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Provincie Flevoland 
Gedeputeerde Staten Flevoland en Statencommissie Duurzaamheid 
 
Geachte gedeputeerde, geachte commissieleden, 
 
In het kader van Uw menings en visiebepaling en de wijziging van het Natura 2000 beheerplan voor wat betreft het 
provinciaal beleidskader Oostvaardersplassen (OVP) willen we U namens Dierbaar Holland (DH) de volgende situaties 
schetsen en een aantal aanbevelingen doen. Wij hebben goede notie genomen van het rapport en de review van de 
externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen en het  Advies Beheer Oostvaardersplassen van van Geel 
(CIE). Door een schimmig contact met de griffie is ons geen inspreektijd gegund dus blijft het bij een schriftelijk versie! 
Inleiding 
Helaas is gebleken dat de CIE inhoudelijk teveel met in onze ogen niet deskundige incompetente adviseurs contact heeft 
opgenomen om tot haar huidige advies te kunnen komen. We zullen dat illustreren aan het bezoek wat de ook door de 
CIE geraadpleegde Raad voor de Dieraangelegenheden (RDA) op 4 april aan de Statencommissie Duurzaamheid bracht 
alwaar deze een presentatie hield ten overstaande van de Statenleden. De RDA stelt zich op het standpunt dat niet de 
grote grazers (GG) moeten worden beheerd maar slechts het gebied in de OVP waar ze in leven. Die GG mogen in het 
verlengde daarvan volgens de CIE nog steeds gewoon dood gaan van de honger en zijn zogenaamd nog altijd wild en 
VOGELVRIJ verklaard. Vogelvrij ….. waren ze dat maar dan zouden ze kunnen vliegen naar waar ze maar willen en nooit 
honger hoeven lijden in ons land. Jammer genoeg bekommert zich in de sector nog steeds niemand om het lot van de GG 
niet op bestuurlijk en uitvoerend vlak bij Staatsbosbeheer (SBB) maar ook niet op politiek vlak bij geen van de politieke 
partijen laat staan op het politieke bestuurlijke vlak bij Gedeputeerde Staten (GS) . GG daar heb je volgens de RDA geen 
zorgplicht voor en volgens SBB zelfs een afblijfplicht. Gisteren werden nog 4 personen aangehouden door de politie toen 
zij een paard wilden helpen wat te water was geraakt. 
Nee het beheerplan dient zich volgens de RDA en de CIE dus met name en in eerste instantie te richten op het beheer 
van het gebied van de OVP zelf in het kader van het Natura 2000 beheerplan. De ganzen konden het werk om het gebied 
wat in eerste instantie betiteld wordt als een vogelreservaat niet voldoende open houden en dus moesten de GG hen in 
die taak bijstaan. Jammer genoeg heeft de CIE dus ondanks al de geraadpleegde andere adviseurs en bronnen nog 
steeds geen fatsoenlijk beheerplan voor de GG geschapen waardoor de dieren nog altijd geen garantie hebben op 
jaarrond voldoende voeding en vers drinkwater. 
 
Struisvogelpolitiek 
 
Het grootste vraagteken van dit debacle met al dat dierenleed in de OVP blijft voor ons dus nog altijd de struisvogelpolitiek 
die door de vele geraadpleegde deskundigen en dus ook door de CIE gebezigd wordt. 
Neem nu een adviesorganisatie als zo'n RDA. Daar zetelen zo een 6 tal dierenartsen in of meer die heel goed weten dat 
dit niet door de beugel kan en die dat dierenleed met ieder jaar gemiddeld toch minimaal zo'n 1000 verhongerde grote 
grazers gewoon al die decennia gedoogd hebben. De RDA was namelijk ook reeds betrokken bij voorgaande 
adviesrapporten als het ICMO1 en 2. 
Dit getuigt op zijn minst van grove nalatigheid en verwijtbaar en ontoelaatbaar gedrag vanwege de desinteresse van deze 
specifieke leden van deze RDA aangezien het hun beroepseed direct schaadt om niet tijdig te hebben willen ingrijpen om 
ergere problemen te voorkomen in geval van dieren in nood. Met als resultaat de escalatie met inmiddels straks bijna 
4000 dode verhongerde grote grazers door de populatiecrash in de afgelopen periode in de winter en het voorjaar 
2017/2018 waar nog iedere dag dode dieren bijkomen. 
Maar kennelijk hebben deze zogenaamde deskundigen wel behoefte om belangrijk te willen doen in die RDA en als 
zodanig hier van Geel en de Statencommissie Duurzaamheid te adviseren met vage stroomschema's waar niemand wat 
mee kan en waarbij een uiterst warrig verhaal geschetst wordt voor wat betreft de interpretatie van de hele wet en 
regelgeving en de status van de wilde, gehouden of niet gehouden dieren volgens de wet natuurbescherming. 
 
Levende Wegwerp Grasmaaiers 
 
Het staat als een paal boven water dat zolang je zonder blikken of blozen durft te verklaren dat grote grazers nu eenmaal 
goedkopere natuurbeheerders zijn dan mensen met hun machines, je als SBB en ook ARK Natuurontwikkeling denkt er 
zo over in het kader van hun Re-Wilding Europe projecten, de dieren in deze vorm misbruikt als wegwerpinstrumenten en 
daar nemen wij als Dierbaar Holland ten zeerste stelling tegen. 
Je kunt GG natuurlijk prima inzetten voor natuuronderhoud in onbegaanbare gebieden of hier in de OVP. 



