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Handtekeningen voor paarden Groeneveld en voortbestaan boerenbedrijf

Op de bres voor boer Evers

lislandse paarden op de jaarmarkt

Ze hadden al 2400handtekeningen van
steunbetuigers bemachtigd op het inter-
net. Daar kwarnen er nog eens dik 1500
bij afgelopen zaterdag van bezoekers
van de jaarmarkt. De actievoerders voor
het behoud van de Ijslandse paarden
bij de familie Evers op landgoed Groe-
neveld, gaan de strijd met Staatsbosbe-
heer vastbesloten aan. "We denken dat
hier iets anders achter steekt."

Staatsbosbeheer ziet de paarden bij de fa-
milie Evers, nabij de Wijnberg, het liefst
per 1 januari 2012 verdwijnen. De circa
vijfenveertig paarden zouden het land-
schap verrommelen en verkeersdrukte
veroorzaken. Om het vertrek af te dwin-
gen zijn diverse rechtzaken aangespan-
nen. Pogingen tot bemiddeling in het
langlopende conflict door de gemeente
Baarn zijn vooralsnog afgewezen door
Staatsbosbeheer. Naar aanleiding daar-
van voelt de gemeente Baarn zich nu ver-
plicht om per 1 januari de paarden van
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het land te halen.
Tegelijkertijd- en als gevolg van het
conflict- wordt ook het pachtcontract
met Gijs Evers door Staatsbosbeheer
opgezegd per die datum, waardoor de
familie eveneens uit hun boerderij zou
moeten vertrekken. De pachtkarner van
de rechtbank Utrecht heeft de pachtover-
eenkornst ontbonden. Evers heeft tegen
deze uitspraak hoger beroep ingesteld bij
hetHof.
De eigenaren van de paarden nemen ook
geen genoegen met de rechterlijke uit-
spraken en steunen de farnilie Evers in
hun verzet. "De Ilslanders resideren al
meer dan twintig jaar op het landgoed.
Veelbezoekers van Groeneveld genieten
van het aanzicht van de robuuste bui-
tenpaardjes en er is geen sprake van ver-
rommeling van het landschap en extra
verkeersdrukte vanwege de IJslanders",
zegt Diny Ruizendaal. Zij is een van de
circa dertig actievoerende paardeigena-
ren.

Brood op de plank
"De paarden zouden de bomen aanvre-
ten, terwijl er nauwelijks bomen staan in
de weides en de bomen die er staan om-
heind zijn. Ook stelt Staatsbosbeheer dat ..
wij eigenaren tweemaal daags naar de :
boerderij komen om te voeren. Maar wij
hebben allemaal een baan en/ of gezin,
dus dat is niet eens mogelijk. En in de
zomer voeren wijweinig, want dan eten
de paarden gras. In de winter voert Gijs
Evers de paarden iedere ochtend en ver-
delen we de avondvoerbeurten onder-
ling. Op zondag, doorgaans de drukste
dag op het landgoed, komen we allemaal
lopend of met de fiets naar de boerderij
en in de winter staan er twee grote groe-
pen paarden in de wei grenzend aan de
zorginstelling Amerpoort, waardoor we
daar onze auto parkeren en niet op de
boerderij komen met de auto."
De eigenaren komen overigens overal
vandaan. Sommigen zijn zelfs verhuisd
naar deze regio vanwege de mooie plek
voor hun paard. Zij benadrukken dat de He
paarden het brood op de plank zijn voor WE

de familieEvers. "Watmoeten ze anders? DE
Ze hebben 23 melkkoeien maar mogen va:
ook daarmee van Staatsbosbeheer niet" O(
uitbreiden tot een levensvatbaar bedrijf.
Wij begrijpen niet waarom Staatsbosbe- Hi
heer de paarden en de farnilie zo graag StE
weg wilt hebben. Wedenken dat hier iets va
anders achter steekt. Waarschijnlijkwil kir
Staatsbosbeheer zelf iets met de boerderij ze
en de grond doen." zo
Zaterdag stonden er twee Ijslandse bo
paardjes op de hoek van de Laanstraat ne
met de Spoorstraat in een strostal. De ac- N
tievoerders deelden koffie,cake en infor- ce
matie over het conflict uit. Ruim vijftien- in
honderd voorbijgangers plaatsten hun WI

handtekening om hun steun te betuigen. Ki
Bovenop de 2400 steunbetuigingen op rn
het internet. va


