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Er valt nogal wat te kiezen 
Keuze uit twee uiterste scenario’s 

SAMENVATTING 
‘Voorgenomen 

activiteiten’ 
Wegvagen natuurlijke 
ontwikkeling grazers 

De populaties grazers 
worden totaal 
teruggezet naar de 
meest basale 
pioniersontwikkelings-
fase en daarin 
gehouden. 

Keuzes grazers binnen 
bestuurlijke keuzes

Via dosering van 
begrazing van het 
nieuwe rantsoen 
ontstaat een dieet, dat 
aanwas en sterfte 
vrijwel in balans brengt.

Terugkijkend blijkt, dat sinds de vaststelling alleen de ‘Voorgenomen activiteiten’ onderwerp van het 

debat mochten zijn. Op twee constructief vormgeven inhoudelijke nota’s als reactie/zienswijze en ook 

twee maal inspreken volgde geen enkele inhoudelijke reactie. 

De nota “Zo’n zesde ‘teveel’ voedsel leidt tot 
‘hongerwinters’en meer in de 
Oostvaardersplassen” legde de gevolgen van 
ontregelende factoren uit:  

het onbegrensde graasgedrag in een hoofdrol. 

Dieren hebben oog voor hun mogelijkheden, 
vooral herten  

Dat geheel aan ontwikkelingen was reden om de 
aanwas en sterfte onder de grazers ook in cijfers 
nauwkeurig te volgen. Heel  opmerkelijk waren de 
verschillen tussen de grazers onderling.  

 De edelherten namen enorm toe door 
gemiddeld met steeds bijna een kwart meer 
aanwas dan sterfte.  

 De Konikpaarden kenden gemiddeld een 
bescheiden surplus.  

 De Heckrunderen andersom met gemiddeld 
een vijfde meer sterfte dan aanwas. 

 De aanwas van het totaal aan grazers bleek 
sinds 2005– ondanks alle pieken en dalen –  
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langjarig gemiddeld zo’n zesde groter dan de sterfte. 

Ook de aangetoonde genetische aanleg van wolveninvloeden bij edelherten 

trok geen aandacht. 

Voor die zesde surplus in de gezamenlijke aanwas bleek herfst 2014 uit een presentatie op het 

Wolvensymposium van de Zoogdiervereniging een vrijwel zekere verklaring te bieden. De uitkomsten 

van het onderzoek van onze landgenoot Dries Kuijper inzake het gedeelte dat wolven in het Poolse 

Bialowieza-oerbos afschermen voor grazers bood prima aanwijzingen. Daar bleek dat zo’n zesde als 

een gemiddelde totaalmaat. 

Een heel veelzeggend gegeven is dat wolven hun prooidieren in het reservaat zonder jacht op een 

vrijwel dubbele dichtheid houden in vergelijking met de bejaagde bossen.  

Tijdens het Wolvensymposium in 2014 was er ook een proef met de invloed van wolvendrollen op 

Veluwse herten. Hoewel ze nog nooit een wolf geroken hebben, bleven de Veluwse herten bij 

geursporen weg. 

Zelfs voor het opmerkelijk zich 

tot elkaar verhouden aanwas 

en sterfte was geen enkele 

aandacht. 

In aantallen van het totaal aan grazers 

ontstaat een veelzeggend langjarige 

beeld bij een reconstructie van zowel 

aanwas als sterfte! 



Pittig dieet laat grazers zelf hun populaties afslanken       -          Marcel Vossestein                            pagina 4 van 24

De nota “MAG DAT Zo’n zesde wat te heftige 

natuurprocessen totaal vernietigen” had tot de 

doel afwegingen en doelen naar de 

natuuropdrachten en opties te verleggen. 

Achteraf blijkt deze inzet ook zinloos te zijn 

geweest, omdat politici, bestuurders en 

ondersteunende experts alleen binnen de 

kaders van de ‘voorgenomen activiteiten’ 

denken en doen. 

De nota zette in op een actualisatie via het 

commissievoorstel en de kenmerken daarvan. 

Kern daarvan vormen:  

 3 scenario’s voor beheer 

 aantallen grazers en de 

graasdichtheden per hectare 

 benoemen van afwezige relevante 

kenmerken 

 beeld van de uitwerking van 

‘geboorteoverschotten’ 

 meest waarschijnlijke 

populatieontwikkeling  in 2018 

 de gesignaleerde juridische hordes (b)lijken ook buiten de ‘voorgenomen activiteiten’ vallen en 

zijn (ook) met de meeste zorg ontweken. 

Evenmin was er aandacht voor 
de verklaring van de uniek 
hoge voedingswaarden. 

Ook in 2014 rapporteerde de 
Universiteit Groningen over de 
wederzijdse invloeden van 
grazers en vegetatie in de 
Oostvaardersplassen.  

De uiterst effectieve kringloop 
van grazers, mest en vegetatie 
stuwt de voedingswaarden 
‘belachelijk’ op.  

De voedingswaarden in de 
Oostvaardersplassen zijn zo’n 
drie keer hoger dan Friese 
weilanden. 

Omdat de edelherten in 1992 in de Oostvaardersplassen werden uitgezet, lijkt vast te staan dat het 
opkrikken van de voedingswaarden vooral ontstaat na tien jaar structurele begrazing door herten. 
De aantalstoenamen bleken in de Oostvaardersplassen immers vanaf zo’n 10 jaar na het  uitzetten 
van de edelherten sneller te gaan. 
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3 scenario’s voor beheer 
Met het voorstel zijn er drie te 
overwegen scenario’s voor beheer met 
ieder totaal verschillende kenmerken. 
Voor alle (‘eind’)scenario’s is de actuele 
draagkracht van de Oostvaardersplassen 
uitgangspunt: 

1. ONBEJAAGD ongestuurd

Deze cijfers tonen de ontwikkeling bij 
de voortzetting van het huidig beheer 
met slechts een strikt volgende 
menselijke begeleiding zonder 
begrenzing van begrazing van het totale 
terrein. 