Maar je dient die dieren dan wel met respect te behandelen en er op zijn minst voor te zorgen dat ze gewoon jaarrond van 
de voornaamste levensbehoeften worden voorzien en zij dus fatsoenlijk drinkwater hebben en bijgevoerd worden als de 
vegetatie te weinig voeding oplevert.  
Desastreus Dierenleed Debacle 
Ecologen als Han Olff en Franz Vera die het heel normaal vinden dat GG uit doffe ellende bomen ringen en boombast 
eten en gewoon pure donkere kleigrond schijten met veel te weinig vezels in de mestballen omdat de vegetatie veel te 
kort is en ze dus continu onkruidpollen en wortels met grond moeten eten naast het giftige Jakobskruiskruid als er niets 
anders meer is, of de giftige blauwalg en toxinen door botulisme tot zich moeten nemen door vervuild drinkwater, dienen 
direct ontslagen te worden. Dat ontslag geldt ook voor het gehele SBB met een nietszeggende en veel te weinig 
aanwezige directeur Sylvo Thijsen die geen enkele daadkracht of visie heeft getoond en die het niet voor elkaar gekregen 
heeft een weerwoord te bieden tegen dit soort semiwetenschappelijke hoogleraren met een waanidee en desastreuze 
koers voor de OVP, niet voor wat betreft het debacle met het oneindige dierenleed en ook niet voor wat betreft het 
verwoesten van het landschap aldaar. Voor SBB is dierenleed een normaal handelsmerk geworden in de vorm van 
compleet opgeblazen dieren met veel te veel gas in het maag-darmkanaal waar het fermentatieproces volledig in de war 
is geraakt doordat de GG genoodzaakt zijn allerlei zaken te eten die van nature niet normaal zijn waardoor bijvoorbeeld 
'zandkoliekers'  ontstaan met tientallen kilo's modder in hun darmpakketten waardoor de dieren ernstige pijnen lijden. Om 
nog maar te zwijgen van de neurologische verschijnselen als gevolg van het eten van het volop aanwezige giftige 
Jakobskruiskruid waardoor de dieren te water gaan en soms letterlijk zelfmoord plegen omdat zij zich vastlopen in de 
zuigende zeeklei en daar niet meer uit kunnen komen en levend verdrinken of van gekheid dood staan te gaan brullend in 
het moerasgebied onder water of gedeeltelijk onzichtbaar tussen het hoge riet. SBB die er vervolgens methodes van 
jagen op de GG op na houdt die de dieren zonder scrupules met ploegen van 7 schutters tegelijk s'ochtends en s'avonds 
gedurende 2 uur lang structureel uitmoorden en de dieren in doodsangst met wagens voor zich uitjagen waardoor grote 
groepen dieren het riet in worden gedreven en daar na lange tijd brullend en schreeuwend van angst de uiteindelijke dood 
vinden. Een SBB die het door een slappe ongeïnteresseerde opstelling en ongevoelige houding voor het welzijn van de 
GG kennelijk steeds niet voor elkaar krijgt om op een diervriendelijke manier voor de dieren te zorgen omdat het hele 
woord zorgzaamheid niet in hun vocabulaire voorkomt. Ze zien bijvoorbeeld geen kans om de edelherten te vangen en 
bijeen te drijven en samen met een betrokken en verantwoordelijk veterinair team deze dieren van anticonceptie (PZP) te 
voorzien of bijvoorbeeld de hindes te steriliseren zoals met succes in andere nationaalparken in de wereld gedaan is. Met 
hetzelfde geweer wat nu te pas maar veel te vaak te onpas dood en verderf zaait kan namelijk ook via darts en pijltjes een 
anticonceptievaccin in de bil worden geschoten. SBB werkt samen met een wrede huisdierenarts Henk Luten die geen 
eer doet aan zijn beroepseed om onnodig lijden van dieren te voorkomen maar die dit lijden juist actief propageert en dit 
verwerpelijke verhongeringsexperiment overal met lezingen verdedigt net zo hard als de ecologen zelf die het plan ooit 
bedacht en verder uitgewerkt hebben. Een oneindige reeks van lijdende dieren is het gevolg omdat de GG niet de 
veterinaire zorg krijgen die ze verdienen en aan geïnfecteerde wonden dood moeten gaan, of op uiterst pijnlijke volledig 
ontschoende hoefbenen rondstiefelen dan wel op sterk misvormde klauwen en hoeven met ernstige pijnen op eieren 
rondlopen van schimmelaandoeningen, rotstraal tot regelmatig terugkerende ernstige klauw en hoefbevangenheid. Om 
over de sterk lijdende heckrunderen nog maar te zwijgen die nagenoeg helemaal geen eten kunnen bemachtigen met de 
veel te korte vegetatie omdat zij nu eenmaal gras moeten hebben wat minimaal een centimeter of 10 hoog moet zijn 
aangezien zij het gras met de tong af moeten kunnen snijden en het vervolgens fijn moeten malen tegen de dentaalplaat 
in de bovenkaak met hun onder tanden en kiezen. Het is ons een raadsel hoe een veterinair als Henk Luten dit 
verwerpelijke verhongeringsbeleid als dierenarts kan blijven steunen zonder dat hij hier persoonlijk samen met ecoloog 
Han Olff en Sylvo Thijsen als verantwoordelijk directeur van SBB voor op het matje geroepen wordt want hetgeen zij doen 
is regelrecht strafbaar en daar moeten zij gerechtelijk voor worden vervolgd. Dit ongeacht de rechterlijke dwaling die ooit 
bepaald heeft dat op basis van het gebied dat groter zou zijn dan 5000 hectare in de OVP dit tot wildreservaat verklaard 
is. Het zou volgens die rechter die duidelijk de weg kwijt was, gaan om gehouden wilde dieren wat voor wat betreft het 
wilde aspect natuurlijk kul is. De wet kent slechts categorieën gehouden en niet gehouden dieren. Verder gaat het slechts 
om een gebied van 1800 hectare leefbare beloopbare oppervlakte voor de GG en daar blijft na het wegsnijden van de 
beschutte randgebieden voor onder andere recreatie waar GS inmiddels al 16,1 miljoen voor aan SBB heeft overgemaakt, 
nog maar een 1080 hectare van over en dat voor 1500 GG. Dat is nog altijd een veel te hoge bezettingsgraad van 1,4 
GVE Groot Vee Eenheden per hectare wat een veel te hoge begrazingsdichtheid oplevert voor een gebiedje wat het 
predicaat wildreservaat niet verdient en wat dus inhoudt dat het stempel wat door een incompetente rechter op dit gebied 
gedrukt is volledig onterecht is. Dit nog afgezien van het feit dat Frans Vera deze exotische dieren daar geplaatst heeft die 
er van nature niet voorkomen en er hekken om het gebied staan waardoor de dieren niet kunnen migreren. 
Zet Zorgplicht Op 1 
We hebben strategische alternatieve plannen genoeg voor een beter beheerplan in de OVP maar op volledig verdorde 
platgestampte grond kun je niet zaaien als er geen sprankje hoop is op medewerking van de kant van mensen als 
hoogleraren Han Olff en godfather of it all Franz Vera (introduceerde in 1983 de eerste 30 Konikpaarden en 20 
Heckrunderen in de OVP) die samen met SBB de dienst uitmaken en die daar nog altijd in gesteund worden door de GS 
Flevoland. Er moet dus snel een nieuwe natuurbeheerder gezocht worden die wel affiniteit heeft met de zorg voor dieren 
en dat betekent dat SBB zal moeten wijken samen met dit stel obsolete ecologen. 
Het komt er in feite op neer dat de zorgplicht weer opgenomen moet worden als prominent punt in het beheerplan en dat 
je dieren als de GG met respect behandeld en daarvoor zorgt. Als je dat thema hoog in het vaandel houdt kun je allerlei 
voorstellen er omheen doen zoals we al eens geponeerd hebben maar uiteindelijk komt het allemaal neer op dat ene 
essentiële beleidspunt. Als het welzijn van de dieren niet kan worden gewaarborgd dan ga je net zolang puzzelen tot dit 
wel het geval is en anders is er maar 1 oplossing: alle dieren er uit totdat zich wel een partij meldt met een goed 
beheerplan voor de OVP. Stoppen dus met dit halfslachtige plan vol met dierenleed dat is het uiteindelijke hoofdadvies 
dat we U als eindverantwoordelijke Statenleden van de Provinciale Staten Flevoland op het hart willen drukken. 



