


             

 
Aan: De  Tweede Kamerleden            Contactadres: Het Spint 5 
   8252 JZ Dronten  
  Telefoon:  06 – 22169872   
  Email Secretariaat:  info@swgg.nl   
  Website: www.stichtingwelzijngrotegrazers.nl  
  KvK: 32172507    
Datum: 13 januari 2015 Bank ING Lelystad:       NL91 INGB 0005 0271 53 

Betreft: De Oostvaardersplassen     
  

 
 

 

 

 
 

 
Geachte heer/ mevrouw Kamerleden, 
 
Wij richten deze brief aan de Tweede Kamer, omdat de situatie voor de dieren in de Oostvaardersplassen steeds nijpender 
wordt. De aantallen dieren zijn, (tegen de verwachting in), weer gestegen tot het niveau aan het begin van de hongerwinter 
2012/13 van ong. 4800 dieren. Op dit moment is de situatie zo, dat het grootste deel van het zgn. “droge” gedeelte door de 
aanhoudende regen onder water staat.  
Bij de natuurgebieden in de Uiterwaarden worden de grazers bij hoogwater geëvacueerd. In de natuur trekken de dieren naar 
hoger gelegen gebieden. Alleen in de Oostvaardersplassen kunnen ze geen kant op en staan met hun poten in de blubber en de 
meeste kunnen er niet meer uit komen en creperen ellendig. 
 
Wij hebben de indruk dat wij weer op een ramp afstevenen, zoals ook in 2012/13 heeft plaatsgevonden, waarbij meer dan 2000 
dieren zijn omgekomen (en niet 1684 of 1723, cijfers die naar buiten gebracht zijn). Inzicht in het gesjoemel met cijfers en 
afschotpercentages vindt U in de bijlage; de zienswijze van de dierenartsengroep, mede opgesteld door de heer Tjeerd Jorna. 
 
Bij het kamer-overleg in mei 2014 heeft Mevr. Dijksma een besluit over de Oostvaardersplassen uitgesteld tot eind van het jaar, 
wanneer het eindrapport van de BAC uitgebracht zou zijn. Nu, dit rapport is in begin december verstuurd, maar nog steeds niet 
aan de Kamer aangeboden. 
 
Wij verzoeken U met klem de Staatssecretaris hierop aan te spreken, zodat er binnen afzienbare tijd een einde kan komen aan 
deze wrede vorm van “natuurbeheer”. Bij grote groepen van de bevolking ontstaat steeds meer weerstand tegen deze vorm van 
beheer. Ook aangezwengeld door media-aandacht, zoals onlangs op 4 januari bij “Lubach op zondag”. In de tussentijd, zolang er 
nog geen beslissing is genomen voor duurzaam kuddebeheer, dient er voor nu een noodoplossing te komen in de vorm van 
bijvoeren, openstellen bossen of verplaatsen van dieren. 
 
Bijgevoegd 3 foto’s die wij aan elkaar hebben geplakt voor een beter overzicht.  
De foto’s zijn genomen uit het hele gebied op maandag 12 januari 2015. 
 
En de zienswijze van de dierenartsengroep Bander, zoals boven is aangegeven. 
 
 
Wij zien uw reactie gaarne tegemoet. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Yvonne Bierman                                                   Erica Hennekes 
Voorzitter  SWGG    Bestuurslid       
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Zienswijzen van leden van de werkgroep ‘Bander’, onafhankelijke verontruste 

dierenartsen, mbt welzijn grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dit naar 

aanleiding van het monitoring rapport, ‘Vegetatie, grote herbivoren, vogels en 

recreatie in de Oostvaardersplassen, periode 1 mei 2012 – 30 april 2013. 

 

Algemeen 

Bij het doornemen van dit rapport houden we in het achterhoofd wat het doel is van het 

Oostvaardersplassengebied (OVP) en speciaal de inzet van de grote grazers (gg). Daarnaast de 

impressies die we hebben verzameld tijdens ons bezoek – begin juli 2013 – aan een deel  van het 

OVP.  Dit na afspraken en met persoonlijke begeleiding van de projectmanager OVP, Dhr. J. Kuipers. 

