
Geacht Statenlid,  
 
Bijvoeren: 
Zoals u weet is de motie op 11 juli genomen dat bijvoeren niet mag worden uitgesloten in de 
Oostvaarderplassen om massale sterfte zoals we vorig jaar hadden in de winter, te 
voorkomen. Met deze aangenomen motie, zijn heel wat dierenliefhebbers blij mee! Echter 
hierin werd niet concreet afgesproken wanneer Staatsbosbeheer zou moeten gaan 
bijvoeren.  Ik had jullie en gedeputeerde Harold Hofstra pas gevraagd wanneer 
Staatbosbeheer nu concreet gaat bijvoeren. Bedankt voor het feit dat dit nu duidelijk is 
geworden en vermeld is in de nieuwsbrief en deze voor mij zeer belangrijke vraag nu 
beantwoord is. Ook ben ik naar eerste schuursessie geweest van Staatsbosbeheer en heb dit 
als positief ervaren. Gedeputeerde Harold Hofstra was een gedeelte van deze schuursessie 
ook aanwezig en nog een woordvoerder van het projectteam Oostvaardersplassen van de 
provincie. Er konden vragen worden gesteld aan zowel Staatbosbeheer en de provincie, in 
eerste instantie vooraf per mail, maar ook spontaan na het bezoek in de bolderkar door het 
gebied. Die ook keurig beantwoord werden. Dit vind ik een goed initiatief. Om van 
gedachten te kunnen wisselen met mensen met veel verschillende meningen, vanuit 
respect. Niet dat ik met alle antwoorden tevreden was dat niet. Maar het was goed om van 
de mensen van Staatsbosbeheer te horen hoe zij erin staan, hoe ze de maatregelen volgens 
adviesrapport van Geel en de motie bijvoeren gaan uitvoeren. En alles is in goede sfeer 
verlopen, zoals het hoort. De paarden die we tegen kwamen zagen er vanuit de bolderkar 
goed uit en de heckrunderen ook, maar kan ook bedrieglijk zijn door hun wintervacht. 
Duidelijk was wel dat het gras veel te kort was voor de heckrunderen die gras nodig hebben 
tot 6-7 cm hoogte. Mijn globale  indruk van de schuursessie was dat Staatbosbeheer echt 
niet meer wil dat dieren nog verhongeren en een andere weg ingeslagen is sinds de 
uitvoering van adviesrapport van Geel vanaf 11 juli. Maar mooie woorden moeten wel 
waargemaakt worden in daden en dat is afwachten.  
 
We weten nu dat Staatsbosbeheer gaat bijvoeren bij een conditiescore van BSC 2. Wat dus 
een andere conditiescore is, dan die werd gehanteerd in het rapport van Geel. Boswachter 
Mikal heeft dit nader uitgelegd in deze boswachtersblog na aanleiding van o.a. mijn vragen 
hierover aan de boswachters van Staatsbosbeheer: 
https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2019/02/01/over-conditiescores-en-
bijvoeren/ 
Zoals boswachter Mikal het uitlegt, klinkt het allemaal best positief. Ook dat men dieren nu 
medisch behandelt als dat klopt is een flinke stap vooruit. Het zou fijn zijn dat 
Staatsbosbeheer hier filmpjes van maakt en publiceert, hier opener en transparanter over is, 
ook over de minder fraaie zaken.. Om argwaan te kunnen verminderen.  
De BSC scores die Staatsbosbeheer nu hanteert is: score 1= heel mager, score 2=mager, 
score 3=goed, score 4=vet, score5= heel vet.  
 