2. ONBEJAAGD gestuurd

Hierbij is steeds een zesde minder 
areaal voor begrazing beschikbaar, 
waardoor vegetaties naar plaats, tijd en 
duur begraasd worden op een wijze, die 
de vegetatie vraagt. De zesde minder 
voedselareaal heeft een zesde minder 
grazers tot gevolg. 
Opvallend is dat de Heckrunderen weer 
een natuurlijk aandeel vormen, zoals dat 
20 jaar geleden het geval was. De 
groeikracht van de soorten zal 
gemiddeld evenredig zijn, net als de 
sterfte. 

3. VOORSTEL BEJAGING
Met de voorgestelde bejaging komt het totaal aan grazers [1.403] vér [46%] onder de natuurlijke 
draagkracht van het gebied [3.025]. Tegenover een op grond van historische cijfers als meest 
natuurlijk te duiden onderverdeling van 20% Heckrunderen, 30% Konikpaarden en 50% edelherten 
wordt een willekeurige keuze gemaakt van 14½% Heckrunderen, 40% Konikpaarden en 44½% 
edelherten. Dit toont aan dat het profijt van grotendeels onbegraasd blijven van het gebied voor de 
Heckrunderen – vanwege steeds beschikbare voldoende graslengte voor deze tonggrazers – niet bij 
de bepaling van de onderverdeling is meegenomen. 
Meest in het oog springt de tot maximaal opschroevende groeikracht van de populaties vanwege de 
voortdurende voorplantingsstress die de resterende populaties zal kenmerken. Hiervoor vormt 55% 
een minimale inschatting. Stelselmatig sterk bejaagde/zeer gereduceerde populaties in het wild 
levende runderen en paarden vormen een totaal nieuw fenomeen in de Nederlandse natuur. 

Naast meer dan natuurlijk voorkomende tweelingen zal de schrikbarende aanwas vooral veroorzaakt 
worden doordat vrouwelijke dieren al in het tweede levensjaar een jong dier gaan voortbrengen.  

De scenario’s 1. en 2. tonen de effecten van op complete natuursystemen afgestemde begrazing en 
de uiteindelijke effecten ervan op de populaties bij de huidige voedingswaarde van het gebied. 

Scenario 3. toont de gruwelijke effecten van het blootstellen van de populaties aan intensief proactief 
(afschot)beheer. Vanwege het natuurlijk proces om plantaardige massa naar de mogelijkheden 
maximaal om te zetten in dierlijke massa komen het jaarlijks afschot en de sterfte in aantallen (vrijwel) 
overeen met de gemiddelde omvang bij het huidig reactief beheer. 

Vermoede aantallen bij actuele draagkracht 

Gemiddelden in aantallen ZONDER begrenzing/sturen begrazing  
ONBEJAAGD 
ongestuurd 

Heckrund Konikpaard edelhert totaal 

voorjaar 336 913 1.877 3.142

gemiddeld  380 1.011 2.078 3.479

zomer  437 1.132 2.327 3.896

aanwas/sterfte 101 219 450 754

aanwas t.o.v. voorjaar 30,0% 24,0% 24,0% 24,0% 

sterfte t.o.v. zomer 23,1% 19,4% 19,4% 19,4% 

Gemiddelden in aantallen MET begrenzing/sturen begrazing  

ONBEJAAGD gestuurd Heckrund Konikpaard edelhert totaal 

voorjaar 540 900 1.350 2.701

gemiddeld  605 1.008 1.512 3.025

zomer 678 1.129 1.694 3.388

aanwas/sterfte 137 229 344 687

aanwas t.o.v. voorjaar 25,4% 25,4% 25,4% 25,4% 

sterfte t.o.v. zomer 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 

Gemiddelden in aantallen ZONDER begrenzing/sturen begrazing  

VOORSTEL BEJAGING Heckrund Konikpaard edelhert totaal 

voorjaar 160 450 490 1.100

gemiddeld  204 574 625 1.403

zomer 248 698 760 1.705

aanwas/sterfte 88 248 270 605

aanwas t.o.v. voorjaar 55,0% 55,0% 55,0% 55,0% 

sterfte t.o.v. zomer 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 
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Aantallen grazers en de 

graasdichtheden per 

hectare 

Ernstige tekortkoming van het 

commissievoorstel is de afwezigheid 

van de alternatieven, waartegen het 

voorstel wordt afgewogen. 

Daarmee lijkt het voorstel een 

opgelegd dictaat te (moeten) vormen. 

De vergelijking van de drie scenario’s:  

1. ONBEJAAGD ongestuurd
2. ONBEJAAGD gestuurd
3. VOORSTEL BEJAGING

maakt de buitensporige uitwerking 
van de bejaging-/reductie-voorstellen 
duidelijk. 

Het is stuitend hoe wisselend – 

voorjaars- en zomeraantallen - 

manipulatief het begrip 

“begrazingsdruk” in het voorstel 

wordt gebruikt.  

Eenzijdig accentueren via het noemen van de norm zomerstand 2,8 per hectare ten tijde van de 

massale sterfte. En benoemen als winterstand van 1,4 per hectare [bij 1.080 ha = 1.512 zomer aantal 

grazers] om het hanteren van een aantalsplafond geaccepteerd te krijgen. 

• Vermindering van de ruimte voor begrazing en van de begrazingsdruk

De maatregelen voor vernatting beslaan 500 hectare en de beschuttingsmaatregelen 300 hectare. Die 

gaan af van de huidige 1880 hectare grasland in het grazige deel. Daardoor blijft er circa 1080 

hectare grasland over voor begrazing door grote grazers en ganzen. Voor het bepalen van een 

acceptabele begrazingsdruk die passend is voor de Natura 2000-doelen, die voorkomt dat er 

wintersterfte onder grote grazers ontstaat door voedseltekorten en die ruimte geeft voor ontwikkeling 

van vegetatietypen en vegetatiestructuren, grijpt de commissie terug op de situatie van het midden 

van de jaren negentig, toen een aantal van de gesignaleerde vraagstukken niet speelden. De 

begrazingsdruk was in die tijd circa 1,4 dier per hectare. De commissie adviseert om die 

begrazingsdruk voor de komende jaren als plafond te hanteren voor de winterstand. Dat betekent dat 

op de 1080 hectare er ruimte is voor een maximum aantal van circa 1500 dieren. Dat plafond kan na 

een aantal jaren op basis van informatie over ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden naar 

boven of beneden worden bijgesteld. Een eventuele bijstelling dient dan wel te worden 

geformaliseerd in een besluit van Gedeputeerde Staten. [blz. 3,4 van het voorstel] 

versus 

Het grootste deel bevond zich op het graslanddeel van 1880 hectare. De begrazingsdruk was circa 

