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Met betrekking tot de Oostvaardersplassen waren de 
laatste weken op zijn zachtst uitgedrukt een emotionele 
rollercoaster, waarbij veel dierenleed en felle protesten 
van de burgers de revue passeerden. Voor alle 
betrokkenen is een herhaling niet toelaatbaar. 

Reeds vanaf december 2017  was er voor de ruim 5200 
grote grazers geen voedsel meer voorhanden en onze 
angst voor een enorme populatiecrash werd pijnlijk 
duidelijk door het  enorme afschot in januari, februari 
en maart. Naar schatting zijn er ruim 3.000 koeien, 
paarden en edelherten van honger gestorven en dit is 
ethisch en moreel gezien niet acceptabel. 

Wij zijn blij dat het College Staatsbosbeheer de 
opdracht heeft gegeven om bij te voeren, want zonder 
het bijvoeren door met name de  onbaatzuchtige 
burger bijvoederploegen  was vrijwel de gehele 
populatie gecrasht ondanks in ICMO 2 duidelijk staat 
vermeld dat de dieren niet langdurig aan honger mogen 
worden blootgesteld en dat te allen tijde een 
populatiecrash moet worden voorkomen.

Kan de Provincie en/of Staatsbosbeheer mij informeren 
of het juist is dat er nog dagelijks tientallen dieren 
worden afgeschoten ondanks er wordt bijgevoerd? Zo 
ja, waarom vind dit afschot plaats?  



Het is goed dat de commissie van Geel de recente 
gebeurtenissen in haar advies zal verwerken want het 
staat onomstotelijk vast dat het huidige beheer niet 
meer kan rekenen op de steun van de samenleving en 
enorme maatschappelijke onrust veroorzaakt. Het 
dierenwelzijn met de hoofdletter D,  een rijke 
biodiversiteit en de draagkracht van het gebied zullen 
de pijlers moeten worden voor het nieuwe beheer.

De minister heeft in de brief aan de Tweede Kamer 
aangegeven dat het advies van de commissie van Geel 
een review is, zoals genoemd in de overeenkomst 
afgesloten tussen het Rijk en de Provincie. Ik verzoek u 
dringend de ruimte, die de minister heeft geboden, te 
benutten en nog deze zomer met een nieuw en 
diervriendelijk beleid te komen. 

Uiterst belangrijk is wederom geen nieuwe commissies 
in te stellen. De inhoud van de metershoge rapporten is 
bekend en het huidige beheer heeft geleid tot de 
verloedering van de eens zo fraaie Oostvaardersplassen 
en het onbeschrijfelijk lijden en de dood van 
tienduizenden grote grazers. Een nieuwe commissie 
leidt slechts tot extra vertraging met het risico op een 
herhaling van de hongerwinter 2018 en dit mag nooit 
en te nimmer meer gebeuren. 


