
 
 
L.S. 
Hierbij de tekst van Vereniging het Edelhert om uit te reiken aan de Provinciale 
Staten van Flevoland voor de commissievergadering van 8 april a.s. 
Dank voor de verspreiding en vriendelijke groet, 
Jozef H.M. Linthorst 
woordvoerder VhE voor de OVP 
 
 



 
Inspreektekst Vereniging het Edelhert, 8 april 2020 

Evaluatie literatuuronderzoek Anticonceptie bij 
edelherten 

Geachte leden van Provinciale Staten van Flevoland,  
 
Als u het rapport goed gelezen hebt zult u zich ook afvragen waarom 
nog langer gewacht met vermindering van het aantal edelherten door 
afschot! 
In de huidige situatie is het aantal edelherten 1500 stuks en dat moeten 
er 490 worden. Dit aantal komt uit het door u goedgekeurde Rapport van 
Geel. Echter, uit het rapport van de Universiteit Utrecht blijkt dat 
anticonceptie ongeschikt is om de huidige populatie edelherten te 
verminderen, het is in principe alleen geschikt om een kleine populatie 
edelherten niet meer te laten groeien! 
 
Wat leren we wel van dit onderzoek? 
We lezen duidelijk dat: mocht Provinciale Staten van Flevoland nu 
beslissen om anticonceptie toe te passen de eerst povere resultaten pas 
in juni 2022 zichtbaar zullen zijn, dus over 2 jaar! 
 
Maar veel erger is dat in die 2 jaar de populatie edelherten van 1500 
naar meer dan 3000 dieren is gegroeid! Het tegenovergestelde van het 
doel! 
 
Wat staat er niet in dit literatuur onderzoek? 
Of het mogelijk is om jaarlijks een paar honderd tot wel 1000 
vrouwelijke edelherten in 4 maanden te darten. 
Dit is echter wel de vraag waar het allemaal om draait! 
 
Dat het niet voorkomt in de literatuur  is natuurlijk niet zo vreemd 
want… iets wat onmogelijk is kan niet beschreven worden. 
De dierenarts en dartexpert in Nederland, drs. Mark Hoyer geeft klip en 
klaar aan dat een poging anticonceptie toe te passen d.m.v. darten, in 
welke vorm dan ook, meer stress geeft dan afschot en alleen al vanwege 
de aantallen en leefomgeving onmogelijk is. 
 
Conclusie: 
Alle vertragende acties, bezwaren en rechtsgangen van actievoerders en 
politieke partijen hebben in de laatste 2 jaar alleen maar geleid tot meer 
runderen, paarden en herten met de herhaling van dierenleed in de OVP. 
 
Provinciale Staten van Flevoland, AUB maak een eind aan dit getreuzel 
en voer uit wat u 2 jaar geleden hebt goedgekeurd en zorg eindelijk voor 
een extra stuk prachtige natuur in uw Provincie Flevoland! 
Jozef H.M. Linthorst  
 



 
Vereniging het Edelhert 

Evaluatie v/h literatuuronderzoek anticonceptie bij edelherten, april 2020 
 

Conclusie1: Anticonceptie is geen alternatief voor populatieverkleining bij edelherten. Het kan wel de groei van een 
populatie edelherten min of meer beperken, mits minstens 75% v/d hinden te darten is!  
 
Deze tabel laat zien wat de populatiegroei zal zijn van de aanwezige edelherten in de OVP tot januari 2022 met  toepassing 

van anticonceptie (in rood weergegeven) 
2020      nu!     2021             2022 
Aantal 
herten* 

1500 
(1:4)     2250      3375      

Bronst 
tijd    Sept. 

Oct.      Sept. 
Oct.      Sept. 

Oct.  
Vogel 
broedtijd** 

Maart 
April 

Mei 
Juni 

Juli 
Aug.    Maart 

April 
Mei 
Juni 

Juli 
Aug.    Maart 

April 
Mei 
Juni 

Juli 
Aug.   

Geboorte 
herten  Mei 

Juni 
750  

     Mei 
Juni 
1125 

     Mei 
Juni 
???? 

   

Anticon- 
ceptie***     Nov. 

Dec. 
Jan. 
Febr.     Nov. 