Het ruim 5000 ha omvattend terrein is naar Nederlandse maatstaven omvangrijk, in vergelijking met 

buitenlandse natuurreservaten een minigebied. Let op: < 2000 ha is begaanbaar voor de grote 

grazers, de rest is water of moeras en dat blijkt voor grote grazers  ‘killing fields’ (zie verderop) te 

zijn. Het heeft als kenmerk dat het aan de zee, later een binnenmeer, werd ontworsteld. Het is deels 

een wateroppervlak (meer) en een polder met minimale hoogteverschillen en staat bekend als een 

zoetwaterecosysteem. Daar alleen al zitten beperkingen in zowel voor plant als dier. 

Planten en individuele dieren/diersoorten die goed zijn ingespeeld op dit systeem nemen snel in 

aantal toe en die massaliteit gaat weer ten koste van individuen en soorten die zich nauwelijks in dit 

cultureel ontstane terrein konden en kunnen handhaven. Tenzij je verstandig gaat beheren. 

Daarnaast werden er drie soorten grote herbivoren = grote grazers geïmporteerd  - geselecteerd op 

fysiologische karakteristieken - voor functionele doeleinden:  het gebied open houden voor ganzen 

en moerasvogels; als ravitailleringsplek op hun cyclische trektochten door Europa en Afrika, v.v..   

Vanwege het toetsen aan de praktijk van een theoretisch opgesteld wiskundig overlevingsmodel voor 

de grote grazers (gg) door de nieuwe beheerder/eigenaar (SBB) – eigenlijk een dierproef met een 

open einde  - werd het ‘beheren’ van natuurlijke ontwikkelingen stop gezet (1996). Immers dat werd 

in strijd geacht met die geïntroduceerde studieopzet. Toch kun je in dit rapport lezen dat er wel 

degelijk vormen van een beheer worden uitgevoerd. Of dat als efficiënt en goed gekozen kan worden 

aangemerkt is een andere zaak. 

Bij zo’n weinig divers terrein, waar hoogteverschillen en (grond)waterstanden minimale variabiliteit 

vertonen, kunnen populaties van hierop goed geëquipeerde soorten/individuen snel toenemen tot er 

voedselschaarste optreedt. Daarnaast ging een beoogde diersoort – de Grauwe gans – zijn gedrag 

wijzigen - zoals ook elders in vaderlandse waterrijke gebieden - en werd van ‘bezoeker’ een 

standvogel /migrant; met tienduizenden en… niet uniek voor dit gebied. Het wordt nu als een plaag 

in de wijde omgeving ervaren want, in tegenstelling tot de g, bestaan voor hen geen fysieke 

beperkingen. Binnen de afrastering kunnen de ganzen door hun graasgedrag, zeker als we hun aantal 



in ogenschouw nemen, worden beschouwd als een concurrent van de gg i.v.m. voedselaanbod. Maar 

dat geldt ook binnen het soort: de jaarlijks tijdelijke doortrekkers versus de verworden 

standexemplaren.  

Bezoek OVP 

In juli tijdens onze rondleiding  door een deel van de OVP - het z.g.n. ‘Oostvaardersbos’, dat 

overigens deze naam geen eer aan deed, dit gebied wordt kenmerkt door kort grasland - kregen we 

het idee beland te zijn, in een bio-industriële omgeving. Dit op grond van het monotone vlakke 

steppeachtige landschap  bezaaid met restanten dode boomstronken, een geasfalteerde weg 

waarover we reden, een geplastificeerd hek tot aan de einder, resulterende in een beperkte 

biodiversiteit. Omdat het een momentopname was kunnen we niet spreken van een gedaalde 

biodiversiteit. Dit zowel de flora en, zoals we regelmatig in de media kunnen lezen:  opvallend 

tanend, de fauna betreffend. (zie het eerder hierover opgestelde studieverslag van werkgroep 

‘Bander’). 

