
Na decennia van wanbeheer zijn de Oostvaardersplassen 
getransformeerd van een gebied met een rijke biodiversiteit naar een 
macaber maanlandschap met de dood van ruim 3200 dieren in amper 
4 maanden tijd als absolute “hoogtepunt” van het lugubere experiment 
van Frans Vera. Niet door een natuurramp, ziekte of oorlog, nee door 
bewuste  uithongering onder het mom van natuurlijke processen.    

 

Wat het zgn. voldoende voedselaanbod voor de grote grazers betreft 
verwijzen wij u naar het verslag (ligt bij de griffie ter inzage) van 
vegetatiedeskundige,  de heer Jaap Slurink d.d. 20 mei j.l.. Eén citaat 
hieruit is: “en een zeer hoge begrazingsdichtheid, geleid heeft tot de 
meest gedegradeerde vegetaties die je je maar kunt voorstellen”. 

 

Uw geloofwaardigheid komt in het geding als u besluit de huidige 
beheerder te handhaven. Een beheerder   

1. Die de signalen van de populatiecrash dit voorjaar heeft 
genegeerd.  

2. Die faalt om – zoals in ICMO 2 wordt geadviseerd – 
voorzorgsmaatregelen te nemen om een populatiecrash te 
voorkomen.  

3. Die verzuimt om tijdig bij te voeren zoals staat omschreven in 
ICMO 2 en in het calamiteitenplan – bijvoeren in de 
Oostvaardersplassen – van Staatsbosbeheer zelf! 

4. Die geen zorg draagt voor voldoende beschutting.  
5. Die te laat en zelfs in bijzijn van publiek – wat verboden is – 

dieren afschiet en het afschot regelmatig onzorgvuldig uitvoert. 
6. Die geen zorg draagt voor voldoende en gezond drinkwater en 

hiermede de gezondheid van de toch al verzwakte dieren in 
gevaar brengt. Het water is vervuild, besmet met blauwalg en 
talloze kadavers. Deze kadavers zullen wellicht gezien de huidige 
hoge temperaturen tot botulisme leiden. Heeft Staatsbosbeheer 



dan niets geleerd van de in 1983 ruim 30.000 gestorven vogels 
als gevolg van botulisme? 

7. Die na de quick scan in maart 2018 van de Dierenbescherming te 
horen krijgt dat er sprake is van onnodig lijden van de grote 
grazers in de OVP. Zelfs in het Oostvaardersveld, waar de dieren 
gehouden dieren zijn, bleek een paard niet tijdig uit zijn lijden te 
zijn verlost.  

 

Het vertrek van Staatsbosbeheer als beheerder en dierenarts Luten zal 
binnen een groot gedeelte van de Nederlandse samenleving worden 
toegejuicht, want het vertrouwen is volledig verdwenen.  

 

Bij het aanhouden van deze beheerder en dierenarts zal de 
maatschappelijke onrust en het wantrouwen blijven bestaan zo niet 
groter worden en dit alles zal een niet te onderschatten impact hebben 
op de ontwikkeling en uitstraling van het Nieuwe Land.  

 

Om u een indruk te geven hoe de samenleving tegenover het huidige 
beheer en het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen staat, noem ik u 
het aantal ondertekenaars van de volgende petities (stand per 28.05.18 
-  09.00 uur):  

• De in de Tweede Kamer aangeboden petitie van bioloog Patrick 
van Veen m.b.t. het stoppen van dierenleed in de 
Oostvaardersplassen: 191.407 

• Onze petitie: Laat de grote grazers in de OVP niet verhongeren:  
38.907 

• Behoud de OVP in de huidige vorm: SLECHTS 794 personen.  

 

 

 



 

Mocht u desondanks besluiten Staatsbosbeheer als beheerder aan te 
houden verzoeken wij u dringend dat Staatsbosbeheer onder streng 
toezicht wordt gesteld van een door u te benoemen stakeholders 
commissie, waarin organisaties zijn vertegenwoordigd, die uw nieuwe 
koers omarmen en er voor zal waken dat de aanhangers van het 
huidige crepeerbeheer geen zeggenschap/invloed zullen krijgen.    

 

Deze commissie moet op uw onvoorwaardelijke steun kunnen rekenen 
als zij misstanden vermoeden en/of constateren. Het moet voor alle 
partijen duidelijk zijn dat Staatsbosbeheer slechts een uitvoerende taak 
heeft en geen enkele zeggenschap meer heeft.   

 

Geachte Statenleden en College, SWGG en velen met ons zijn heel blij 
met uw voornemen om dieren te herplaatsen en het afschot te 
minimaliseren. U toont hiermee aan dat u compassie en respect heeft 
voor het leven, hetgeen van de bedenkers, uitvoerenden en  
aanhangers van het huidige crepeerbeheer niet kan worden gezegd.   

 

Wij zouden graag zien dat de dieren in de Oostvaardersplassen, net 
zoals in het Oostvaardersveld de status krijgen van gehouden dieren 
zodat bijv. medische zorg kan worden verleend door een team van 
dierenartsen, die het dierenwelzijn serieus neemt.    

 

Waar een wil is, is een weg en hebben de grote grazers niet genoeg 
geleden en zijn wij het niet verplicht om het grote onrecht wat hen is 
aangedaan goed te maken? Als met het geweer kan worden gedood 
kan met het geweer ook worden verdoofd, maar dan wel door ervaren 
en deskundige personen.  

 



Bij u ligt de wil en de uiteindelijke besluitvorming om tot een beheer te 
komen, dat kan rekenen op een brede steun en waardering binnen de 
Nederlandse samenleving. Laat de Oostvaardersplassen een plek 
worden waar flora en fauna met elkaar in evenwicht zijn, het 
dierenwelzijn centraal staat en waar controversiële experimenten voor 
altijd worden geweerd.   

 

  

 

 

 

 

 