Dec. 
Jan. 
Febr.     Nov. 

Dec. 
        
*  Seks-ratio herten: 1 hert op 4 hinden (blz. 39), de aanwas is daarom (laag) ingeschat op minstens 50% p/j. van de populatie. 
 (Normaal is de verhouding 1 hert op 1 hinde waarbij een populatie groei wordt waargenomen van 30%.)  
**      De OVP is een Natura 2000 gebied, verstoring in broedseizoen niet gewenst/geoorloofd 
*** In de 4 wintermaanden van 20/21 moet 75% van de aanwezige hinden gedart worden met Improvac, (> 1000 dieren) 
**** Eerste, voorzichtige resultaat van de anticonceptie wordt pas zichtbaar in mei 2022 en mei 2023 (blz. 63).  
**** De geplande anticonceptie, uitgevoerd  2020-2021 heeft geen invloed op de worp van 1125 kalveren in mei/juni 2021(blz. 63). 
**** De populatie edelherten zal in 2022 gegroeid zijn naar minstens 3300 dieren, tussentijds dreigen weer voedseltekorten. 
  

Conclusie 2, mede door raadpleging van dierenarts en dartexpert Mark Hoyer:  
1. Door de grote aantallen vrouwelijke herten en de terreinomstandigheden is het darten praktisch onmogelijk   
2. Het jaarlijks darten en markeren van de herten geeft veel meer stress dan bij populatiebeheer door afschot! 

 
Vereniging het Edelhert,   J.H.M. Linthorst  



Voorzitter dank u wel, statenleden goedemiddag, 

Een kleine introductie mijnerzijds hoewel ik hier vaker heb gesproken en ben geweest. 

Voor u staat een crimineel, dat ben ik door u geworden.  

Voor alle duidelijkheid we hebben het hier over een hooi crimineel zonder strafblad en die hier de 
deur heeft plat gelopen  en heeft gesproken met veel statenleden en ambtenaren namens Code 
Rood, die uiteindelijk door toenmalige GS Hofstra buitenspel werd gezet, vanwege vermeende niet 
onafhankelijkheid. Welk belang Code Rood dan had betreffende de OVP is nooit uiteen gezet. 

Het thema is vandaag de zin of onzin van ANTI CONCEPTIE 

Voordat je daar iets zinnigs over kunt zeggen, moet je wel weten waarover je praat. 

1) Het gebied en het aanbod van voedsel. 

2) Aantallen Grote Grazers per type Grazer. 

Op dit moment lopen er geschat: 

300 Heckrunderen 

500 Koniki 

1500 Edelherten 

Te verwachten populatie groei 30% kom je uit op boven de 3000 Grote Grazers voor de winter van 
20/21. 

U statenleden heeft het plan CvGeel aangenomen inclusief motie 16 bijvoeren en CvGeel heeft 
bepaald dat de bovengrens op 1100 stuks mag uitkomen. 

Als anti conceptie te duur is wat is dan de oplossing? 

Moeten we dan weer terug naar af en laat de natuur zijn gang maar gaan? 

Als anti conceptie niet werkt waarom geen castratie of het scheiden der sexen? 

Als ik kijk naar de huidige situatie en daar heeft u recentelijk 2 live opnames van ontvangen via de 
griffie, dan schieten de tranen  bij mij in de ogen. Beide films 10.000 x bekeken. Wat een drama. 

Oog in oog staan op tast afstand met 200 sterk vermagerde Heckrunderen met veel slechte scores  
van 1 dat doet wat met een mens. 

Deze runderen kwamen van verre aangehold in de hoop dat er hooi werd gebracht. Er staat nu al 
sinds januari geen hap te vreten voor de Grazers in de winterperiode. En dit is een jaarlijks 
terugkerend fenomeen al 25 jaar. En dit was een natte en zachte winter. 

Als er dan voor de huidige populatie geen hap te vreten staat in de winter dan houdt je je hart vast 
voor nog een grotere populatie. 

Stop die populatie groei. 

Staatsfokkerij SBB weet nu al niet meer wat het met zijn vee aan moet. Noodsprongen naar Spanje / 
Wit Rusland / Texel / Lauwersmeer kosten bakken geld. 