2,8 dier per hectare. In de periode december 2017 tot en met maart 2018 is een groot aantal dieren 

gestorven door afschot of op natuurlijke wijze.[blz. 32 van het voorstel]
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STERK BEPALENDE LETTERLIJK FENOMENALE ONTWIKKELING 
ONTBREEKT TOTAAL 

Elkaar opjuttende grassen en herten als extra complexe factor 

Ook in 2014 rapporteerde de Universiteit Groningen over de wederzijdse invloeden van grazers en 
vegetatie in de Oostvaardersplassen. De uiterst effectieve kringloop van grazers, mest en vegetatie 
stuwt de voedingswaarden ‘belachelijk’ op. De voedingswaarden in de Oostvaardersplassen zijn zo’n 
drie keer hoger dan Friese weilanden. 

Omdat de edelherten in 1992 in de Oostvaardersplassen werden uitgezet, lijkt vast te staan dat dat 
het opkrikken van de voedingswaarden vooral ontstaat na tien jaar structurele begrazing door herten. 
De aantalstoenamen bleken in de Oostvaardersplassen immers vanaf zo’n 10 jaar na het uitzetten 
van de edelherten sneller te gaan.  

Bij het ook volgen van de ontwikkelingen in de Amsterdamse Waterleidingduinen bleek dat de 
aantallen damherten daar na zo’n 10 jaar enorm toenamen, nadat deze topgrazers daar een echte 
populatie hadden gevormd.  

Uit het gedetailleerd volgen van de Veluwse populaties viel de landgoedkern Deelerwoud op. Daar 
wordt het biologisch-dynamisch beheer met ook edelherten na overlijden van stichter jonkheer 
Repelaer voortgezet. Ook daar zeer hoge dichtheden edelherten. De eigenzinnige jonkheer moet dit 
effect gekend hebben en daarom zijn beheerwijze testamentair vastgelegd hebben. En de jonker was 
jarenlang lid van de toenmalige Faunabeheereenheid Veluwe om ook zijn vrijheden te bewaken. 

Vrijwel zeker speelde de fenomenale ontwikkeling in de omvang van de actuele, extreme 
wintersterfte, die duidt immers op een nog voortgaande toename van de voedingswaarde in het 
gebied. Ongewone aanwas en sterfte van vooral de edelherten duiden daarop. 
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Inzake de beoordeling van de begrazingsdruk geldt voor de voorstellen een meest knullige conclusie 
als uitgangspunt: 

Het is de commissie gebleken uit de consultatie van deskundigen dat natuurlijke sterftecijfers van 
tussen de 5 en de 10 % die niet gerelateerd zijn aan voedseltekorten ook elders in natuurgebieden 
aan de orde is. Die situatie deed zich in het kerngebied ook voor in het midden van de jaren 
negentig van de vorige eeuw. De begrazingsdruk was toen 1,4 dier per hectare. Er was een 
natuurlijk sterftepercentage van 10. Dat zou betekenen dat op een gebied van 1080 hectare een 
populatieomvang van rond de 1500 dieren niet leidt tot bovenmatige wintersterfte. In de jaren 
negentig was er ook nog sprake van gevarieerde vegetaties in het gebied. Op de grasvlaktes bleven 
grassen van voldoende kwaliteit voor aangroei na de winter en er was ruimte voor behoud en 
ontwikkeling van verschillende vegetatiesoorten en -structuren. [blz. 39 van het voorstel]

De jaren negentig kenmerken zich al 

door de toen al op gang gekomen 

toename van de aantallen met de op 

gang gekomen voedingswaarde van het 

gebied. 

Tegenover aanwas van zo’n 25% 

brengt de opmerkelijk lage sterfte van 

zo’n 10% juist de nog geleidelijke 

toename van de populaties tot stand.  

Het omgekeerde: hogere sterfte dan 

aanwas bracht het afgelopen 

decennium de afname van het aandeel 

Heckrunderen tot stand. 

De oppeppende interactie tussen herten en vegetatie spreekt meest duidelijk uit de ontwikkelingslijn 

van de edelherten. 

Het geheel toont aan, dat de uitleg van de betekenis van de reset voor de begrazing feitelijk op niets 

gefundeerd kan zijn bij het miskennen van de daadwerkelijke ontwikkelingen in de jaren negentig: 

Reset van het aantal grote grazers 
Er is een aantal redenen om in 2018 tot een reset van het aantal grote grazers in het grazige deel van 
het kerngebied te komen en dit jaar een vermindering van de aantallen te realiseren die leidt tot een 
populatie-omvang van circa 1100 dieren. Dat zou betekenen dat bij een groei van de populaties met 
circa 30 % en wintersterfte door andere factoren dan voedseltekort van circa 10 % in twee jaar het 
genoemde plafond wordt bereikt. De redenen voor de reset zijn: 
• de geconstateerde slechte staat van de graszoden begin 2018, op grond waarvan mag worden 
verwacht dat een goed herstel enige tijd gaat duren en dat een lagere begrazingsdruk dan 1,4 dier 
per hectare ruimte voor herstel biedt; goed gras is nodig om de dieren voldoende vet te laten 
aanmaken in de zomerperiode en om te voorkomen dat er in de volgende winter opnieuw tekorten 
aan gras ontstaan; 
• dat extra verlaging van de begrazingsdruk ruime geeft voor dynamiek van vegetatietypen en 
structuren in het deel dat begrazen wordt; 
• dat er de komende jaren diverse inrichtingsmaatregelen moeten worden genomen in het gebied – 
zowel in het moerasdeel als in het buitenkaadse deel; hiervoor is 'werkruimte' nodig in het gebied; 
• een extra verlaging van de begrazingsdruk de provincie en Staatsbosbeheer de tijd en ruimte geeft 
om in de jaren 2018 en 2019 met derden een aantal vraagstukken nader te verkennen – enkele van 
deze vraagstukken worden in dit advies benoemd in paragaaf 5.4. [blz. 40 van het voorstel] 
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Die 15% is een intrigrerende maat. In vrijwel alle adviezen van alle elkaar opvolgende commissies 
lijkt die 15% [als 300 hectare van het zo’n zesvoudige areaal van 1.880 hectare] ook een rol te 
spelen bij de berekening van de beschuttingsmiddelen. Kern is echter dat beschuttingsmiddelen 
annex die zesde revervevoedsel onderdeel moeten zijn van leefgebied zelf. Zo helpen pedatoren 
immers hun prooidieren om de winter te overleven. 

