
 
 
 
Geachte voorzitter,  
Mijn naam is Jozef Linthorst, voorzitter van Vereniging het Edelhert.  
Hierbij geef ik aan dat wij het ingediende plan van SGP en VVD ten volle ondersteunen.  
Ik zal u zeggen waarom? 
 
Na 6 jaar ICMO2-beleid kunnen we constateren dat de aanbevolen, forse uitbreiding van 
de OVP niet is door gegaan. Dat heeft nog steeds grote, negatieve gevolgen voor: 

• Begroeiing  
• Struiken 
• Bomen  
• Biodiversiteit  
• Vogels   
• Reeën   
• Bezoekers  
• Maatschappelijk draagvlak  
• En het Hollandse Hout en Oostvaardersveld blijven onbereikbaar voor de GG 

 
In deze afgelopen 6 jaar heeft SBB meer dan 7000 dode, grote grazers geregistreerd 
 
Onze conclusie is: 
Het huidige beleid, met de bedoeling te komen tot een zelfregulerend  ecosysteem 
binnen de OVP in een parkachtig landschap heeft volledig gefaald.  
(Dit is geen emotie maar een feitelijke constatering) 
 
Is het dierenwelzijn dan wel verbeterd? 
Neen! 
 
Iedereen weet en kan zien dat er iedere winter weer veel te weinig voedsel is voor de 
dan aanwezige grazers. Dat alleen al is een schande! Zeker als je z.g. experts hoort 
zeggen dat het gebied perfect in evenwicht is! 
 
Onze mening is: Er is niet te weinig voedsel maar er zijn te veel grote grazers! 
 
Ook dit winterseizoen 2016-2017 zijn er weer 4555 grote grazers op 2800 ha grazig deel 
aanwezig, waaronder 3400 edelherten. Met dit hongerbeleid zullen er weer meer dan 
1500 dieren het loodje leggen. Bij een echte strenge winter hopen de voorstanders van 
dit beleid op meer dan 3000 dode dieren. (hebben ze eindelijk hun z,g, reset). Dat zijn in 
de komende 4 maanden 12 tot 25 dode, geschoten, deels niet geschoten, verhongerde 
grote grazers per dag, 7 dagen in de week!! De OVP is met dit beleid geworden tot de 
grootste schiettent van Europa! En dit ieder jaar weer! 
 
Voortzetting van dit beleid maakt naar onze mening de OVP in negatieve zin uniek maar 
ook ongeschikt om in te passen binnen het Nationaal Park het Nieuwe Land. Dit alleen al 
uit veiligheidsoverwegingen voor de bezoekers. 
 
Het enige wat in de winter binnen de OVP nog groeit is het aantal dode, grote grazers! 
 
Afgezien van de zorgplicht die de  Provincie Flevoland in de toekomst heeft voor 
gehouden en niet gehouden dieren vraag ik u DRINGEND namens de grote grazers: 



Geef het plan van de SGP en VVD in ieder geval een faire kans. 
Laat merken dat u de grote grazers als waardevolle dieren een plek geeft binnen het 
Nieuwe Nationale park en niet alleen gebruikt als ‘n afgedankte grasmachine.  
 
Met dank voor uw aandacht 
Jozef H.M. Linthorst 
 
 
 
 
 
 