Echter na overdenking dat Staatsbosbeheer pas gaat bijvoeren bij gemiddelde BSC=2 kom ik 
tot de volgende conclusie:  
Persoonlijk vind ik eerst de dieren laten interen naar mager= score 2 gemiddeld, als er geen 
voedsel meer beschikbaar is, onaanvaardbaar!  
Dat betekent dat er ook veel dieren tussen zitten, die heel mager zijn, score 1 dus! En dat 
verdient in mijn ogen geen enkel dier! De heckrunderen hadden in de laatste screening een 
gemiddelde van 2,6. Ik begrijp dan niet waarom zou je de dieren gemiddeld niet in een 
goede conditie houden? Zeker als je graag de heckrunderen wilt behouden, de populatie 
hiervan zelfs zou mogen toenemen zoals Staatsbosbeheer vertelde tijdens de schuursessie? 

https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2019/02/01/over-conditiescores-en-bijvoeren/
https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2019/02/01/over-conditiescores-en-bijvoeren/


Dus al gaan bijvoeren als de dieren gemiddeld onder de BSC score 3 (goed) komen ? Dat vind 
ik normaal. En zelfs dan zullen er dieren bijzitten die BSC 2 (mager) hebben.  
 
Ik zal een voorbeeld geven ter illustratie, wat dat in de praktijk betekent, pas bijvoeren bij 
een gemiddelde BSC van 2 (mager):  
Stel: de populatie is totaal 200 dieren,  
30 % heeft BCS van 3, totaal 60 runderen 
50 % heeft BCS van 2, totaal 100 runderen 
20 % heeft BCS van 1, totaal 40 runderen  
De gemiddelde score is dan 2,1.  

Formeel wordt er dan niet bijgevoerd terwijl dan slechts 30 % van de runderen in een goede 
conditie verkeert en 70 % niet (en zelfs 20 % op BCS van 1 zit)!! Daar heb ik toch echt veel 
moeite mee en ik vraag me dan ook af of dat wel een juiste benadering is. Met andere 
woorden: ook bij een gemiddelde BCS van 2,1 zou men nog steeds niet gaan bijvoeren. 
Daarover moet dus gesproken worden aankomende woensdag, 13 februari. Of de 
benadering zoals nu gehanteerd wordt – pas bijvoeren bij een GEMIDDELDE BCS van 2 - 
daarvan zegt het snel achteruit gaan van de BCS natuurlijk wel degelijk iets over het feit dat 
de dieren eenvoudigweg te weinig voedsel naar binnen krijgen. Met andere woorden: ze 
lijden nu al honger. Willen we dat met zijn allen? 
Dat er objectieve scores worden gehanteerd om te beoordelen wanneer je wilt gaan 
bijvoeren is een houvast. Maar het moet niet alleen deze "hogere wiskunde" zijn die rigide 
wordt uitgevoerd. Er moeten naar mijn mening meer factoren worden meegenomen en 
meegewogen. Zo zou, bijvoorbeeld, ook gekeken moeten worden naar de feitelijke 
BETEKENIS van de metingen afgezet tegen de omstandigheden (bijvoorbeeld, dat we nog 
zeker 3 slechte maanden voor de boeg hebben). Als in bovenstaand voorbeeld 50 % van de 
Hecks BCS 2 heeft, dan betekent dit wel dat 100 runderen het niet makkelijk hebben, mager 
zijn. Als daarnaast ook nog eens 20 % van de Hecks op BCS 1 zit dan hebben 40 runderen van 
de 200 het ronduit heel zwaar. Zouden zij dan nog de winter goed door kunnen komen? 
Slechts met 60 van de 200 runderen gaat het dan nog goed (met score 3) in een situatie dat 
duidelijk sprake is van een neergaande lijn. En dan nog kom je uit op een gemiddelde BCS 
van 2,1 en dan nog zou je nog niet gaan bijvoeren???  
 