In complete natuursystemen kan het als gemiddelde maat worden gezien van de wisselende delen die 
predatoren als de wolf afschermen met hun aanwezigheid en gedrag. Maar juist in systemen werkt de 
afwezigheid van predatoren juist ontregelend op de populatieontwikkelingen: 

 Bij de bepaling van de jaarlijkse aanwas (b)lijken de grazers rekening te houden met een 
areaal, waarvan zo’n zesde niet bereikbaar is. 

 Het feit dat Veluwse edelherten bij de proef najaar 2014 de herkenning van wolven in de 
genen blijkt te zitten, maakt het aannemelijk dat dit ook in hun ‘programmering’ voor de 
bepaling van de aanwas een hoofdrol speelt. 

 Bij de grazers in de Oostvaardersplassen komt deze misrekening in het totaal tot uitdrukking. 
De onderlinge verschillen worden bepaald door de meest opportunistische en ook sterkste 
edelherten als topgrazers. De Heckrunderen verliezen – als tongrazers – steeds meer terrein 
vanwege het voor hen te krappe aandeel gras met voldoende lengte. 

Bij analyse van de ontwikkelingen van de sterftes tot de geconstrueerde aanwascijfers ontstaan 
veelzeggende profielen van aanwas en sterftes, die duidelijk maken hoe de ‘geboorteoverschotten’ 
zich ‘opstapelen’ tot koude-inval een hard einde aan de stapeling maken. 

De surplus hebben tot gevolg dat in het najaar het areaal extra kaal wordt gevreten, terwijl een groot 
deel van de populaties onvoldoende vet opbouwde om de winter te doorstaan. 

Vrijwel zeker is dit ook najaar 2017 het geval geweest.

Veelzeggend inzake volledigheid en zorgvuligheid is dat de commissie - meest onterecht -  een al 

jarenlange trend als uniek voor het afgelopen jaar voorstelt met: 

 De figuur laat zien dat na een toename van de kuddes grote grazers in de eerste jaren na de introductie, 

vooral de aantallen runderen en paarden zijn gestabiliseerd.  

 De aantallen edelherten vertonen na een sterke stijging de laatste jaren sterke fluctuaties in de 

aantallen. 

 De commissie constateert dat in 2017 sprake is van een zeer forse doorgroei van de aantallen. 
 De zachte winters van de jaren 2015/2016 en 2016/2017 hebben er kennelijk toe geleid dat de 

populaties in het jaar 2017 konden doorgroeien. 
 Dat gold voor alle drie soorten. 
 In de twaalf maanden sinds november 2016 groeiden de netto aantallen (geboorte min sterfte) met 

bijna 700 dieren (een groei van 15 %). 
 Driekwart van die 700 bestond uit edelherten.
[blz. 28 van het voorstel] 
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Het beeld van de uitwerking van ‘geboorteoverschotten’ 

In aantallen van het totaal aan grazers ontstaat het volgende beeld bij een reconstructie van zowel 

aanwas als sterfte in profielen: 

Percentages maken een vergelijkbare dynamiek voor analyse zichtbaar: 

Sinds de extreem lage sterfte winter 2013/14 [even extreem als winter 2017/18 in omvang] kenmerken de (twee) 

daaropvolgende jaren zich door extreem grote geboorteoverschotten. 
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De percentages van de sterfte tonen aan dat vooral edelherten, ook in mindere mate de 
Konikpaarden slachtoffer werden en met een gemiddelde sterfte onder de Heckrunderen: 

De cijfers maken het onevenredig opbouwen van de jaarlijkse surplus van vooral edelherten, maar ook van de 

Konikpaarden duidelijk. Daarin ligt ook de oorzaak dat vooral deze soorten slachtoffer werden van hun 

opportunistische inslag. De Heckrunderen hebben met onvoldoende lang gras onvoldoende mogelijkheden om 

voldoende tegenwicht te bieden aan de andere grazers en vooral de edelherten.  
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Wat brengt 2018? 
Meest intrigerende vraag is hoe de populaties op de ongekende reset reageren. De buitensporige 

voedingswaarde van het gebied biedt de populaties mogelijkheden voor een meest maximale aanwas. 

In de praktijk moet blijken óf dit jaar (al) van te verwachten voortplantingsstress sprake is. 

Afgezet tegen het aantal grazers in meer volledig natuursysteem [dus met bij begrensd grazen 

noodzakelijke aantallen grazers] blijkt nog van een tekort sprake te zijn. 

Vermoede aantalsontwikkelingen in 2018 

ONBEJAAGD ongestuurd Heckrund Konikpaard edelhert totaal 

voorjaar 155 583 1.266 2.004

vermoede (maximale) aanwas 85 321 696 1.102

zomer 240 904 1.962 3.106

aanwaspercentage 55,0% 55,0% 55,0% 55,0%

gemiddelde aantallen           198            743        1.614        2.555 

langjarig gemiddelde gestuurd grazen 605 1.008 1.512 3.025

tekort/overschot -67,3% -26,3% +6,7% -15,5%

Vooral het aantal Heckrunderen en deels ook Konikpaarden zijn nog niet in staat de edelherten via 

voedselconcurrentie in aantallen te beperken. 