De keerzijde van de medaille over wat de film ‘De Nieuwe Wildernis’ suggereert. 

Ethiek 

In hoeverre valt na zestien jaar een vergelijking te trekken tussen de uitkomst wat de ‘natuurlijkheid’ 

daar heeft bereikt t.o.v. dat wiskundig overlevingsmodel? In een setting waar gg als nutdieren 

worden/werden ingezet speelt, maatschappelijk gezien, dierenwelzijn een relevante rol. Ethisch 

gezien zal doel en mate/hoeveelheid van ongerief voortdurend moeten worden afgewogen. Deze 

stellingname wordt krachtig onderbouwd door de vrij recente nota: ‘Zorgplicht Natuurlijk gewogen’, 

van de Raad van Dierenaangelegenheden, d.d. 12 november 2012. 

Een antwoord op deze essentiële vraag kwam in dit rapport helaas niet aan bod. 

Met de bekende benadering van een grote Duitse natuurfilosoof uit de cultuurgeschiedenis - Johann 

Wolfgang Goethe - kunnen we ons afvragen:  met welk minimaal aantal gg als nutdieren is een 

optimale biodiversiteit in dit zoetwaterecosysteem te bewerkstelligen? Een wetenschappelijke 

benadering met een win-win aspect zowel voor de beoogde natuurlijkheid als het aspect 

dierenwelzijn.  

 

Opmerkingen /vragen over dit rapport 

Ad 2.1 Algemeen 

Bosgebieden werden sinds 15 januari 2013 tijdelijk opengesteld voor de koniks en Heckrunderen. 

Was dit de eerste keer? Waarom deze datum? Edelherten hebben het hele jaar hier toegang i.t.t. 

bovengenoemde twee soorten gg. Hoe breng je zoiets op een natuurlijke wijze tot stand? Hoe 

verhoudt zich dit tot het oorspronkelijk wiskundig model?  

Ad 3.1 Omgevingscondities 

Al eerder signaleerden we de merkwaardige indeling van beschutting en voedsel in kwaliteitsklassen. 

Dit vooral omdat de eerst genoemde 30% zwaarder weegt. Voedsel speelt fysiologisch gezien de 



belangrijkste rol bij handhaven van lichaamstemperatuur, hoe verder beneden de nauwe marge van 

de thermoneutrale zone, hoe belangrijker. Daarnaast:  vooral bij jonge dieren dient dit als bouwstof. 

Beschutting kan en mag nooit een substituut zijn voor voedseltekorten. Koniks laten op foto’s een 

natuurlijk gedrag zien mbt onderlinge beschutting. Of Heckrunderen over zo’n instinct /autonome 

reactie beschikken is nog maar de vraag. Uit eerder gerapporteerde waarnemingen blijkt dat ze niet 

adequaat omgaan met kunstmatige richels. Verderop in het rapport kunnen we lezen dat de gg 

minimaal gebruik maken van beschutting. De in theorie bedachte aanpak werkt in de praktijk niet. Is 

hier sprake van een beperkt pragmatisch ethologisch inzicht? 

Ad 3.3 Grote herbivoren 

Bij de opsomming van vegetatiegebieden en speciaal die van het Fluitbos = Oostvaardersbos 

ontbreekt het Jacobskruiskruid dat we daar in juli in overvloed aantroffen; overigens nog zonder de 

kenmerkende bloei. Deze plant staat bekend als potentieel toxisch, daar hebben we al eerder op 

gewezen. Waarom dat Fluitbos in de winter niet toegankelijk is voor edelherten is voor ons een 

raadsel. Hoe breng je zoiets op een natuurlijke wijze tot stand? Hoe verhoudt zich dit tot het 

oorspronkelijk wiskundig model? 

Ad 3.4 Vogels 

Blijkbaar worden ganzen alleen geteld in de randzone = buitenkaads = BUKA.  