Mij bereiken berichten dat het contract tussen SBB en Free Nature niet wordt voort gezet en wellicht 
dat er hierdoor ruimte gaat ontstaan in andere gebieden voor Grote Grazers. 

Ik neem u even mee naar mei 2019 waar de Vliegende Hollander tal van opnames maakte hier een 
film van maakte en dit aanbood aan Stamina. Dit filmpje werd 30.000 x bekeken en liet haarfijn zien 
hoe het met de vegetatie op de Grote Vlakte OVP in mei was gesteld. Overal buiten de grenzen hoog 
gras echter binnen de grenzen van de OVP 1 grote baggerbende. 

GS Hofstra deed het af met het gaat goed en zeg vooral niets over SBB onze nationale Staatsfokkerij 
waar geen regels voor gelden en alle toezichthouders stelselmatig de andere kant opkijken. 

Het toezicht schort het aan alle kanten op de uitvoerende partij SBB. Dit is al 25 jaar een rewildings 
organisatie en zit bijna in het DNA opgesloten. 

Dierenartsen met een verrekijker de scores doen en een contract moeten ondertekenen, dat SBB 
bepaald wat er in de controles / scores wordt vermeld. 

Wat moet ik nog meer vermelden over anti conceptie? 

Ik zou het omdraaien. 

Ik zou eerst zorgen dat plan CvGeel normaal wordt uitgevoerd en waarbij ook onnodig lijden wordt 
weggenomen en de aanvullende motie 16 normaal wordt uitgevoerd zoals afgesproken. 

Inmiddels is Staatsbosbeheer begonnen met reactief afschot, nadat ze de maanden januari, februari 
en grotendeels maart niet hebben bijgevoerd. Per 20 maart is men daar nu mee begonnen, omdat er 
zoveel schrijnende scores BCS 1 voorbij kwamen op social media. 

15 maart was er een grote bijvoer actie waarbij dierenvrienden vanuit het hele land onder toeziend 
oog van de politie en SBB op 3 locaties de Grote Grazers de helpende hand toestaken en ruim 300 
balen hooi voerden. Dit in navolging van 10 eerder uitgevoerde grote voeracties. 

Het leek het erop dat SBB aanstuurde op een populatie crash zodat er en niet hoeft worden 
bijgevoerd en ook anti conceptie niet noodzakelijk is. 

Al het bovenstaande in acht nemend  zijn we op dit moment  precies even ver als 2 jaar geleden. 

Misschien is het een idee om met de Statenleden een Interpellatie debat te organiseren om toch nog 
eens van gedachten te wisselen waarom dit hoofdpijn dossier niet tot een goed einde lijkt te komen. 

Ik dank u wel 

Eddy Nagel 

Voorzitter St Hart voor dieren Oostvaardersplassen 

Voorzitter Belangengroepen OVP Code Rood 

 



                                                                             

        Stichting Welzijn Dieren Oostvaardersplassen. 

 

Inspraakreactie Provinciale Staten, commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid 8 april 2020. 

                                                                                                                                                                                Open brief 

Geachte leden van Provinciale Staten Flevoland. 

Eindelijk ligt het rapport van professor Stout voor ons. We hebben er lang op moeten wachten.  

Stichting Welzijn Dieren Oostvaardersplassen onderschrijft in grote lijnen de conclusies van dit rapport en het 

standpunt van het College van Gedeputeerde Staten dat geboortebeperking bij de grote grazers door 

anticonceptie (vrijwel) onmogelijk is.  

In tegenstelling met het advies van het College zien wij geen bezwaren in castratie van de stieren en hengsten 

(beslispunt 2a. p.5.). Gezien de gebleken handteerbaarheid van de Heckrunderen en koniks zijn de stieren en 

hengsten in een goede kraal met gepaste voorzieningen op betrekkelijk eenvoudige wijze te castreren. Dat dit 

onomkeerbaar is en zal leiden tot vergrijzing van de kuddes zien wij niet als een probleem. 

 

Wij zijn van mening dat de provincie en Staatsbosbeheer zich ten volle moeten inzetten voor een spoedige 

vermindering van het aantal grote grazers. Zo niet dan zullen de komende winters weer grote aantallen 

dieren door voedselgebrek een ellendige hongerdood tegemoet gaan.  