Daarnaast maakt het duidelijk dat de grazers in 2018 allerminst voedseltekorten zullen kennen. De 

begrazingscapaciteit ligt feitelijk een derde onder de behoefte bij de actuele voedingswaarde te 

liggen en staat daarmee in oppervlak gelijk met 600 hectare [= 300 hectare via norm gestuurd grazen + 

300 hectare onderbenutting] in het gebied. 

Les is vooral dat op grond van de beschikbaarheid van voedsel allerminst reden is voor ingrepen. De 

schade aan flora via afschot bestrijden blijkt in de Amsterdams Waterleidingduinen inmiddels een 

uitzichtloze aanpak:  

de natuur blijft rusteloos bezig om plantaardige massa om te zetten in dierlijke massa 

Dierenbescherming: debat afschot
Margot Klompmaker 
Haarlems Dagblad, 30-5-2018 

Vogelenzang ♦ De Dierenbescherming wil opnieuw in gesprek met de gemeente Amsterdam over het beheer van de 
damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Aanleiding is een publicatie in deze krant. Daaruit blijkt dat het afschot van duizenden herten in het gebied niet het beoogde 
effect heeft. 
In 2015 bijvoorbeeld liepen er grofweg 3000 herten in de Waterleidingduinen rond. dat waren er dit jaar 3100. Dit ondanks het 
feit dat inmiddels duizenden dieren zijn gedood. 
Volgens de planning van beheerder Waternet en de Faunabeheereenheid hadden er nu 1479 damherten in het gebied over 
moeten zijn. 
De Dierenbescherming vindt dat daaruit blijkt dat het afschieten zinloos is. „We waren vanaf het begin al tegen het afschot en 
hebben dit tot aan de hoogste rechter proberen tegen te houden. Nu blijkt het huidige afschot van duizenden gezonde dieren 
nauwelijks effect te hebben.” 
De organisatie wil met Amsterdam overleggen of er geen andere mogelijkheden zijn om de schade aan het gebied terug te 
dringen. Volgens de Dierenbescherming kunnen de Waterleidingduinen overigens veel meer herten aan dan in het 
Faunabeheerplan staat. 
..Sterker nog. veel herten zijn zelfs nodig om de natuurdoelstellingen, zoals het open houden van het grijze duin. te behalen. 
Op de plekken waar overbegrazing wel tot natuurproblemen kan leiden kan er beter voor gekozen worden stukken duin 
tijdelijk te omrasteren waardoor de herten er niet bij kunnen.” 
Waternet streeft naar een aantal van 700 damherten in plaats van de vele duizenden die er nu rondlopen. Dit omdat volgens de 
beheerder uit onderzoeken blijkt dat het duinlandschap met zijn unieke flora en fauna lijdt onder de vraatzucht van de dieren. 
Daarom is in 2016 begonnen met afschot. 
Maar omdat dit over vijf jaar is verdeeld, krijgen de dieren de kans zich elk jaar toch weer flink voort te planten. Dat betekent 
dat er in plaats van 2500 herten er vele duizenden dieren meer moeten worden gedood.
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JURIDISCHE HORDES 
In het voorstel staat een duidelijke begrenzing van de 

juridische mogelijkheden: 

Op grond daarvan moeten handelingen die schadelijk zijn 

voor in het wild levende dieren in beginsel achterwege worden 

gelaten, dan wel moeten maatregelen worden genomen om 

schadelijke gevolgen voor de dieren (zoveel mogelijk) te 

voorkomen. [blz. 28 van het voorstel]

De juridische status van de grazers wordt via de meest 

recente uitspraken gekenmerkt als: 

 De grote grazers  
o niet als gehouden dieren kunnen worden 

gekwalificeerd  
o nu de Wet Dieren betrekking heeft op een 

specifieke groep dieren:  
o landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren  
o en de grote grazers daar niet onder vallen.  

 Staatsbosbeheer behandelt de grote grazers in de 
praktijk  

o als gehouden wilde dieren.  
 Het hof neemt  

o deze ‘tussencategorie’ van dieren als 
uitgangspunt  

o bij de beoordeling van de vraag of 
Staatsbosbeheer zich aan zijn zorgplicht houdt  

o en daarmee of zijn beleid inzake de grote 
grazers rechtmatig dan wel onrechtmatig is.  

 Uitgangspunt is dat Staatsbosbeheer beleidsvrijheid 
toekomt.  

 Daarbij is van belang dat het beleid 

 zoals dat voor de grote grazers in de 

Oostvaardersplassen is ontwikkeld 

 een politieke keuze is geweest

De beschrijving van de juridische status van de grazers 

maakt vooral duidelijk, dat die feitelijk in ieder 

bestuurlijk besluit het definiëren vraagt van het 

verhouden van de strekking het besluit tot die 

bijzondere status.  

Een bijzonder accent vormen de Heckrunderen en Konikpaarden die al tien jaar langer dan de 

edelherten als in het wild levende dieren in het gebied zich in populaties in stand houden. Vraagpunt 

is waarom deze soorten na handhaving via tientallen generaties niet ook op de status van 

beschermde soort met “een gunstige staat van in stand houding van de van nature in Nederland in het wild 

voorkomende soorten dieren en planten en de in Nederland voorkomende typen natuurlijke habitats en habitats van 

soorten” aanspraak zouden maken. En op  grond daarvan een gelijke behandeling en bescherming toekomt als 

de edelherten. Net als damherten met hun beschermde status sinds de jaren negentig leefden ook de verre 

voorouders van runderen en paarden duizenden jaren geleden in het Nederlandse grondgebied.

Dit geheel vraagt uiterst eenduidige en overtuigende motiveringen van besluiten. 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 
200.195.797, 11-04-2017

 Het hof oordeelt dat de grote grazers 
niet als gehouden dieren kunnen worden 
gekwalificeerd nu de Wet Dieren 
betrekking heeft op een specifieke groep 
dieren: landbouwhuisdieren en 
gezelschapsdieren en de grote grazers 
daar niet onder vallen.  

 Staatsbosbeheer behandelt de grote 
grazers in de praktijk als gehouden 
wilde dieren.  