Ad 6.3 Effecten begrazing bosgebieden 

Hier wordt ineens melding gemaakt van de aanwezigheid  van reeën. Hoe zijn die daar gekomen? 

Enig idee van hun aantal en dat in loop van al die jaren?  

Ad 6.4 Structuur vegetatie 

Vermeld wordt dat dode liggende stammen een aanzienlijke windreductie veroorzaken en daarmee 

voor enige beschutting zorgen . Zijn er waarnemingen dat jonge dieren/jaarlingen onder de gg 

hiervan gebruik maken? Immers, als er één leeftijdscategorie hier grote behoefte aan heeft, de 

reflexen daarvoor het sterkst aanwezig zijn omdat hier het meeste winst valt te behalen ( basale 

fysiologische begrippen liggen hieraan ten grondslag), is het wel deze leeftijdsgroep.  In dit kader 

moet ook de relevantie worden beschouwd van alle overige inspanningen van kunstmatig in te 

richten zogenaamde beschuttingsplekken. 

Ad 7.1.1 tellingen 2012 en 2013 

De drie benaderingsmethoden van tellen in het najaar 2012 brengt een variatie aan het licht tot 10%. 

Dat kan van relevantie zijn bij de betrouwbaarheid van het toetsen van het wiskundig 

overlevingsmodel aan de praktijk. Jammer dat de resultaten van tellingen uit het voorjaar 2013 

gemiddeld zijn om een indruk te krijgen over de betrouwbaarheid van elke telling afzonderlijk. Is dit 

de oorzaak van een lagere stand dan berekend was uit de najaarcijfers (hoeveel?) of heeft men een 

aantal dode dieren gemist die niet zijn geregistreerd en niet als kadaver zijn weggehaald? 

Aantal dieren gestorven in die periode zijn uit de tabellen (Tabellen 7.1 en 7.2) af te leiden (we gaan 

uit van de maximale grondtellingen in het najaar 2012) en blijkt het volgende(in absolute aantallen):  



Heckrunderen:  313 – 135 =  178 

 Koniks:  1149 – 700 =  449  

Edelherten:  3642 – 1900 =  1742  

in totaal:  2369.     

                                                                                                                                                             

Anders gezegd: in het winterseizoen 2012/2013 is het aantal Heckrunderen met bijna 60%  

afgenomen; bij Koniks ligt dat op 40% en bij de edelherten: 50%.                                                     

Realiseert de beheerder van deze nutdieren wel met welk ongerief dit gepaard gaat? Openstellen 

van stukken bos of aanbrengen van richels is in dit licht gezien eigenlijk een bedacht ‘lapmiddel’ dat 

in de praktijk niet of gering blijkt te werken. 

Blijkbaar heeft men geen goede grip op de populatiegrootte en de variatie tgv de seizoenen i.v.m. 

ingeschat voedselaanbod. Ook als er gebieden tijdelijk worden opengesteld om te fourageren. Hoe 

dubieus wordt daarmee het toetsingsmodel waarop een relevant deel van het onderzoek zou 

berusten. Uit deze tabellen valt ook niet de fertiliteitsindex/soort af te leiden.  

Ad 7.1.3 Geboorte 

Dat er in de vorige eeuw geboortes waren in het najaar (hoeveel/ grote grazers, soort/jaar?) kan ook 

het gevolg zijn van primiparae die toen nog een overlevingskans van bijna 100% hadden. Het gaat 

niet om het succesvol grootbrengen maar het tijdstip waarop de jonge vrouwelijke dieren fertiel 

worden. Hou hierbij ook rekening met de duur van de dracht.  

Bij de edelherten krijgen we wat informatie over de verhouding tussen de sekse (Tabel 7.4) 

aannemende dat bij de populatie hertenkalveren de sekse evenredig verdeeld zijn. Daarnaast een 

zekere leeftijdsopbouw maar dat is onvoldoende om de fertiliteitsindex te berekenen. Dit ontbreekt 

geheel voor de Heckrunderen en de Koniks. 