Verdere Aanbevelingen 
• Ons voorstel om tot een oplossing te komen behelsde dus onder meer het eerst cultiveren van de zilte grond in 

het gebied, vermengen met zand ophogen en opnieuw inzaaien met degelijk passend gras en het planten van 
bomen zoals berken om de grond droog te houden en voldoende structuur te bieden en harde ondergrond voor 
het beendergestel hoeven en klauwen van de GG.  

• Zorg dat de kadavers geruimd worden die er dan nog zijn of leg er een aantal op specifieke gecontroleerde 
plekken neer als je daar mee aasetende vogelsoorten wilt aantrekken. 

• Controleer regelmatig de waterkwaliteit en zorg voor preventie van blauwalg en botulisme door het water vrij te 
houden van (vogel)kadavers en plaats desnoods fonteinen in gebieden waar het water onvoldoende stroomt 
zoals vlakbij het buitencentrum waar de waterkwaliteit te wensen overlaat. 

• Onderhoudt het gebied met niet meer dan 500 grote grazers die gehouden worden in een veehouderij setting 
zoals dat vroeger tot de jaren '80 ook ging in de vorm van zomerbegrazing en waarbij de dieren s'winters 
gedeeltelijk op stal kunnen staan of wanneer extreme weersomstandigheden hitte dan wel kou, beschutting 
noodzakelijk maken. De dieren moet jaarrond voldoende voer, vers drinkwater en (medische) verzorging worden 
gegarandeerd. SBB wordt van het project gehaald. De beheertaak kan opgepakt worden door een nieuwe 
natuurbeheerder die weet heeft van een verantwoorde vorm van veehouderij samen met een zorgzaam 
verantwoordelijk veterinair team die de kuddes eens in de zoveel tijd checkt. De dierenarts trekt net als dat tot de 
jaren tachtig het geval was in de OVP met verdovingsgeweer het gebied in samen met klauwbekapper c.q. 
hoefverzorger waarbij de kreupele dieren worden behandeld en geeft zorg daar waar nodig waarbij de GG 
tevens standaard allen worden ontwormt. Deze beheertaak kan nog uitgebreid worden en gecombineerd met 
een functie voor schaapherders die met hun kuddes inclusief schaapskooien actief zijn in het gebied. Deze 
houden met elkaar het gebied open en scheppen de voorwaarde voor het Natura 2000 plan om het 
vogelreservaat in al haar biodiversiteit dus open en in ere te houden. 

• Er horen geen predatoren thuis in de OVP zoals wolven! Daar is ons land en dit gebiedje in de OVP veel te klein 
voor. 

• Laat die onwerkelijke gedachte en het waanidee van de mogelijkheid van een wildreservaat waar  "De Natuur"  
volledig haar gang maar mag gaan als zogenaamd zelfregulerend systeem alstublieft varen.  

• Het is op het kleine postzegeltje qua oppervlakte in ons Dierbare Holland vergelijkbaar met een zandkorreltje van 
de Serengeti qua grootte, niet verstandig om op basis van 'Natuurlijke Selectie'  en de 'Survival of the Fittest' 
theorie volgens de evolutieleer van Darwin een stuk grond als de OVP zo naar de afgrond te laten gaan. We 
weten inmiddels allemaal welk een desastreus effect dit heeft op het gebied en welk een verschrikkelijk 
verhongeringsexperiment dit dierenleed debacle oplevert! Ga dus aan geboorteregulering! 