En dan is hoe je bijvoert ook nog heel belangrijk. Belangrijk is dat op veel plekken verspreid 
wordt gevoerd, zodat ook de zwakste dieren bij het hooi kunnen komen. Als je slechts op 1 
plek zou bijvoeren bijvoorbeeld, krijgen de zwakste dieren geen kans en wordt de disbalans 
tussen de sterkste en brutaalste dieren die wel kunnen eten en de zwakste dieren nog 
groter. Maar goed als er daadwerkelijk wordt bijgevoerd door Staatsbosbeheer zelf, is dat 
een flinke stap vooruit met het voorgaande beleid. Mij gaat het erom dat men gaat 
nadenken of pas bijvoeren bij gemiddeld BSC 2 wel is wat we met zijn allen willen? Voor mij 
is dat in elk geval niet aanvaardbaar. Als we verhongering zeker in de winter, met zijn allen 
willen voorkomen.  
 
Er wordt regelmatig gezegd dat de dieren in de Oostvaardersplassen wilde dieren zouden 
zijn..Echter de runderen en paarden die geplaatst zijn in de Oostvaardersplassen zijn 
gedomesticeerde dieren, afkomstig van gedomesticeerde rassen. Het duurde duizenden 
jaren om deze dieren te domesticeren. Dan zouden ze dan wel slechts in één generatie 
kunnen laten dedomesticeren, zo van red je maar en vervolgens opsluit? Terwijl ze daarvoor 
afhankelijk waren van de mens? Dat is precies hetzelfde als je dat met een hond doet en in 
een weiland neerzet met hekken eromheen en niet meer verzorgt, alleen maar bestudeert 
hoe het vervolgens met ze gaat…Als je dan dieren wilt laten verwilderen, doe het dan 



geleidelijk met het afbouwen van zorg in misschien wel honderden of zelfs duizenden jaren.. 
Mijn idee.  
 
Onafhankelijke dierenartsen/veeartsen: 
Verder hebben we tijdens de laatste Statenvergadering de heer Hofstra horen zeggen dat 
volgens hem deskundige dierenartsen/veeartsen die aangesloten zijn bij 
Oostvaarderplassenbelangengroep “code rood” niet onafhankelijk zouden zijn. De heer 
Hofstra stelt dat de dierenartsen die bij Staatsbosbeheer de inspecties doen, wel 
onafhankelijk zouden zijn. In mijn ogen is dat onmogelijk als zij al jaren voor Staatsbosbeheer 
werken, een overheidsinstantie (de landelijke overheid, degene die al die jaren een funest 
beheerbeleid in stand hield), universiteit Wageningen, of Rewildingsorganisaties als Free 
Nature of Stichting ARK. Dan is het zo, diens brood men eet, wiens woord men spreekt. Of 
broekzak, vestzak.  Het is belangrijk om te weten wie de dierenartsen zijn die nu bij 
Staatsbosbeheer deze inspecties doen. Mijn voorstel daarom is: schakel echt onafhankelijke 
dierenartsen, veeartsen in, die de goedkeuring hebben van alle partijen en laat mensen van 
Belangengroep Oostvaardersplassen code rood en Staatsbosbeheer meekijken hoe alles in 
zijn werk gaat. Hier kan toch niemand op tegen zijn lijkt mij? Dit is mijn inziens belangrijk 
opdat er meer rust komt bij alle betrokkenen.  
Is het een idee misschien om dokter Hegen ook mee te laten kijken, die reeds een rapport 
heeft ingediend over de heckrunderen in de Oostvaardersplassen en wiens bevindingen 
zouden worden meegewogen in het te voeren beleid door de heer Hofstra?  
 
Beschutting: 
Er zijn door Staatsbosbeheer een paar boompjes geplant die voor beschutting moeten 
zorgen. Echter de dieren hebben hier minstens 10 jaar niets aan! Als de bomen al willen 
groeien. Verder zullen er struiken worden geplaatst. In december was men begonnen met 
beschuttingsrichels te herstellen die waren beschadigd door de dieren, destijds aangelegd 
als aanbeveling in ICMO2 in 2010. Deze winter worden het Oostvaardersbos, een deel van 
het Kotterbos en de Driehoek weer opengesteld voor de grazers om te dienen als 
beschutting zo werd ons verteld tijdens de schuursessie, maar staat ook in de 
boswachtersblog van december. Echter de bossen blijken tot nu nog niet allen toegankelijk 
te zijn voor de dieren aldus de mensen die dit monitoren. Hoe kan dit? Verder is 
Staatsbosbeheer niet van plan houten overkappingen, of schuilstallen, houten schuttingen te 
plaatsen als beschutting. Die zijn gelijk effectief. Ik vind dit heel jammer voor de dieren.    
 