 

Door de lopende juridische procedures kan momenteel het aantal edelherten niet naar het niveau zoals in het 

Beleidskader aangegeven -1100 dieren- worden teruggebracht. Mogelijk duurt het nog ruim een jaar  voordat 

de juridische procedures zijn doorlopen. Dus dreigen grote problemen. 

Het aantal grote grazers zal dit jaar weer explosief groeien. Deze zomer worden weer vele honderden (herten-) 

kalveren en veulens geboren en kort daarop zullen opnieuw meer dan duizend koeien, merries en hindes 

worden gedekt.  

 De afgelopen weken hebben duidelijk gemaakt dat zelfs na een 

extreem zachte winter de grote grazers bij het huidige aantal 

dieren (ca. 2250) al in grote problemen komen: dat zij ernstig 

hongerlijden. Iets wat Provinciale Staten bij de vaststelling van 

het Beleidskader heeft willen voorkomen.  

 

Nu afschot van herten voorlopig niet mogelijk is, zal gezocht 

moeten worden naar andere maatregelen om deze ellende te 

voorkomen. Een kortetermijnoplossing kan gevonden worden bij de Heckrunderen en koniks. Bij de runderen 

en paarden is het mogelijk om het aantal dieren sterk terug te brengen door uitplaatsing.  

Afgelopen zomer zijn al ruim 150 koniks in een vangweide opgesloten en na het doorlopen van een 

quarantaineperiode overgebracht naar onder meer Wit-Rusland. Wat vorig jaar mogelijk bleek, is ook nu 

mogelijk!! 

Door het opsluiten van de koniks en Heckrunderen in de vangweide verliezen zij de status van “gehouden 

wilde dieren” en vallen vervolgens als “gehouden dieren” onder de wet Dieren. (mededeling door 

gedeputeerde Fackeldey  in een eerdere vergadering van Provinciale Staten). Na de quarantaineperiode 

kunnen de dieren naar andere gebieden worden overgebracht. Desgewenst kunnen hengsten en stieren van de 

merries en koeien worden afgezonderd of worden gecastreerd. 

Daar de Heckrunderen zich zonder bijvoeren slecht kunnen handhaven in de Oostvaardersplassen, is het 

raadzaam bij het uitplaatsen van dieren zich vooral te richten op uitplaatsen van de Heckrunderen. 



Vorig jaar zijn met veel moeite en hoge kosten opvanggebieden gevonden in Wit-Rusland en Spanje. Het is niet 

raadzaam dit opnieuw te doen. Met een beetje goede wil zijn er in Flevoland ook gebieden te vinden, waar 

deze dieren kunnen worden ondergebracht.  

In meerdere natuurterreinen in Flevoland worden jaarlijks grote aantallen runderen en paarden van boeren 

ingeschaard of wordt het gras door boeren of grasdrogerijen geoogst. Een deel van deze gebieden kan worden 

gereserveerd voor de uit de Oostvaardersplassen uit te plaatsen runderen en paarden. 

Onder strikt natuurlijke omstandigheden kunnen weidegebieden en natuurterreinen ’s winters weinig/geen 

voedsel bieden aan koeien en paarden. Wanneer men afstapt van het principe dat de Heckrunderen en koniks 

wilde dieren zijn, kunnen de dieren in de winter -zoals bij de boeren- standaard worden bijgevoerd en kunnen 

de dieren in relatief hoge concentraties worden gehouden. Ook bij de boeren lopen honderden koeien op een 

bedrijf van 50 hectare.  

 

Wanneer binnen de bestaande natuurterreinen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of het 

Flevolandschap onvoldoende plaats is voor de dieren uit de Oostvaardersplassen kan ook gekeken worden naar 

de projecten die onlangs zijn ontwikkeld in het kader van Programma Nieuwe Natuur Flevoland. Daaronder 

zijn projecten die goede mogelijkheden bieden om grote aantallen dieren op te vangen. Er zal dan soms een 

zekere aanpassing van de inrichting nodig zijn, zodat de dieren daar in hogere concentraties kunnen verblijven 

en er zullen voorzieningen zoals bezande/ verharde rustplaatsen en kapschuren moeten komen om deze dieren 

beschutting te bieden tijdens slechte weersomstandigheden.    