• Er zijn geen corridors nodig naar de Veluwe want pure geldverkwisting en het verplaatsen van het probleem. De 
grootte van de populatie zal ook dan in de kortste keren weer crashen als je het niet goed beheert.  

• Vang iedere zoveel tijd de jonge hengsten af en verkoop die aan maneges of particulieren. Wegvangen van de 
edelherten en herplaatsen nadat je eerst aan sterilisatie van de hindes en anticonceptie hebt gedaan is in het 
buitenland prima mogelijk gebleken. Al in 2010 is er door de WUR verslag gedaan over contraceptie. Het kan 
prima en het is dus gewoon een keuze om op die manier de populatie te reguleren. Indien dat technisch 
vanwege de schielijke dieren onverhoopt toch niet mogelijk blijkt in de OVP en dit niet resulteert in het beoogde 
effect dan het surplus in deze groep dieren omdat zij zich zo exponentieel kunnen vermenigvuldigen via proactief 
afschot beheren qua grootte. Heckrunderen kun je gewoon houden via veehouderijsysteem. Geboortebeperking 
kan eenvoudig toegepast worden in een veehouderijsysteem 

• Staatsbosbeheer heeft geen affiniteit met dieren en is meestal te laat als het om het helpen van dieren in nood 
gaat omdat zij de signalen van de omgeving niet goed oppikken. Ze moeten per direct van het project afgehaald 
worden inclusief de veterinaire staf onderleiding van Henk Luten. Je zou bij wijze van spreken alleen al door de 
uitgespaarde honoraria van onder meer directeur Sylvo Thijsen en zijn woordvoerster Joke Bijl en dierenarts 
Luten om nog maar te zwijgen van de tientallen miljoen subsidies die Staatsbosbeheer toucheert voor het beheer 
van de OVP, dit nieuwe zorgtraject door een derde partij kunnen laten uitvoeren en het betere op maat gemaakte 
beheer van het gebied en de GG die er leven daarmee eenvoudig kunnen bekostigen. Alleen al de kosten die 
het uitspaart om de kadavers steeds af te moeten voeren naar het destructiebedrijf is al voldoende om dit project 
voor een groot gedeelte op te kunnen draaien. Overigens heeft het rapport van van Geel en zijn CIE ook al een 
dikke 7 ton gekost en dit is gezien de weinig deskundige adviezen die dat heeft opgeleverd omdat van Geel er 
kennelijk niet in geslaagd is echte onafhankelijke deskundigen te raadplegen of zich daar niet door heeft willen 
laten leiden, in onze ogen zonde van het geld geweest. 

• Jacht wordt dus beperkt en alleen daar waar nodig als beheerinstrument ingezet als het echt niet anders 
mogelijk is om via andere opties op een alternatieve manier degelijk populatiebeheer uit te voeren in de OVP. 

• SBB heeft na vele jaren niets gedaan te hebben aan natuurbeheer de OVP veranderd in een maanlandschap als 
of er zojuist een atoombom gevallen is. Alle bomen zijn geringd en daarna zijn de kruinen dood gegaan en bij de 
eerste de beste storm omgewaaid. De gevarieerde biodiversiteit is getransformeerd in een mono cultuur van 
Jakobskruiskruid en ander onkruid qua vegetatie en er komen nog maar een paar vogelsoorten voor in het 
volledig platgetrapte gebied. Er actief en met voorrang een volledig nieuw natuurplan opgezet worden waarbij 
zoals reeds eerder genoemd het gebied grondig wordt aangepakt en opnieuw wordt ingedeeld. 



• Hieronder volgen nog wat punten van districtsinspecteur Bertus Zuidema van een paar jaar terug die nog altijd 
actueel zijn en die wij daarom graag nogmaals onder Uw aandacht willen brengen: 

• 1. Het terrein is volledig ongeschikt en ligt veel te laag; 
• 2. Het terrein is te nat en te vruchtbaar; 
• 3. De vruchtbare zeeklei heeft kennelijk te weinig mineralen, want veel dieren blijken na sectie te lijden aan 

ernstig kopergebrek; 
• 4. Geen migratie mogelijk; 
• 5. Geen natuurlijke vijanden of te wel predatoren; 
• 6. Geen grote aaseters, terwijl er ieder jaar gemiddeld zo’n 200 tot 300 ton aan destructiemateriaal is; (Dat zijn 

omgerekend ongeveer 7 tot 10 bietenauto’s vol kadavers) 
• 7. Daardoor ernstig gevaar voor besmetting van myasis (dieren worden leven opgegeten door de larven van 

vliegen in de huid) voor grote gebieden in Nederland bij stijging van temperaturen; 
• 8. Overlast door overbevolking van het vossenbestand die buiten de OVP terechtkomen en een ware plaag 

kunnen vormen voor de reguliere pluimveehouderij in de polder en de steden Almere en Lelystad. 
• 9. Zeer ernstige overlast van tienduizenden ganzen vanuit de OVP voor midden en west-Nederland, waaronder 

Schiphol. (afstand maar ong. 40 km luchtbreed) Na de rui en als het gras en het riet te lang worden verlaten de 
ganzen de OVP en ‘bevoorraden’ ze de gebieden rondom het IJsselmeer en Markermeer vermoedelijk op grote 
schaal. Hier moet onderzoek naar komen. Het zal toch vreemd zijn indien de ene overheidsinstelling, SBB, met 
hun OVP zorgt voor zoveel ganzen en dat een andere overheidsinstantie, zoals de provincie Noord-Holland, 
vanwege de vliegveiligheid op Schiphol duizenden van deze dieren moet vergassen. 