Ad 7.1.5 Sterfte winter 2012 – 2013 

Er zouden 1728 dieren zijn gestorven maar kijken we naar het berekende hierboven onder ad 7.1.1 

dan zien we toch een ander getal en dat ligt 30% hoger.  Dit tast het toetsingsmodel in wezen aan.  

Het percentage dieren dat niet geschoten wordt bedraagt 14 %. Kijken we naar het percentage bij de 

kleinste groep (Heckrunderen) dan wordt hier een waarde gegeven van 25 %. Kortom, het 

aangepaste beleid van vroeg-reactief ingrijpen schiet bij de huidige opzet tekort, zeker bij de 

Heckrunderen. Dit temeer omdat er geen calamiteiten worden opgedist als oorzaak (m.u.v. vast in 

poel/sloot - 18 stuks - maar dat is blijkbaar geen of nauwelijks een reden om deze dieren af te 

schieten). 

Figuur 7.7. geeft aan het aantal sterfgevallen/sekse /leeftijdscategorie/week voor edelherten. Zo’n 

overzicht ontbreekt voor de beide andere soorten gg (let op: de schaalverdeling per subgrafiek 

verschilt). Na week 52 is geen enkel dier jonger dan 1 jaar (arbitrair zijn alle gg op 1 januari jarig). 

Vooral de sterfte onder de één-jarigen is substantieel en is vanuit fysio-pathologisch opzicht vlot te 

verklaren: voedsel schaarste = verhongeren. Het numerieke aantal doden onder de één-jarigen/sekse 



t/m week 7, zou het uitgangspunt kunnen zijn om percentueel  hetzelfde aantal kalveren af te 

schieten voor 1 januari van het volgende jaar.  

Van relevantie is hierbij nog eens naar grafiek 7.8 te kijken. De onderste grafiek geeft het percentage 

dode dieren aan wat geschoten is. In het seizoen 2010/2011 is dat het hoogste i.v.g. met andere 

jaren. Daarna valt het terug. Wordt men wat slordig? Maar in dat jaar was absoluut gezien de sterfte 

het minst (zie bovenste grafiek met b.v. 600 herten). M.a.w. als er meer dieren dood gaan in het 

laatst vermelde jaar (b.v. herten ruim 1200) loopt het afschotpercentage terug. De toenemende 

ervaring heeft een negatief effect in relatieve maar vooral absolute zin. Blijkbaar worden de 

beslissingsfactoren niet goed ingeschat/berekend/of onjuist samengesteld c.q. in de praktijk 

gebracht. Denk erom het gaat hier om zeer ernstig ongerief bij deze gg, m.a.w. de zorg schiet tekort. 

Ongevallen (vastzitten) bij poelen vereist een relatief flinke tol bij Heckrunderen en Koniks en bij 

Edelherten: het moeras (Tabel 7.5). Ook dit gaat weer gepaard met zeer ernstig ongerief. Er zullen 

wel predelictie plaatsen bestaan en die zullen intensiever bemonitoord moeten worden. Is ook een 

omgevingsconditie? 

Bij de helft van de spontaan omgekomen dieren is geen doodsoorzaak bekend. Hoeveel  karkassen 

(van de tien/jaar/soort) uit deze categorie worden naar de GD Deventer gestuurd voor een autopsie? 

Deze  zouden vooral voor aanvullend onderzoek in aanmerking moeten komen voor het stellen van 

de doodsoorzaak en een inschatting van het ongerief wat daaraan is vooraf gegaan. Dat lijkt ons zeer 

relevant om in de toekomst doelmatiger op te treden. 

Gememoreerd dient hier te worden dat gegevens van die routine-autopsies en verdere onderzoeken, 

ook een vorm van monitoring, in dit rapport ontbreken. Ook zouden objectieve gegevens moeten 

worden verstrekt die gecorreleerd dienen te zijn aan conditie/welzijn van het dier o.a. karkasgewicht. 

Additioneel, de impact van het schot op het intreden van de dood of dat al of niet snel gebeurde en 

er nog een genade schot moest worden gegeven.  

