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Bij deze ontvangt U de visie van ‘Dierbaar Holland’ voor wat betreft het beleid in de 
Oostvaardersplassen

De kernpunten bestaan uit geboorteregulering om de grootte van de populatie beperkt te houden 
zodat niet iedere keer door gebrek aan voeding zoveel dieren van de honger hoeven om te komen.
Er moet weer actief aan natuurbeheer en veehouderij gedaan worden en bijvoederen in de winter en 
creëren van voldoende beschutting tegen de kou voor de grote grazers hoort daar ook bij.
Maar eigenlijk is het gebied zoiezo vanwege de zilte blauwe klei niet geschikt voor grote grazers dus 
eigenlijk zou het hele experiment in deze vorm afgeblazen moeten worden en moeten ze er zoals 
hoogleraar Frank Berendse aangaf maar een moerasgebied cq vogelreservaat zonder grote grazers 
van maken!

Een en ander lichten wie nogmaals kort en bondig toe:
Eigenlijk bestaat er voor iedereen over de hele breedte bij de regering, politici in de tweede kamer en 
bij provinciale staten, ministeries, staatsbosbeheer en zogenaamde adviescommissies en zo meer van 
dat soort instanties een uiterst onduidelijke situatie waarbij zonder gedegen kennis van zaken en met 
een enorme blinde vlek deze holocaust in het Martelreservaat Oostvaardersplassen in stand 
gehouden wordt. 
Dit alles onder het mom van de zogenaamde NATUUR die je maar haar gang moet willen laten gaan, 
iets wat defacto op een dergelijke postzegel grond in Nederland in het geheel niet mogelijk is met alle 
desastreuze gevolgen voor het lot van de dieren en het dierenwelzijn vandien!
De bevolking maar juist ook politici en bestuurders in Nederland moeten wakker geschud worden om 
het veel te geromantiseerde plaatje dat zij nog steeds van de OVP krijgen voorgeschoteld, bij te 
stellen en verantwoordelijke politici moeten aangespoord worden om op basis van feiten hun 
standpunten bij te stellen om nu echt actie te ondernemen in de OVP.
Bijvoeren heeft voor een lange termijn oplossing van dit probleem omdat het zich in de toekomst dan 
keer op keer opnieuw zal voor blijven doen, weinig zin. Voor de korte termijn hoef je duizenden dieren 
natuurlijk niet steeds van de honger om te laten komen zoals nu iedere winter gebeurd dus als je ze 
tijdig bijvoerd is dat wel het beste om dierenleed te voorkomen. Grazers in een vergevorderd 
verhongeringstadium bijvoeren heeft inderdaad geen zin meer omdat hun systeem het vaak te energie 
rijke hooi dan toch niet meer aan kan en ze alsnog dood gaan aan de acetonemie. Overigens zijn de 
dieren in de OVP lang niet zo gezond als op de mooie filmpjes te zien was zoals De Nieuwe Wildernis. 
Vele dieren mankeren van alles en nog wat van haken op het gebit tot opgelopen opgezwollen dieren 
met teveel gas in de pens, maagzweren bij paarden, veel slechte hoeven, klauwen etc, etc dus zo'n 
eldorado is het al lang niet meer in de OVP ook niet in de zomer.
Een oplossing zou kunnen zijn:
De dierenpopulatie moet teruggebracht worden van duizenden grote grazers naar enkele honderden 
heck-runderen en konik-paarden en de edelherten moeten daarbij helaas wijken omdat daar geen 
goede geboorteregulering bij mogelijk is. 
Dierenartsen die beweren dat er in de praktijk van de OVP met de prikpil geboorteregulering mogelijk 
is bij edelherten nemen zichzelf niet serieus en moeten nodig op nascholingscursus.
Geboortebeperking is overigens wel het sleutelwoord in de nieuwe voorgestelde aanpak in de OVP en 
dat is bij heckrunderen en konikpaarden keurig te realiseren.
Het feit dat het gras nu in de huidige situatie niet lang genoeg kan groeien heeft met verschillende 
factoren van doen
1). De huidige overpopulatie
2). Ganzen eten het gebied kaal
3). Doordat zogenaamd DE NATUUR op zijn beloop gelaten dient te worden in de OVP is de structuur 
en samenstelling van grasland kwalitatief ver beneden peil. Er is bijvoorbeeld een groot probleem met 
overwoekering door jacobskruiskruid wat giftig is voor de dieren.
Zo zijn er nog wel een aantal factoren meer te noemen die verre van optimaal zijn op dit moment.
Wat er moet gebeuren is dat het project in haar huidige vorm in de OVP wordt afgeblazen en dat 
overgegaan wordt op de bovengenoemde vorm van dierenhouderij met hooguit een x aantal 
honderden dieren.
Verder dient het land geholpen te worden om weer voldoende gras te kunnen produceren.
Dus er mag weer actief geboerd gaan worden!
Dan zal er geen dode meer vallen door verhongering.
Het bestaande surplus aan dieren mag of herplaatst worden of naar de slacht maar in de meeste 