 Het hof neemt deze ‘tussencategorie’ 
van dieren als uitgangspunt bij de 
beoordeling van de vraag of 
Staatsbosbeheer zich aan zijn zorgplicht 
houdt en daarmee of zijn beleid inzake 
de grote grazers rechtmatig dan wel 
onrechtmatig is.  

 Dit beleid houdt kort gezegd in dat de 
grote grazers die onnodig lijden en 
creperen in een vroeg stadium worden 
afgeschoten en dat zij, behoudens twee 
uitzonderingsgevallen, niet worden 
bijgevoerd. 

 Uitgangspunt is dat Staatsbosbeheer 
beleidsvrijheid toekomt.  

 Daarbij is van belang dat het beleid 
zoals dat voor de grote grazers in de 
Oostvaardersplassen is ontwikkeld een 
politieke keuze is geweest, bij de 
beoordeling waarvan de rechter 
terughoudendheid dient te betrachten, 
terwijl die keuze door voldoende 
(internationale) deskundigen wordt 
onderschreven. 

 Staatsbosbeheer heeft zijn zorgplicht 
niet geschonden. Het beleid wordt niet 
als onrechtmatig beoordeeld.
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Advies juridische vragen Commissie Van Geel, 29 maart 2018 

De grote grazers 
vormen middelen en 
geen doel voor de 
Natura 2000-doelen. 

 Het aanwijzingsbesluit voor de Oostvaardersplassen  
o omvat geen instandhoudingsdoelen voor de grote grazers.  

 De grote grazers worden dus niet beschermd door het Natura 2000-regime.  
 De begrenzing van het Natura 2000-gebied en de instandhoudingsdoelen die 

onderdeel uitmaken van het aanwijzingsbesluit voor het gebied,  
o staan dan in beginsel ook los van het beleid rond de grote grazers.  

 Dat laat onverlet dat de grote grazers worden gezien als een belangrijk onderdeel 
van het natuurlijke systeem in de Oostvaardersplassen. 

 In de nota van antwoord op het beheerplan heeft de staatssecretaris geëxpliciteerd  
o dat de (inter)nationale waarde van de Oostvaardersplassen is gebaseerd op de 

aanwijzing als Vogelrichtlijngebied  
o en daarmee als Natura 2000-gebied,  
o en dat het beheer van de grote grazers hieraan ondergeschikt is.  

 De aanwezigheid van de grote grazers is naar de mening van de staatssecretaris  
o wel belangrijk als bijdrage aan de realisering van de instandhoudingsdoel-

stellingen.  
 Naar het oordeel van de staatssecretaris is er  

o geen strijdigheid tussen de aanwezigheid van grote grazers in het gebied  
o en het behalen van de instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000-soorten. 

 Daar waar de grote grazers aan de realisering van de doelstellingen in de weg 
zouden staan,  
o zouden maatregelen ten aanzien van de populaties grote grazers onderdeel 

van het beheer kunnen zijn. 
 [ Advies juridische vragen Commissie Van Geel, 29 maart 2018, blz. 1/2]

Uit de beantwoording 
lijkt vooral een teneur 
van (forse) reductie af 
te leiden en allerminst 
een versterking of 
meer effectiever 
begrenzen van de 
begrazing, zoals die 
zich in volledige 
natuurprocessen 
kenmerkt. 

Natura 2000 
 Zoals eerder in dit advies aangegeven, zouden - daar waar de grote grazers aan de 

realisering van de Natura 2000-doelstellingen in de weg staan - maatregelen ten 
aanzien van de populaties grote grazers onderdeel van het beheer kunnen zijn.  

 Als meerdere typen maatregelen tot het realiseren van de instandhoudingsdoelen 
kunnen leiden,  
o is er beleidsvrijheid voor Gedeputeerde Staten om af te wegen met welke 

maatregelen de doelen worden gerealiseerd.  
 Indien bepaalde maatregelen met het oog op het realiseren van de 

instandhoudingsdoelen noodzakelijk zijn,  
o zullen deze in beginsel ook moeten worden genomen.  

 De genoemde verbodsbepalingen voor edelherten zijn niet van toepassing op  
o handelingen ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel  
o of een passende maatregel die met het oog op de bescherming van Natura 

2000-gebieden worden genomen. 
 Daarvoor zal wel moeten worden onderbouwd  

o dat de maatregel daadwerkelijk de bescherming van Natura 2000-waarden 
tot gevolg heeft. 

[ Advies juridische vragen Commissie Van Geel, 29 maart 2018, blz. 7]

Niet onterecht stelt het 
advies een vermoede 
(listige) inzet op het 
ontnemen van de status 
van niet-gehouden 
dieren vast. 

 Voor de status van grote grazers (niet-gehouden) is van belang  
o het bij de huidige omvang van het gebied Oostvaardersplassen mogelijk is  
o een ecosysteem, inclusief grote grazers, te hebben  
 dat zichzelf in stand houdt  
 en dat aanvaardbaar is vanuit een oogpunt van dierenwelzijn.  

 Binnen deze context zullen  
o de gevolgen van compartimentering/-afrastering moeten worden beschouwd,  
o en kunnen maatregelen die van invloed zijn op het huidige evenwicht  
o mogelijk tot gevolg hebben dat de grote grazers  
o vanwege verandering  
o in de aard en omvang van het gebied  
 niet langer als niet-gehouden dieren kunnen worden behandeld. 

[ Advies juridische vragen Commissie Van Geel, 29 maart 2018, blz. 9]
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Hoe ontwikkelingen en mechanismen in elkaar steken is een 
meest onbegrepen element van de Oostvaardersplassen 

Meest onthutsend is dat ook politiek, bestuur en media zich niet de vraag stellen:  

Waarom gaat het zo mis, als de 
natuur 'lekker' z'n gang kan gaan?  

Op basis van de meerjarige cijfers biedt 
het gebied bij de huidige beheerwijze een 
bestaan aan gemiddeld 3.500 grazers. In 
opzicht past de correctie van 5.250 naar 
2.000 grazers daar volledig in. De tijdelijk 
steeds weer bovenmatige aantallen 
ontstaan door jaarlijks stapelen van 
surplus van een zesde aan grazers. Die 
stapeling vond sinds winter 2013/14 - 
slechts een sterfte van amper 200 
grazers! - plaats.  