• 10. Ernstig verspreidingsgevaar Jacobs Kruiskruid. De OVP staat op plekken vol met dit voor de reguliere vee- 
en paardenhouderij dodelijke gele kruid. Verspreiding door de wind. 

• 11. Door overbevolking van de TE zware en TE grote grazers zeer ernstige aantasting/vernieling/beschadiging 
van het beweidbare zogenaamde natuurgebied in natte periodes.  

• 11a. Omdat door overmatige aanvraat van de rietgroei door ganzen en herten ook het moerasgedeelte schade 
oploopt en ook daar de vogelstand achteruit loopt, moet er zelfs een reset van de waterstand komen. Ook hier is 
dus de zaak aan het mislukken en moet er met deze ‘reset’ ingegrepen worden door mensenhanden. (alweer 
geen natuurlijk proces)  

• 12. Aantasting/vernieling/beschadiging door aanvraat en schillen op zeer grote schaal van nagenoeg alle bomen, 
struiken en struweel. 

• 13. Zelf bedachte gehanteerde regulatie werkt totaal niet. Kennelijk komt dit door de uitbundige groei in de 
zomerperiode van het veel te voedzame en voor dit doel zeer ongeschikte Engelse raaigras; s’ Zomers een te 
veel aan voedsel en s’ winters een ernstig tekort aan voedsel. Op de één of andere manier werkt daardoor de 
natuurlijke regulatie in het geheel niet en breiden ondanks het vele afschieten en verhongeren de aantallen 
dieren ieder jaar maar weer uit. Ra ra hoe kan dit ? 

• 14. De laatste telling geeft een sterke daling van de populatie, omdat er i.p.v. gemiddeld in 3 jaar tijd ruim 4200 
dieren, nu in 2018 in 1 winter en voorjaar bijna 4000 zijn afgeschoten/gestorven; (duidelijke regulatie met het 
geweer, s’ winters gewoon een ordinaire schiettent) 

• 15. Vanwege overbevolking behoorlijke achteruitgang van vele broedvogelsoorten; (m.u.v. ganzen) 
• 16. Vanwege overbevolking desastreuze afsterving en verdwijning van diverse boom-/ struiksoorten en ander 

struweel, waardoor: 
• 17. Geen enkele kans op aanwas en desastreuze afsterving en verdwijning van vele plantensoorten; 
• 18. Dus door overbevolking aanzienlijke schade aan biodiversiteit en legsels van vogels; 
• 19. Het wegvreten van nagenoeg alle beginnende plantengroei (met de ganzen), waardoor broedvogels niet of te 

laat beginnen te nestelen (ook weer behalve de ganzen natuurlijk); 
• 20. Het muizen- en mollenbestand is helemaal weg vanwege de constante vertrapping van de bodem, waardoor 

het roofvogelbestand enorm achteruit is gegaan; Volgens de toenmalige telling een paar jaar terug deed nog 
maar 3 blauwe kiekendieven, 2 vrouwtjes en een mannetje, die al 3 jaar geen eieren meer hebben gelegd ! 
(telling uitgevoerd door een speciale organisatie ter bescherming van Kiekendieven uit Groningen) In een bezoek 
aan de OVP dat Dierbaar Holland dit weekend 4 juni 2018 bracht werden veel ganzen gezien maar verder 
nagenoeg geen vogels. Ook waren alle edelherten verdwenen waarschijnlijk in het riet gedreven. Schrijnend was 
dat het zeearendsnest leeg was omdat de zeearendsjongen uit het scheef hangende nest gevallen zijn iets wat 
SBB niet goed heeft opgevolgd na de meldingen hier over. De zeearend zelf is tegen een trein gevlogen dus ook 
al een niet bijster groot succes. 

• 21. Het hongerlijden en het doodgaan in de OVP is geen natuurlijk proces; Dit is door Vera bedacht en zomaar 
eventjes in de praktijk gebracht zonder dat er ook één keer proef is gedraaid; 



• 22. Eigenlijk is de situatie zowel hopeloos als uitzichtloos in een gebied waarin de dynamiek totaal is verdwenen; 
Het gebied is op ‘sterven na dood’. 

• 23. Ondraaglijk en uitzichtloos lijden wordt beslist niet voorkomen, omdat men in een veel te laat stadium 
afschiet. (fases 1 en 2); Indien punt 18 van ICMO 2 juist wordt nageleefd moeten alle dieren worden 
afgeschoten. De conditiescores worden niet goed geïnterpreteerd door SBB. 

• 24. De menselijke invloed van vooral SBB is vanwege monitoren, afschieten, kadavers weghalen, film maken en 
vooral het aantal excursies is voor de veel gepromote rust veel en veel te hoog; 

• 25. Daardoor totaal geen rust (waar men ook al weer zo hoog van opgeeft), voor de zogenaamde wilde dieren, 
die hun wilde inslag allang hebben verloren of nooit hebben gehad. Ze kunnen namelijk erg gemakkelijk worden 
benaderd; 

• 26. Ook veel schade wordt toegebracht aan het gebied door de voertuigen, zoals de kadaver opruimvoertuigen 
en terreinauto’s van SBB in vooral natte perioden. Zij zijn veel te vaak en onnodig aanwezig in het gebied; (de 
afgelopen winter 2018 zijn de ene boswachter en de andere 20 Boa's uitsluitend bezig geweest om dag in dag 
uit kadavers te verslepen van de ene naar de andere plek en uiteindelijk naar de destructie Rendac. 

