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Lelystad, 25 januari 2021 
 
 
AAN:  
College van Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS) Provincie Flevoland. 
 
Wij, ondergetekenden, vragen uw aandacht voor de erbarmelijke situatie van de Heckrunderen op 
de Oostvaardersplassen. 
 
De grote grazers - met name de Heckrunderen - lijden, ons inziens, onnodig. Ongeveer de helft van 
deze runderen verkeert op dit moment in een conditie die mager tot slecht is (BCS < 2). 
 
Wij zijn van mening dat Staatbosbeheer (SBB) in strijd handelt met het Provinciale beleid waardoor 
de grote grazers wederom onnodig ernstige honger lijden. 
 
Wij verzoeken GS toe te zien dat Staatsbosbeheer (SBB) het beheer van de grote grazers uitvoert 
conform het Provinciale beleid en met spoed gecontroleerd gaat bijvoeren. 
 
Wij zijn van mening dat GS en PS hierin een eigenstandige verantwoordelijkheid hebben en deze 
verantwoordelijkheid niet kunnen afschuiven op ‘deskundigheid’ van SBB of een toezichthoudend 
orgaan zoals, bijvoorbeeld, de NVWA. 
 
Wij verzoeken GS én PS hun politieke verantwoordelijkheid te nemen en een einde te maken aan 
het leed van de Heckrunderen. 
 
Hiervoor dragen wij het volgende aan. 
 
 
1. 
Op 12 december 2016 heeft het College van GS een overeenkomst gesloten met de Staatssecretaris 
van Economische zaken ter zake van het dierenwelzijn van de grote grazers (GG). 
De kern van deze overeenkomst houdt in dat GS verantwoordelijk is voor het beleid ter zake van het 
dierenwelzijn van de GG en dat GS moet toezien dat Staatsbosbeheer (SBB) het beheer 
overeenkomstig het beleid uitvoert. 
 
In deze overeenkomst dierenwelzijn grote grazers staat: 
Artikel 2, lid 1: 
Het College is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn van de grote grazers 
in het gebied Oostvaardersplassen. 
Artikel 2, lid 2: 
Het College ziet toe op de uitvoering van het beheer van de grote grazers door Staatsbosbeheer. 
 
2. 
Op 11 juli 2018 heeft Provinciale Staten nieuw beleid vastgesteld voor het beheer van de 
Oostvaardersplassen. Het Advies Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen, ook wel advies 
Commissie Van Geel genoemd, vormt de basis van dit beleid aangevuld met de SP motie “Bijvoeren”. 
Het nieuwe beleid vervangt daarmee het eerder gevoerde beleid op basis van het adviesrapport 
ICMO2. 
  



2 
 

Het nieuw vastgestelde beleid met betrekking tot de GG houdt in: 

1. Dat er levensvatbare populaties GG in de OVP zijn en dat het welzijn van de GG is 
gewaarborgd. 

2. Dat voorkomen moet worden dat dieren onnodig lijden vanwege voedseltekorten of dat er 
in de winter te weinig beschuttingsmogelijkheden zijn. (pg 3 Advies Van Geel)  
Ook moet 90% van de GG in conditiefase 5 of 4 de winter door komen.  
(pg 43 Advies Van Geel) 

3. GS heeft de Beleidslijn Bijvoeren GG OVP vastgesteld en gepubliceerd op 11 december 2018 
(ogv de eveneens op 11 juli 2018 aangenomen SP motie “bijvoeren”)’ 
In deze beleidslijn wordt SBB verzocht om - op het moment dat de situatie voorzien wordt dat 
er onvoldoende voedselaanbod is voor de Heckrunderen – de runderen gecontroleerd bij te 
gaan voeren. 

 
3. 
Op 20 juli 2018 sluit GS met SBB een overeenkomst waarbij afgesproken wordt dat  
SBB het nieuwe beleid gaat uitvoeren. 
 
4. 
SBB bepaalt, los van de overeenkomst genoemd onder punt 3, dat zij pas gaat bijvoeren indien de 
Heckrunderen een gemiddelde Body Condition Score (BCS) hebben van 2 of lager. SBB baseert zich 
op de Beleidslijn Bijvoeren van GS. In de door GS vastgestelde en gepubliceerde beleidslijn Bijvoeren 
van 11 december 2018 wordt niet gesproken over BCS 2. In de door GS vastgestelde Beleidslijn 
Bijvoeren van 17 december 2018 verschijnt deze BCS 2 opeens wél. Dat is vreemd want daarmee 
gaat GS in tegen het vastgestelde beleid van 11 juli 2018. Dat kan naar onze mening niet.  
 
5. 
SBB wijkt, ons inziens, met haar “bijvoerbeleid”af van het vastgestelde beleid van 11 juli 2018 van 
Provincie Flevoland. 
 
6. 
SBB hanteert bij haar beheer van de GG op de OVP, het uitgangspunt dat: 
“er geen dieren sterven door een gebrek aan voedsel.”  
SBB gaat daarbij echter uit van een wezenlijk ander en een aanzienlijk nadeliger uitgangspunt voor de 
dieren dan het vastgestelde beleid door Provinciale Staten op 11 juli 2018  ter zake van het 
dierenwelzijn van de grote grazers. 
 
