalbaar is,
want het transport van 1.400
damherten gaat natuurlijk flink in de
papieren lopen. Het zal een
enorme karavaan veewagens zijn
die straks, onder grote
belangstelling van de internationale
media, vanuit Zandvoort toeterend
op weg gaat naar Zuidoost-Europa,
voor de grootste dierenverplaatsing
sinds de grote buffalotrek in het
Wilde Westen. Andermaal zal onze
faam als diervriendelijkste natie op
aarde worden bevestigd. Waar
elders de damhertkoteletten met
vossenbessensaus gretig aftrek
zouden vinden, gaan ze bij ons
levend en wel fijn op reis.

Zodoende zal straks sprake zijn
van opmerkelijke nieuwe
migratiestromen. Na 1 januari
komen Bulgaarse en Roemeense
EU-burgers deze kant op, als ze
tenminste niet bij de grens worden
tegengehouden door Lodewijk
Asscher him-self. In
tegenovergestelde richting begeeft
een immense kudde damherten
zich naar de ontvolkte thuisstreken
van de landverhuizers. Mogelijk
komen er straks nog duizenden
overtollige everzwijnen richting
Spanje bij - wat op de Veluwe weer
ruimte schept voor Spaanse
immigranten.

Met de transportkosten zijn we er
overigens nog niet. Volgens
natuurontwikkelaar Wouter Helmer,
die de hertenmigratie op
haalbaarheid onderzoekt, moeten
de dieren voor vertrek ook nog
worden onderworpen aan een
veterinaire inspectie - in de ruige
Karpaten zitten ze niet te wachten
op damherten met westerse
welvaartskwaaltjes. In de nieuwe
graasgebieden moeten tevens
locaties worden ingericht om de
dieren te laten wennen aan hun
nieuwe leefomgeving.

De Waterleidingduinen zijn nu
eenmaal niet te vergelijken met
woeste oorden als de Rodopen,
waar de survival of the fittest nog
aan de orde van de dag is. In de
duinen vormt het gemeentebestuur
van Amsterdam de enige
natuurlijke vijand, daar krijgen de
damherten te maken met wolven
en beren, voor een Hollands hert
volstrekt onbekende tegenstanders.
Er zal de dieren in een
inburgeringscursus voor damherten
moeten worden geleerd hoe
daarmee om te gaan. Anders staan
binnen de kortste keren de eerste
damherten met heimwee bij
Winterswijk aan de grens.

Het was mooi geweest als de wolf
uit de Poolse Karpaten er onlangs
in was geslaagd de
Waterleidingduinen te bereiken om
de herten daar alvast wat
praktijklessen te geven. Helaas
lette het dier in Luttelgeest niet op
bij het oversteken - ook de
dierenmigratie is één grote
cultuurclash.

Overigens zou het goedkoper zijn
om voor de damhertregulering een
stuk of wat beren en een roedel
wolven vanuit de Donaudelta over
te brengen naar de
Waterleidingduinen, maar daarvoor
zijn de geesten nog niet rijp.

Mochten de kosten van de
verplaatsing te veel oplopen, dan
zal worden gekozen voor een

goedkopere oplossing: afknallen.
'Dan rest niets anders dan
schieten', zei de fractieleider van de
Amsterdamse PvdA, die overigens
Jager heet.

Ik vrees dat het daar uiteindelijk op
zal uitlopen: de crisis treft ons
allemaal, het damhert niet
uitgezonderd.
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