• 27. De grote schade aan de biodiversiteit is zeer nadelig voor het insectenbestand; 
• 27a. Echter volgens Prof. Han Olff is het juist de verrijking (?) die leidt tot andere plantensoorten die minder 

aantrekkelijk zijn voor grazers. 
• 28. SBB ontvangt ondanks de ernstige achteruitgang, grote EU-subsidies ter bevordering van die biodiversiteit 

om de aantrekkingskracht van de insecten te bevorderen. Dit is strijdig met het kinderlijke prutswerk wat daar 
afgeleverd wordt. Omdat er bijna geen bloemetje meer was te zien in de OVP, heeft SBB daarom kennelijk ter 
compensatie het zeer giftige en daardoor door de grazers niet gegeten Jacobs Kruiskruid en de Zwarte Mosterd 
in het gebied ingebracht. 

• 28a. De laatste jaren wordt de OVP geel van het zeer giftige Jakobskruiskruid. Deze plant kwam hier van origine 
niet voor en hoort dus eigenlijk niet in dit stuk zogenaamde oer gebied. Deze plant is hier vroeger evenals b.v. de 
aardappelplant van overzee ‘ingevoerd’. SBB heeft deze plant vermoedelijk zelf ‘geïntroduceerd’, want ik zou niet 
weten hoe het daar anders moet zijn gekomen. Kennelijk heeft men dit gedaan omdat met de aanwezigheid van 
deze hardnekkige en zich snel uitbreidende zeer giftige plant, het de verdwijning van de overige natuurlijke 
planten en bloemen door overbevolking en vertrapping maskeert. Wel gaat deze zeer snel woekerende plant 
zich zodanig uitbreiden dat het op grote schaal het toch wel sterke raaigras zal verdringen, waardoor de grazers 
in de toekomst nog minder te eten zullen hebben. Hierdoor zullen de gezondheids- en welzijnsproblemen voor 
de grote grazers alleen maar toenemen. 

• 29. Men is zo vaak aanwezig in het gebied met hun kadaver voertuigen, dat bepaalde gedeelten van dit 
zogenaamde mooiste en meest unieke natuurgebied van Nederland (volgens SBB) geasfalteerd moesten 
worden (?) 

• Samengevat moet ik helaas concluderen dat het hele gebeuren in de OVP niet getuigt van vakmanschap en dat 
wanneer een cijfer moet worden gegeven deze beslist zwaar onvoldoende is. Ik vind daarom ook dat men met 
onmiddellijke ingang moet stoppen met deze aanfluiting en vooral met die dierenmishandeling/kwelling. Ik 
adviseer eventueel proactief beheer met een beperkt aantal dieren naar draagkracht. Het allerbeste zou zijn om 
de hekken en grote grazers weg te halen en het hele gebied van de OVP terug te geven aan de natuur. 
Misschien komen dan een hoop vogels, die men met dit beleid heeft weggejaagd, en de reeën terug en wordt het 
weer echte natuur. 

• Samengevat moet ik ook nog wel even opmerken aangaande een uitlating van Han Olff, dat de OVP 
BELACHELIJK vruchtbaar is en in de zomerperiodes 3x zoveel gras kan produceren als normaal, haaks staat op 
de bewering van Frans Vera die beweert dat de Grote Grazers zichzelf reguleren aan de hand van het 
voedselaanbod en dat deze regulatie inmiddels is ingetreden. Dit snap ik niet helemaal. 

• Ook moet Olff eens ophouden met die verwijzing en vergelijking naar de intensieve veehouderij, waarvan wij 
allemaal ook wel weten dat daar ook veel dieren inhumaan worden behandeld, terwijl zijn eigen dieren vanwege 
voedselonthouding in de winter (zeer) ernstig lijden en sterven. Hij denkt zelf dat de grote grazers in de OVP de 
gelukkigste dieren zijn op aard.  

Nou, ik denk van niet, want het allerbelangrijkste voor ALLE herbivoren is, of ze nu in de vrije natuur lopen, of in de wei of 
opgesloten in een stal of hok: Er is voor al die dieren maar één ding belangrijk en dat is iedere dag genoeg te eten en te 
drinken. Het is een gedachtegang van de mens die denkt dat een dier gelukkiger is in de vrije natuur of in de wei. Ik ben 
er als beroepsinspecteur in al die jaren wel achter gekomen dat eten en drinken voor dieren het allerbelangrijkste is en het 
hun eigenlijk niet zoveel uitmaakt waar ze verblijven. Tot zover de heer Zuidema. Een 4 jaar oud maar nog altijd actueel!  
Dierbaar Holland heeft recentelijk de volgende uitspraken opgetekend uit een gesprek met hoogleraar Han Olff, volgens 
hem  staan er dingen in het rapport van CIE van Geel die gewoon niet waar zijn. We sommen het lijstje uitspraken even 
op:  

• Er zijn geen dieren omgekomen van de honger 
• Vroeg reactief beheer wil zeggen dat de dieren die waarschijnlijk gaan sterven door voedselgebrek op tijd 

geschoten worden voor het eind van de winter. (DH waarom lopen er dan zo veel uitgemergelde lijken rond) 



 
• Het beleid in de OVP is een behoorlijk diervriendelijk beleid. Het gaat er niet alleen om hoe dieren sterven maar 

hoe dieren leven, de dieren leven in volledige vrijheid, kunnen paren met wie ze willen, kuddes vormen, sociaal 
gedrag vertonen, ze kunnen niet weg maar we gaan ook niet alle natuur op eilanden verbieden, er staan hekken 
omheen maar normale natuurgebieden hebben ook natuurlijke grenzen als grote wateren of bergen die de grote 
grazers beperken in hun ruimte. Dus een hek is niet bijzonder het gaat gewoon zoals het gaat. 

• DH: Actievoerders/dierenvrienden worden als bekrompen van geest weggezet door de commissaris van de 
Koning Leen Verbeek en als fanatiekelingen door Olff die de Konik-paarden zogenaamd zo graag als 
manegepaarden behandeld zouden zien worden wat natuurlijk klinkklare onzin is. 