 

Onlangs is al een klein aantal koniks uit het Oostvaardersveld 

overgebracht naar een van de projecten Nieuwe Natuur; het 

“etalagegebied” tussen de A6 en de Trekweg/Lage Vaart. Het 

aantal dieren in dit gebied kan nog sterk worden uitgebreid. 

 

In het kader van Nieuw Natuur Flevoland wordt momenteel in 

Oostelijk Flevoland tussen de A6 en de Lage Vaart een groot 

gebied ingericht. Ook dit gebied is (deels) in eigendom van 

Staatsbosbeheer. Het wordt momenteel ingeplant. Staatsbosbeheer 

zou de inrichting kunnen aanpassen: niet inrichten als bosgebied, 

maar als een “natuurgebied” met poelen en een ruige vegetatie.  

Dit gebied zal dan ook een rol spelen bij de voedselvoorziening van 

kiekendieven (!!) en vanaf de A6 een interessante aanblik bieden en 

in zekere mate een beeld kunnen tonen overeenkomstig de 

Oostvaardersplassen.  

Waar een wil is, is een weg….  

 

Wij hopen dat er binnen Provinciale Staten een meerderheid gevonden kan worden voor deze oplossing: het 

uitplaatsen van Heckrunderen en koniks om een einde te maken aan de ellende in de Oostvaardersplassen 

en daarmee ook een einde te maken aan de imagoschade van  de Oostvaardersplassen én Flevoland. 

 

Wij rekenen op uw steun. 

Stichting Welzijn Dieren Oostvaardersplassen. 

namens deze:  

F.E. Pels Rijcken (voorzitter) 

N. Dijkshoorn. 

J. Boeijen.  



Geachte Statenleden en Gedeputeerden, 
 
 
Er bestaan natuurbeschermers en dierenbeschermers en die bekijken situaties vanuit een andere 
motivatie. Binnen de twee groepen bestaan ook nog weer allerlei verschillende stromingen die het 
aldoor maar niet met elkaar eens kunnen worden. En dát, dames en heren, heeft u in 2016 in uw 
schoot geworpen gekregen: een groot stuk grond en moeras waar allerlei verschillende partijen met 
allerlei verschillende gezichtspunten al allerlei wetgeving en doelstellingen voor geformuleerd 
hebben. Natura 2000, ICMO 1 en 2, en als laatste uw eigen nieuwe beleidskaders op basis van het 
Rapport Van Geel.  
 
Nu staat u wéér voor de keuze hoe nou toch verstandig met dit hoofdpijndossier om te gaan.  
 
Ik had mijn hoop op anticonceptie. Het voorkomen van nakomelingen door scheiden van de seksen 
of door onvruchtbaar maken van (een deel van) de dieren is in mijn ogen de énige diervriendelijke 
vorm van populatiebeheer. Het kan ook: dat staat duidelijk in het literatuuronderzoek van professor 
Stout et al. Het heeft mogelijk wel wat consequenties voor het gedrag en bij een zeer klein 
percentage kan het tot lichamelijk ongemak leiden. Dat lijkt mij in alle opzichten in het niet vallen bij 
de alternatieven: doodschieten of gebrek aan voedsel het aantal laten reguleren. Dat laatste heet 
ook wel verhongeren trouwens. Overigens: ook als je niet dood gaat van de honger, kun je wel 
honger lijden, laat dat tot u doordringen.  
Dat het feit dat het veel geld zal kosten als medeargument wordt gebruikt om niet tot het gebruik 
van anticonceptie wordt overgegaan, vind ik ronduit schandalig. We trekken gerust een paar miljoen 
uit voor nieuwe aanplant, beschutting en de reset van het moeras, maar voorkomen dat de 
populatie weer te groot wordt mag niet ‘duur’ zijn?   
 
Dames en heren, als er besloten wordt níet over te gaan tot anticonceptie als beheermaatregel, wel 
alternatief hebt u dán nog?  
 