Nergens komt het effect tot uiting wat het tijdelijk openstellen van enkele specifieke gebieden  - 

vanaf 15 december 2012 - heeft op de verhoogde overlevingskansen van Koniks en runderen of 

uitgestelde sterfte t.o.v. voorafgaande jaren en… het omgekeerde effect, door de concurrentie op 

dat van edelherten. 

Figuur 7.12 laat zien dat bosgebieden nauwelijks gebruikt worden maar in Figuur 7.13 valt af te lezen 

dat dat per bosgebied toch verschilt. Blijkbaar is hier weinig voedsel te vinden en daarnaast wordt dit 

niet ervaren als een schuilgelegenheid i.v.m. windsnelheidreductie, aangeduid als 

‘gevoelstemperatuur’ in de humane beleving. 

Het in grote getale (duizenden) voorkomen vooral van Grauwe- en Brandganzen. De Grauwe gans 

begint te grazen als productie van gras juist op gang komt (dat heeft ook invloed op de 

voedingswaarde van het gras in het verdere ver loop van het seizoen). Als klap op de vuurpijl grazen 

hier de Brandgazen in het najaar en de winter. Concurrentie mbt voeraanbod alom; let op: 40 ganzen 

is 1GVE (grootvee eenheid). 

Geen informatie wordt verstrekt over het aantal  pullen dat geboren wordt (zowel van de Grauwe 

gans als de Brandgans). Dat zijn echte graseters (en vervuilers) en zijn additionele concurrenten. 



 

Wij, als verontruste dierenartsen - ontstaan uit een maatschappelijke betrokkenheid mbt het 

huidige beheer van de gg binnen de OVP - , kijken uit naar reacties over de opmerkingen geplaatst 

in deze ‘Zienswijze’ van de kant van SBB, BAC, RDA en het z.g.n. Stakeholdersoverleg. 

Want, zoals al eerder gesteld, we zijn nog ongeruster geworden nu we enig inzicht hebben over de 

uitvoering van de directe en indirecte zorg vooral met betrekking tot de grote grazers.                                             

In dit jaarverslag weer geen uitslag van de toetsing van een wiskundig overlevingsmodel, blijkbaar 

met een open eind, aan de praktijk. Dat was toch het hoofddoel van dit experiment sinds de OVP 

onder beheer kwam van Staatsbosbeheer? Wordt aan de verwachtingen beantwoord? Zijn er in de 

loop van de jaren zodanige ingrepen geweest die dit toetsingsmodel onbruikbaar hebben 

gemaakt? 

Onze conclusie: ga over tot maatschappelijk verantwoord beheer. Laat aan een onafhankelijke 

ethische commissie over wat toelaatbaar en niet toelaatbaar is. Laat deze commissie ook de gang 

van zaken intensief volgen zeker de eerste jaren tot er een stabilisatie heeft plaats gevonden en 

zodat men het ongerief kwalitatief en kwantitatief redelijk in de hand heeft en kan afzetten tegen 

het maatschappelijk nut.  

Tenslotte, een soortgelijke zienswijze kwam ons onder ogen bij het voltooien van dit (4e) 

studieverslag. De ‘hoek’ waaruit dit kritisch/afkeurend geluid komt is opvallend.  

A) dat het ongerief,sterke ondervoeding in de winter, in geen verhouding staat tot het 

wetenschappelijk doel.  

B) ook deze ecoloog praat over een ‘dierproef’ zoals we in een eerder studierapport- maar dan 

in de zin van de nationale wet- terdege hebben onderbouwd.  

Dat wordt hierbij toegevoegd.                                                 

 

 

De leden van de Werkgroep ‘Bander’ (allen verontruste dierenartsen): 

Dames:  A.C. Bander en A.H.P. Syatauw-van Oosterwijk Bruyn  

Heren: J. Goudswaard, T. Jorna, J.F. Kotter, J. Oosterbaan en J. Thuring  
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