• Volgens Olff hebben de grote grazers in de OVP een fantastisch leven en komen ze op een nette manier aan 
hun eind. Niet door toedoen van schandalig beheer door SBB maar door het Natura 2000 beheerplan wat na een 
inspraakronde door de provincie is vastgesteld en SBB voert dat op de manier uit zoals we dat allemaal gewild 
hebben. 

• DH: Er zijn onafhankelijke deskundige dierenartsen aangesteld met medeweten van actievoerders volgens een 
woordvoerder van de ambtenarij werkzaam voor gedeputeerde Staten Flevoland en de commissie van Geel 
heeft nu nog eens bevestigd dat we nu met minder dieren wel eens waar gewoon fijn op de oude voet door 
mogen boeren in de OVP. Was het maar waar dat er geboerd werd. Nee gewoon door gaan met dit 
verschrikkelijke verwerpelijke verhongeringsexperiment om oersterke levende grasmaaimachines te kweken voor 
het natuurbeheer in onbegaanbare natuurgebieden, dat is waarom de grote grazers in de OVP niet bijgevoerd 
mogen worden. Waarom mogen ze niet bijgevoerd  worden? 

• Omdat ze anders veel te verwend raken en de 'Natuurlijk Selectie' en het 'Survival of the Fittest' element volgens 
de evolutieleer van Darwin er uitgesneden wordt en je dus niet meer kunt differentiëren tussen de zwakke en de 
zeer sterke dieren die nagenoeg met niks rond kunnen komen kwa voeding. Waarom is dat van belang? Omdat 
je graag dieren hebt die overal in Europa in Re-wilding  projecten ingezet kunnen worden als levende 
grasmaaimachines die op niks kunnen leven als er geen voeding is in de winter en dan dus toch gewoon 
overleven 

• Olff die 24 miljoen subsidie ritselde voor initiatieven waar hij zelf ook bestuurslid voor is of waar hij een flinke 
vinger in de pap heeft, zoals bij ARK Natuurontwikkeling wat overal in Europa en Nederland dit soort projecten 
met verhongeringsexperimenten organiseert. 

• Volgens Olff voert SBB het nationale beleid en beheerplan Natura 2000 op een fantastische manier uit met 
enorme toewijding, inzet en duizenden excursies per jaar in de OVP en is het heel unfair om SBB af te straffen. 

• Volgens Dierbaar Holland heeft Olff zijn ogen en oren niet goed open. Doordat hengsten in de kuddes moeten 
blijven omdat er niet genoeg ruimte is op de OVP blijkt dat deze hengsten enorme onrust veroorzaken terwijl 
merries met veulens geschoten worden en als ze mogen blijven leven zoveel mogelijk verkracht/gedekt worden  

• DH: Het gebied is in beginsel niet geschikt voor deze grote grazers. De RDA zegt dat eerlijk maar wat natuurlijk  
buitengewoon triest en unfair is dat niet de de grazers beheert moeten worden maar het gebied en dat er dan 
dode verhongerde dieren bij vallen tja dat is all-in the game waar gehakt wordt vallen spaanders. Dus terwijl die 
dieren prima werk doen om in het kader van het Natura 2000 Het gebied open te houden voor het vogelreservaat 
betalen ze dat ook nog eens met een gruwelijke dood omdat er in de winter niks te vreten is en grazers zoals 
herkauwers die dood gaan van de honger die lijden verschrikkelijk dat is afschuwelijk. 

• Olff komt met een verklaring dat het Oostvaarderswold niet is aangelegd en dat door het ontbreken van de 
corridors de dieren doodgaan. Maar dat is het verplaatsen van het probleem want dan zouden er geen dieren in 
de OVP zijn want zouden allen naar de hoger gelegen Veluwe migreren.  
Volgens Olff gaat het goed met het gebied en de dieren want ze hebben zich ontwikkeld van enkele honderden  
tot enkele duizenden. Dat is niet zijn verdienste en ook niet van het gebied. Dat gebeurd zoiezo daar kun je klok 
op gelijk zetten die nakomelingen blijven komen. 
Het is een natuurontwikkeling project zoals we er velen hebben en die zich in dit gebied gewoon bewezen heeft 
volgens Olff. De natuurwaarde zit in het moerrasdeel dat zal dit jaar voor een deel droogvallen, waardoor het riet 
weer zal groeien en de vogelsoorten weer terug zullen komen die kwa diversiteit behoorlijk terug gelopen waren. 
In het grazige deel zijn 3 vogelsoorten afgenomen en 4 zijn er toegenomen. 
Reset die van Geel voorstelt is al uitgevoerd volgens Olff. We hebben volgens een prima wonder van een 
wintertje gehad waar we weer een fijne reset gehad hebben van het aantal dieren kortom een regelrechte 
populatiecrash. Waar vergelijkt Olff het mee met de dood van duizenden dieren op de Veluwe maar hij vergeet er 
bij te zeggen dat de dieren daar een prima leven hebben gehad en door pro-actief afschot worden beheerd dus 
zonder ooit honger geleden te hebben. 
Concluderend wil Dierbaar Holland met dit gesprekverslag uit bovenstaande aantonen dat Olff volledig de weg 
kwijt is en nodig met vervroegd pensioen moet. Deze man heeft een compleet verwrongen visie op de 
werkelijkheid omdat hij het enorme dierenleed in zijn dierenconcentratiekamp op de OVP gewoon keihard 
ontkent of zienderogen blind is. Dan ben je dus feitelijk onhoudbaar, want onbetrouwbaar in je 
waarnemingsvermogen en niet meer te handhaven op die belangrijke positie als wetenschappelijk adviseur en 
koersbepalende persoon in de OVP bij SBB. 