De surplus van een zesde ontstaan door 
afwezigheid van predatoren als de wolf, 
waar de aanwasbepaling van de grazers 
wél rekening houdt, maar niet optreedt. 
Die schermen een zesde aan vegetatie = 
voedsel af. Structureel een zesde - 300 
hectare - minder voedsel betekent 
a. Een zesde minder grazers; 
b. Kansen voor alle ontwikkelingsstadia 
van planten. bomen en struiken als 
waarborg van biodiversiteit. 
c. De dynamische afscherming van 300 
hectare biedt  wekelijks 120 meter 
volgroeide vegetatie per grazer. Bij de 
inval van de  winterkou kom ook nog 
steeds een zesde volgroeide vegetatie 
vrij. En dat biedt voor zo'n twee maanden 
reservevoedsel, die de winter bekort. 

Binnen dat ligt de ecologische draagkracht op 5/6 van de 3.500 en dus 3.000 grazers. Dat is twee 
keer meer dan in de 'Van Geel-voorstellen en dus ook de besluiten. 

Na de crash naar 2.000 grazers zal ook bij een meest maximale aanwas van zo'n 55% tot een 
gemiddeld aantal grazers 2.500 grazers maximaal (kunnen) bedragen. Dat is 30% minder dan het 
langjarig gemiddelde van 3.500 grazers en dus hebben de grazers dit jaar een derde gebied en 
vegetatie 'over'! 

Binnen dat surplus van 600 tot 700 hectare gebied en vegetatie zijn de voorstellen voor afschermen 
en herinrichten direct uit te voeren zonder dat er een grazer verminderd moet worden. Als dit direct 
wordt uitgevoerd is het aantal grazers op gemiddeld 2.500 grazers te houden, terwijl men de 
herinrichting uitvoert. Bij een geleidelijk vergroten is langs die weg ook het aantal grazers te 
verkleinen. 
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Voor het voorkomen van (grote) wintersterftes is het belang om die 300 hectare dynamisch 
afschermen strikt uit te voeren. De sterftes zullen dan meer verspreid over het jaar plaatsvinden. 

Afgezet tegen deze feitelijke ontwikkelingen en kenmerken zijn de voorstellen voor verplaatsen en 
afschot in het geheel niet te motiveren en dus zowel ecologisch als juridisch onhaalbaar. 

KERN PROBLEMATIEK OOSTVAARDERSPLASSEN  

 Het gebied heeft een opgepepte voedingswaarde van 3x van die Friese weilanden. De meest 
directe kringloop van grazers en vegetatie laat die toename na 10 jaar ontstaan. Naast de 
Oostvaardersplassen kennen ook de Amsterdamse Waterleidingduinen met damherten dat 
proces. En ook de middeleeuwse landgoedkern Deelerwoud dat proces met biologisch-
dynamisch beheerde vleeskoeien met inkoop van edelherten.

 De Oostvaardersplassen kregen er een draagkracht mee voor gemiddeld 3.000 grazers, mits die 
toegang hebben tot 5/6 van de vegetatie. Bij aanwezigheid predatoren als wolven schermen 
die immers via aanwezigheid en gedrag zo'n 1/6 van het gebied af. 

 Door afwezigheid van predatoren neemt het aantal grazers met 1/6 [300 ha] extra toe tot 
gemiddeld zo'n 3.500. Probleem is dat die extra's aan grazers zich jaarlijks 'opstapelen' tot 
een koudere winter er een eind aan maakt. 

 Het mechanisme is immers dat meer grazers steeds eerder in het najaar het terrein leeg hebben 
gevreten. Daarmee wordt 'hun' winter steeds langer, terwijl de grazers zelf steeds minder 
opvetten. En dat moet wel misgaan. 

 Fundamentele fout in ICMO2-adviezen was het toevoegen van beschutting buiten het leefgebied 
en daarmee ook extra voedsel in de winterperiode. Structureel ook extra voedsel via 
beschuttingsmogelijkheden buiten het leefgebied vergroot de onbalans als vorm van 
‘bijvoeren’ [uit: Implementatie ICMO2-adviezen].  

 Het nabootsen van effect van afschermen van 1/6 vegetatie naar plaats, tijd en duur lost de 
meeste problemen op. Het aantal grazers zal dan variëren van zo'n 2.700 in de nawinter tot 
zo'n 3.300 in de nazomer met die 3.000 grazers als gemiddelde. 
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Ecologische geboortebeperking 

Het is een fenomeen dat nauwelijks aandacht krijgt, maar de natuur kent ook geboortebeperking. 
Vanwege de jachtbelangen houdt men dit met zorg buiten de publieke kennis. Reguleren via afschot 
domineert.  

1. Alle levende organismen worden gedomineerd door hun mogelijkheden. Zijn er meer 
mogelijkheden, dan breiden populaties uit. Verminderen mogelijkheden dan krimpen populaties 
om de soort in stand te houden. 

2. Waar doseren van de toegang tot voedsel ontbreekt, ontbreekt ook de meer verfijnde dosering 
van aantallen. Dan leidt dramatische omstandigheden tot dramatische gevolgen. 

3. Heel bepalend voor de veerkracht van populaties is dat als plotse structurele fikse 
voedseltekorten de vitaliteit van de populatie bedreigd, vrouwelijke dieren op grote schaal hun 
ontvankelijkheid onderdrukken en de voortplanting (vrijwel) stopt. 

4. Na (vrijwel) gestopte voortplanting komt vooral de sterftepatronen bij (grote) zoogdieren tot 
uitdrukking. De natuur legt de maatlat voor de entree van het leven heel erg hoog. De natuurlijke 
selectie treft de aanwas onvoorstelbaar hard: 

a. Gemiddeld overleeft van de eenjarige dieren hun eerste levensjaar amper 45% en dus 
sterft 55%. 

b. Van de tweejarige sterft gemiddeld nog zo’n derde. 
c. De natuurlijke sterfte bestaat onder die omstandigheden nog slechts de sterfte onder de 

volwassen dieren. 
d. Deze mechanismen hebben opmerkelijk lage sterftepercentages tot gevolg. 