Anticonceptie: 
Tijdens de schuursessie werd door een woordvoerder van de provincie gezegd dat het 
agendapunt anticonceptie naar voren zou worden gehaald. Er nader onderzoek naar zal 
worden gedaan door professor Stout. Vorige week hoorden we echter van minister 
Schouten dat anticonceptie bij de dieren in de Oostvaardersplassen voorlopig nog niet aan 
de orde is. Hoe zit dit nu? Hopelijk gaat de provincie hier niet in mee. Er is voor de paarden 
een grote vangkraal gemaakt die groot genoeg is voor alle 600 paarden. Van daaruit gaat 
men een selectie maken welke dieren na de winter zullen worden verplaatst. Volgens 
dierenarts Bas Steltenpohl is darten met pzp niet makkelijk, de 1e en 2e keer gaat het wel en 
daarna zouden dieren op de vlucht slaan. Hij heeft dit al meerdere keren gedaan zegt hij. 
Ook zou het lastig zijn, om bij zoveel dieren uit elkaar te houden welke dieren je gehad hebt 
en welke niet en ook dat ze veel op elkaar lijken. Als alle paarden toch eenmaal in de 
vangkraal staan, kun je toch alle dieren gaan chippen? Zodat beter in de gaten gehouden kan 
worden welke dieren pzp hebben gehad? Als de dieren in de vangkraal staan, kun je zo gelijk 
pzp toedienen lijkt mij. Castratie kan ook. Mits je de dieren in de kraal goed verzorgt, zodat 



het voor hun geen blijvende nare ervaring is als ze een volgende keer weer naar de kraal 
gedreven worden. Het is een idee.  
 
Afschot edelherten: 
Ons is verteld tijdens de schuursessie dat Staatsbosbeheer zorgvuldig de dieren zou gaan 
schieten met zo min mogelijk dierenleed tot gevolg. Er is in de media verteld dat 
Staatbosbeheer minstens 20 dieren per dag zou moeten halen. Staatsbosbeheer bestrijdt 
dat, vindt zorgvuldigheid belangrijker, daar kwam het op neer. Heeft u de filmpjes gezien van 
Stichting Cynthia en Annemieke dat de herten worden opgejaagd, er toch in de kudde wordt 
geschoten, ook door getuigen gezien? Men schiet tijdens mist, waardoor je slecht zicht 
hebt? Dieren niet effectief geraakt kunnen worden mijn inziens en onnodig lijden? Vindt u 
dat OK? Zoals het in werkelijkheid gaat? Zie hier de openbare facebookpagina van Stichting 
Cynthia en Annemieke https://www.facebook.com/groups/170411843786379/  Hier zouden 
onafhankelijke jagers geraadpleegd moeten worden vind ik over deze gang van zaken..  
 
Al deze punten zou ik graag in overweging genomen zien tijdens de komende vergadering 
van woensdag 13 februari  om voorgoed het echt aller diervriendelijkste beheerbeleid tot 
stand te brengen, waarbij alle dieren in hun basisbehoeften worden voorzien, waarbij de 
vegetatie terugkeert, biodiversiteit gaat toenemen en de vogels ook weer terugkeren…  
Onnodig dierenleed voorgoed tot het verleden behoort, het is aan u, dit verder tot stand te 
brengen. Bij alle betrokkenen rust en vrede terugkeert omtrent alles met betrekking tot dit 
dossier. Er zijn stappen vooruit gemaakt, daarvoor dank! Maar we zijn er nog lang niet. Het is 
aan u!  
 
Alvast hartelijk dank.  
 
Met vriendelijke groet,  
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