Draagvlak Bij Burgerij Voor OVP Beleid Daalt Naar Nulpunt 
 
Indien GS en U als Statenleden van de Provinciale Staten Flevoland tegen alle adviezen in willen blijven samenwerken 
met SBB als beheerder en deze incompetente dierenarts Henk Luten, zal de maatschappelijke ontevredenheid en de 
onrust over de OVP steeds meer toenemen. Dat doet U als eind-verantwoordelijke politici en regionale overheid zijnde 
geen goed en pleegt afbreuk op het vertrouwen dat de gemiddelde burger nu kennelijk nog altijd heeft in de overheid. 
Ook van Geel plaatst geen echte kritische kanttekeningen bij het optreden van SBB als het gaat om hun disfunctioneel 
handelen voor wat betreft het inadequaat bijvoeren van de GG in de afgelopen periode in opdracht van GS. We krijgen de 
indruk dat er wat vergoelijkend gesproken wordt over de opstelling van SBB terwijl er maatschappelijk gezien 
buitengewoon veel onrust is geweest en nog steeds is over de lakse opstelling van SBB. Hierdoor zijn inmiddels wel bijna 
4000 dieren sterk verhongerd omgekomen of in die setting veel te laat middels afschot uit hun lijden verlost. Het 
zogenaamde voorgestelde vroeg reactief afschot wat nu gepropageerd wordt door CIE blijkt laat tot extreem laat reactief 
afschot te zijn in veel gevallen gezien de uiterst slechte conditiescores die dieren op de vele op social media getoonde 
filmpjes hebben. Hierdoor heeft SBB en dus ook eindverantwoordelijke de Provinciale Staten Flevoland een belangrijk 
deel van het vertrouwen van de burgerij verloren en men vraagt zich inmiddels ten zeerste af of men de zaken nog wel in 
de hand heeft gezien de volledig geëscaleerde populatiecrash in de afgelopen periode. Als dan ook nog eens afschot 
plaats vindt in het bijzijn van actievoerders en onbehoorlijke jachtmethodes middels het met wagens opdrijven van dieren 
in het riet wordt gebezigd, waarbij niet volgens de regelen der kunst wordt gewerkt en de dieren niet op slag dood zijn en 
eerst nog tijden liggen te creperen of zelfs als letterlijk en figuurlijk aangeschoten wild door moeten blijven strompelen tot 
de dood er op volgt, is dat natuurlijk een uiterst kwalijke en strafbare zaak. Als daarnaast dierenvrienden besluiten om bij 
te gaan voeren en een dier in nood willen redden zoals het te water geraakte paard worden zij daar voor bekeurd en 
aangehouden. Er van uitgaande dat geen enkel dier hoeft te lijden en dat je als mens de plicht hebt om onnodig lijden te 
voorkomen is het dus (in)direct strafbaar wat SBB doet omdat zij ten eerste zelf dieren de noodzakelijke zorg onthouden 
en ze dan ook nog andere mensen beletten om zorg en hulp te kunnen verlenen. 
Conclusie 
Indien GS en de Provinciale Staten Flevoland niet akkoord gaan met een andere beheerder die de zaak wel voortvarend 
en op een zorgzame manier aan kunnen pakken in de OVP is de enige mogelijkheid om alle GG in deze vorm weg te 
halen uit het gebied. Dat kan middels herplaatsing keurig geregeld worden.  
Misschien is het transport van de sterk vermagerde paarden met verminderde weerstand naar Spanje een probleem 
vanwege het besmettingsgevaar en het effect van piroplasmose. Echter als ze eerst een tijdje goed bijgevoerd worden en 
de paar te zwakke of door bovengenoemde oorzaken en aandoeningen sterk verzwakte dieren die te ver heen zijn 
worden afgeschoten, blijft er nog een voldoende grootte van de groep over om te kunnen herplaatsen in andere gebieden 
waar ze dan wel de zorg krijgen die ze verdienen. Dat kunnen ook natuurgebieden zijn waar ze ingezet kunnen worden 
als instrument voor het natuuronderhoud maar dan wel onder de voorwaarde dat ze niet aan hun lot overgelaten worden 
en jaarrond gemonitord en bijgevoerd worden. De runderen kunnen gewoon in een veehouderij systeem overgaan en de 
edelherten zijn in Duitsland meer dan welkom in de bossen aldaar. 
Indien wel een zorgzame natuurbeheerder kan worden aangetrokken om toezicht te houden in de OVP kan met de bouw 
van stallen als beschutting en het op een zelfde manier monitoren en jaarrond van drinkwater en voldoende voeding 
voorzien van de dieren waarbij contraceptie en geboorteregulering toegepast wordt om de grootte van de populatie te 
beheren met een groep van 500 GG prima gestart worden. Dat kan nog aangevuld worden met schaapherders met hun 
kudde en klaar ben je! 
Governance 
Rapport van Geel spreekt over governance mogelijkheden om de participatie uit de samenleving van onder andere 
wetenschappers, belangengroeperingen en maatschappelijke organisaties bij het OVP project te vergroten. Over dat 
aspect en voorstel van de CIE is Dierbaar Holland zeer zeker enthousiast te meer daar een verstevigde aangescherpte 
governance gezien het falen van de huidige beheerder SBB alleszins noodzakelijk is. We verzoeken GS van de 
Provinciale Staten Flevoland om de know how en praktische kennis van Dierbaar Holland in te schakelen bij de verdere 
uitbreiding en herontwikkeling van het gebied zodat we met zijn allen weer trots kunnen zijn op de OVP en de dieren die 
daar in goede harmonie met elkaar samenleven. 
Gelieve ons graag op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van een en ander betreffende het te bepalen 
beleidskader in de OVP en te reageren op ons aanbod om mee te doen en denken om het beheerplan in de OVP voor de 
toekomst in goede banen te geleiden. 
Met diervriendelijke groeten 
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