5. In de jachtwereld wordt het optreden van 
dit mechanisme met de meeste zorg 
vermeden. Via de theorie van Maximum 
Sustainable Yield lokt men juist het 
tegendeel uit. Liefst halveert men de 
populatie, die de draagkracht toelaat. 

6. In de ‘voorgenomen activiteiten’ wordt 
uitgegaan van doelstanden, die 20% 
onder de draagkracht van het gebied 
liggen en daarmee lokt men structureel 
ook maximale aanwas uit via het 
voorgestelde proactief beheer, dat men in weerwil met de waarheid als ‘vroeg reactief beheer’ 
betitelt. 

7. Hierna zijn de kenmerken van het zich aanpassen van de populaties aan het vrijmaken van 
werkgebied voor de ‘voorgenomen activiteiten’ modelmatig naar de beschreven mechanismen 
weergegeven.  

8. Via het doseren van steeds een zesde van het toegemeten leefgebied worden effecten gedempt. 
9. Opmerkelijk is dat de Heckrunderen als tonggrazers juist zullen profiteren als per week van de in 

tien weken volgroeide vegetatie zo’n 120 vierkante meter volgroeide vegetatie vrijkomt. Daarmee 
zijn zij in het voordeel met hun plukken voedsel op te nemen in plaats van de afbijtende grazers.  

10. In drie stappen wordt in drie jaar de omvang van het in de ‘voorgenomen activiteiten’ vereiste 
werkgebied bereikt: 

2018: 1.880 hectare 
2019: 1.680 hectare 
2020: 1.380 hectare 
2021: 1.080 hectare 
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Meest bepalend is de inperkingen van het nog te begrazen gebied overeenstemt met het moment, 

waarop de vrouwelijke dieren tot ontvankelijkheid ‘besluiten’. 
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AANBEVELINGEN

1. Hoge prioriteit heeft het wegnemen van bestuurlijk en publiek meest hardnekkige 
misverstanden inzake de Oostvaardersplassen: 

a. In voedingswaarde zijn de Oostvaardersplassen – ruim 10x voedzamer – gelijk aan het 
10x grotere leefgebied van grote zoogdieren – vrije wildbaan – op de Veluwe. 

b. Inzake het vormen van een afgesloten gebied,  

 staan tegenover de hekken rond de Oostvaardersplassen,  

 op de Veluwe het omgeven zijn door de ook met hekken afgerasterde 
snelwegen aangevuld met meest strikt gehandhaafde afschotzones, waar geen 
van de grootste zoogdieren wordt getolereerd. 

 Het feit van de populatie edelherten op afstand genetisch de meest robuuste 
populatie van Europa vormt, is nauwelijks bekend.  

2. Een enorme uitdaging voor floristen, landschapsarchitecten en ecologen de juiste patronen te 
achterhalen van de interactie tussen de smaakvoorkeuren van de grazers enerzijds en de 
kansberekeningen van predatoren voor de bepalende ritmes 

 om via de juiste afscherming naar plaats, tijd en duur grazers te dwingen  
o zowel hun aantal als hun grazen op aan te passen op wat de vegetatie in het 

gebied vraagt;  
 de experts zullen daarin de wolf moeten evenaren; 

 dus proactief afschermen in plaats van schieten. 
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3. Dat is de beste garantie dat zowel natuurkwaliteiten als unieke recreatieve waarde weer op het 
peil komen van het hoogtepunt rond de eeuwwisseling met ook een passend gevarieerde in 
alle opzichten wenselijke stoffering met beschuttende bomen en struiken als extra. 

4. Bij zorgvuldige registratie van ontwikkelingen en aanpassingen naar aard en aantal nemen 
zowel kennis en inzicht in natuurprocessen toe, die in de voorstellen tot vergaande ingrepen 
zo uiterst pijnlijk blijken te ontbreken. 

5. De actuele resultaten van de vergelijkbare ingreep in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
maken daar de gevolgen duidelijk. Deze bevestigen de op de Veluwse ontwikkeling dat bij een 
doelstand van zo’n 2.000 bij een draagkracht van zo’n 3.100 herten tot verdubbeling van de 
aanwas leidt. Het zijn ontwikkelingen waar men lering uit moet strekken. En zeker omdat het 
voorstel de na te streven doelstand nog verder onder de draagkracht van het totaal van 3.100 
grazers wil brengen. 

6. De lezing van de juridische kaders en de achterliggende stukken bevatten reeksen van 
aandachtspunten inzake de zeer dringende noodzaak van draagkrachtige motiveringen. De 
voorstellen lijken daar te weinig aandacht aan te besteden en behoeven dringend aanvulling. 

7. Uitvoering van de ‘voorgenomen activiteiten’ hebben onaangepast zeer ernstige gevolgen als 

a. reeksen van onomkeerbare, vooral ook structurele gevolgen in beheer, landschap en 
diergedrag en daarmee met name ook de recreatieve waarde; 

b. de lichtvaardigheid waarmee men voor een reset naar de situatie van de jaren negentig 
kiest, brengt allerminst de situatie van die tijd terug, omdat vooral de enorm toegenomen 
voedingswaarde dit verhindert; 

c. het jaarlijks vernietigen van familie- en sociale structuren onder de grazers zal de dieren 
tot vlucht- en schuilwild omvormen, waarvan de Veluwe aantoont de aanslag op 
recreatieve beleving aantoont met de aftocht van de natuurrecreanten en hun vervanging 
door Poolse werknemers en andere ‘pauzebewoners’ in een groot aantal 
recreatiebedrijven; 

d. het geheel toont aan dat vooral ook op de structurele gevolgen ernstige herbezinning van 
de voorstellen meest dringend nodig is. 
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Absoluut unieke meerwaarde van afschotvrij gebied is dat overdag rustig grazend gedrag van wild 

waar te nemen is en de hertenbronst – zoals in de Oostvaardersplassen - gevolgd kan worden:

Hoe uniek de huidige beheerwijze in de Oostvaardersplassen is, blijk vooral een (mislukte) jacht van 
een vos overdag te volgen is en in foto’s kan worden vastgelegd. 