Ik heb wel een idee: we gaan terug naar toen het goed was.  
Toen er onder andere door boer …..(van de Stadsboerderij in Almere) seizoensbeweid werd met 
gehouden vee. Toen er jaarlijks dierenartsencontroles waren en elk dier individueel beoordeeld 
werd. Er bestaat trouwens nog een interessant vergelijkend praktijkonderzoek uit 1995 waarin 
gekeken werd wat het effect was op de biodiversiteit. Grappig dat daar al uitkwam dat 
seizoensbeweiding significant beter werkte en jaarrondbegrazing juist ten koste ging van 
biodiversiteit. Bijna nog grappiger dat Staatsbosbeheer het jaar erna volledige zeggenschap kreeg en 
koos voor jaarrondbegrazing en ‘natuurlijke processen’. We zien nu al bijna 25 jaar wat het effect 
daarvan is en als we zo doorgaan, zullen we dit tot in lengte van dagen houden.  
 
Dus ofwel we gaan voor anticonceptie, ofwel we gaan voor seizoensbeweiding en maken er een 
inclusieve circulaire natuurboerderij van,  ofwel we halen alle dieren eruit, halen de hekken weg en 
laten de zo belangrijk gevonden ‘natuurlijke processen’ echt hun werk doen. We hadden toch al 
behoefte aan meer bos. Alternatieven zijn er niet. 
 
Ik dank u voor het lezen van deze ‘inspreeknotitie’ en wens u veel wijsheid.  
 
Gebruik uw verstand, maar vergeet niet uw hart mee te nemen.  
 
Sacha Gaus 
 



Commissie vergadering literatuuronderzoek anticonceptie Grazers OVP, 
 
Geachte Gedeputeerde en Statenleden, 
 
Bij deze wil ik een beroep op U doen als volksvertegenwoordigers in de hoop dat U zich er terdege 
van bewust wordt dat de toekomst van de OVP in Uw handen ligt. 
Blij waren wij toen het rapport v. Geel  twee jaar geleden werd  aangenomen, aangevuld met twee 
moties en een amendement. 
Anticonceptie was er daar een van. Om nu al een  beslissing te nemen  om al dan niet anticonceptie 
toe te passen is denk ik te voorbarig omdat de reset van de aantallen grazers nog niet voltooid is en 
anticonceptie daar geen bijdrage aan kan leveren. 
Ook met het oogpunt op het nog onder de rechter liggende besluit voor afschot van de Edelherten is 
zeker ook een rede om niet op deze zaak vooruit te lopen. 
De opmerking van Gedeputeerde Rijsberman dat hij geen nieuw experiment wil is onterecht ,omdat 
er weldegelijk al beproefde methodes zijn binnen de E.U  op populaties “verwilderde ,, paarden. Ook 
castratie of sterilisatie is een algemene effectieve ingreep. 
 
Graag had ik gezien dat er bij deze vergadering een heel ander onderwerp als speerpunt zou worden 
behandeld n.l.de cruciale fout in Rapport v GEEL. Door deze fout wordt overbegrazing nog steeds in 
stand gehouden waardoor de prioriteiten in van Geel, de Natura 2000 doelstellingen en  het 
waarborgen van dierenwelzijn niet gehaald zullen gaan worden. Juist door decennia lange 
overbegrazing is het gehele biotoop geïmplodeerd en duizenden dieren de hongerdood gestorven! 

Van Geel gaat uit van de situatie in “96 waar toen nog nauwelijks  tekenen waren van  overbegrazing. 
Het begraasbare deel bestond voornamelijk uit grasland, en de populatie ganzen was door de nog 
geringe aantallen nauwelijks van invloed op de begraasdruk. Er liepen toen 1,4 Gve/ha, dat te 
vergelijken is met een veebezetting op een biologisch rundvee bedrijf,  met het grote verschil dat op 
een veehouderij bedrijf seizoen beweiding wordt toegepast en de dieren min. 5 maanden op stal 
staan. Dit om te voorkomen dat in het natte seizoen koeien met 5 ‘’bekken vreten,, het merendeel v 
h gras vertrapt word ,de graszoden ernstig beschadigd, maar ook de bodemgesteldheid ernstig  te 
lijden heeft. Daarbij bestaat het begraas baar deel voor 100% uit productief grasland ! 