Provinciale Staten heeft op 11 juli 2018 namelijk een beleid vastgesteld met het uitgangspunt dat: 
“de dieren niet onnodig mogen lijden vanwege voedseltekorten.”(pg 5 Advies Van Geel) en GS geeft 
dan ook in haar Beleidslijn Bijvoeren aan dat er gecontroleerd moet worden bijgevoerd als  
te voorzien is dat er onvoldoende voedsel aanbod is (Beleidslijn Bijvoeren van 11 december 2018).  
 
Natuurlijk moet voorkomen worden dat de dieren sterven van de honger. Dat is niet het punt. Het 
gaat in het Provinciale beleid er om dat de dieren niet onnodig lijden en dat zij in goede conditie 
blijven gedurende de gehele winter.    
 
Het huidige beleid van SBB is er op gericht om pas te gaan bijvoeren als ‘ultimum remidium’ - als 
laatste redmiddel dus - om sterven te voorkomen. Het dier verkeert dan allang niet meer in een 
goede conditie; het heeft dan nagenoeg al zijn vetreserves volledig verbruikt en is broodmager.   
Dat is in strijd met het vastgestelde beleid van Provinciale Staten op 11 juli 2018. 
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7. 
Wat we nu zien is dat SBB pas gaat bijvoeren “om sterven te voorkomen”. Zij heeft zelf, als 
deskundige, voorgesteld en bepaald dat zij gaat bijvoeren als de gemiddelde BCS van de gehele 
populatie is gedaald tot 2.  
 
Een BCS van 2 is mager, vel over bot. SBB handelt daarmee in strijd met het aangenomen beleid, 
zoals bij punt 6 is betoogd. Als deskundige behoort SBB dit ook te weten want naast het uitgangspunt 
dat de dieren niet onnodig mogen lijden is in het nieuwe beleid óók nog de randvoorwaarde 
opgenomen dat 90% van de dieren in de conditie “goed” of “matig-tot-goed” (conditiefase 5 of 4) de 
winter doorkomt. (pg 43 Advies Van Geel).  
 
Dat betekent, ons inziens, vertaald naar BCS, dat:  
90 % van de GG met een BCS van 3 of een BCS van 2,5 de winter door moeten komen!  
Dát is het beleid van PS. Aan dat kader hoort SBB, als deskundige, zich te houden. 
 
Van Geel heeft een 9-puntsschaal gehanteerd conform SBB dat deed tot medio 2018. Sindsdien past 
SBB een 5-puntsschaal toe. Wanneer je beide schalen naast elkaar legt met de daarbij behorende 
beschrijvingen dan is te zien dat:  
 
9-puntsschaal     5-puntsschaal 
Dierconditie 5 (goed)    -- komt overeen met BCS 3 (goed) 
Dierconditie 4 (matig tot goed)   -- komt overeen met BCS 2,5 
Dierconditie 3 (matig)    -- komt overeen met BCS 2 (mager) 
Dierconditie 2(slecht tot matig)  -- komt overeen met BCS 1,5 
Dierconditie 1 (slecht)   -- komt overeen met BCS 1 (heel mager) 
 
8. 
Dat de Hecks nu al weer weken onnodig lijden zien we ook aan de hand van de monitoringsgegevens 
van SBB van 5 januari 2021.  40% van de populatie Hecks bevindt zich al - de winter is dan nog maar 
net begonnen - op een BCS 2 of lager (zie verslag dierenarts 5 januari 2021).  
 
Laat dat eens tot u doordringen. 40% van de populatie is op 5 januari al mager tot heel mager. Maar 
de gemiddelde BCS is 2,7 dus er wordt niet bijgevoerd door SBB.  
40 % - en wij verwachten dat dat nu zeker aanzienlijk hoger zal zijn - is broodmager. Hun vetreserves 
zijn op. Schrijnend hierbij is dat er nu vele (hoog)drachtigen Hecks zijn die juist in deze slechte 
conditie verkeren. 
 
De foto’s die wij meezenden bij deze brandbrief laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Deze 
foto’s zijn genomen op de OVP (Kottersbos en Thijssenplaat aan de Almeerse kant) op respectievelijk: 
30 december 2020, 5 januari 2021, 9 januari 2021, 15 januari 2021, 18 januari 2021 en 22 januari 
2021.  
 
Monitoringsgegevens en foto’s laten een zelfde beeld zien. We weten en we kunnen ook met eigen 
ogen zien hoezeer de dieren nu al in een deplorabele staat verkeren. Echter SBB blijft onverstoord 
vasthouden aan haar beleid van pas bijvoeren zodat de dieren nét niet sterven. Dit zien we nu in 
2021, dit zagen we óók in 2020 maar ook in 2019.  Over de jaren daarvoor zullen we niet spreken. 
Laten we het er op houden dat er toen een minder diervriendelijk beleid werd uitgevoerd.  
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9. 
Toch vragen wij ons af waarom al bijna drie decennia lang, grote grazers moeten lijden op de 
Oostvaardersplassen. Waarom moeten wij als inwoners van Flevoland keer op keer geconfronteerd 
worden met deze, in onze ogen, ernstige vorm van dierenleed? De winter van 2017/2018 waarin 
uiteindelijk meer dan 3.200 grote grazers stierven van de honger en uitputting, ligt nog vers in ons 
geheugen.   
 
 
Lelystad, 25 januari 2021,   
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