Na de riet reset en de genomen ‘’beschutting,, maatregelen is het begraasbare deel verkleind van 
1800 ha naar 1000 ha. Van dit overgebleven deel is slechts 1/3 nog grasland !( vegetatie rapport J. 
Sleurink) Mede door de verkleining van het biotoop voor de grazers is het de hoogste tijd de paarden 
en runderen (uitgezette landbouwhuisdieren )De status GEHOUDEN dieren te geven, dit zal ook de 
beheersmaatregelen vereenvoudigen! 

Door in het nieuwe beleidskader 1,4 Gve/ha als plafond aan te houden en  de 40 tot 60.000 ganzen 
niet mee te berekenen in de begraasdruk , wordt hiermee  OVER BEGRAZING  nog steeds in stand 
gehouden. Daarbij moet ernstig rekening worden gehouden met het feit dat het biotoop volledig is 
leeg gevreten en geen enkele reserves meer heeft. Zolang de reset van de aantallen nog niet op orde 
is is op tijd bijvoeren van groot belang .Dit uit oogpunt van het waarborgen van dierenwelzijn ,maar 
ook om de vegetatie die al constant onder druk ligt te ontzien. Daarbij zal de gehanteerde BCS eens 
grondig tegen het licht moeten worden gehouden. 

Concreet,  1,4 gve/ha+(gem.50.000ganzen:7=7,1)=8,5 gve/ha !!  deze 8,5 gve/ha moet eigenlijk nog 
vermenigvuldigd worden met 3,3 omdat slechts 1/3 nog maar uit grasland bestaat!  (7 ganzen=1 gve) 

Helaas moet de conclusie zijn dat de populaties ganzen die dermate gegroeid zijn zodat er eigenlijk 
goed beschouwd niet eens ruimte is voor grote grazers! 



Gelukkig heeft v Geel ingezien dat hij God niet is, in tegenstelling tot de schepper v. d. OVP. Hij heeft 
gesteld dat beheer gebeurd volgens het hand aan de kraan principe! Er kan worden bijgesteld op 
basis van informatie uit de monitoring (pag.5)  n.a.v.   

1) Natura 2000 doelstellingen   
2)  dierenwelzijn                                  
3)  voedselsituatie van de dieren 
4)  vegetatie en landschapsontwikkeling 

 
Ook heeft v Geel het over nadere verkenning van beheer;    

1) Gehouden versus wilde dieren. 
2) Verschillend beheer van de soorten. 
3) Uitnemen van 1 of 2 soorten 
4) Verwerken voor dierlijke of menselijke consumptie. 

 
Mijn voorstel is om een open debat te houden met de verantwoordelijke statenleden ,die dan ook 
naar ik mag aannemen het rapport van Geel eens hebben bestudeerd. 
Het is schokkend hoe keer op keer de communicatie zeer te wensen over laat ,en dat belangrijke 
speerpunten als een hamerstuk worden afgeslagen .Vragen en e mails niet worden beantwoord. 
Ook de feiten van wederom uitgehongerde runderen ,een volslagen leeg gevreten  biotoop worden 
niet serieus genomen. Statenleden neem Uw verantwoordelijkheid ,ga nu kijken op de praambult ,en 
overtuig u zelf hoe de afrastering zich duidelijk aftekent tegen het jonge gras aan de andere kant. 
 
Ik ben bereid een ieder die daar prijs op steld nader uitleg te geven over het grote primaire probleem 
OVERBEGRAZING .Het is moeilijk  
deze materie schriftelijk uit te leggen. 
Om te moeten constateren dat dit de derde winter op rij is dat dieren stelselmatig moeten 
verhongeren alvorens er bij wordt gevoerd ondanks rapport v Geel geeft toch aan dat er nog steeds 
iets ernstig mis is! 
 
IK hoop dat  ik U aan het nadenken heb gezet over hoe het anders kan ,maar vooral hoe het anders 
moet om van de OOSTVAARDERSPLASSEN  weer een mooi biotoop te maken ,een VOGELRESERVAAT 
!! 
 
 
Daarmee heb ik mijzelf de vraag al meerdere keren gesteld ,of de echte wil om daadwerkelijk te 
veranderen er wel is?  
 
Ik hoop op een vruchtbare vergadering met een wijs besluit. 
 
Hartelijke groet  
Bas Metzemaekers 
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