
Geachte Statenleden, 

Zondagmiddag reden we langs de Knardijk en draaiden we de Praamweg op om misschien 
het veulentje van tien dagen oud even te zien. Maar de paarden hadden een andere plek 
opgezocht deze middag. Toen door naar de Praambult, we stapten uit en keken over de 
vlakte. Een kudde paarden stond niet ver weg rustig te zijn. Daarachter zag ik de donkere 
contouren van runderen. Herten waren niet te bespeuren.  

'Het gras is veel groener dan vorig jaar om deze tijd', merkte mijn partner op. Ja. Dat zou fijn 
moeten zijn, maar dat is het niet. Omdat er vorige winter meer dan 3000 grazers zijn 
gestorven door honger en uitputting. Inmiddels zijn er sinds 10 december vorig jaar meer 
dan 900 edelherten afgeschoten. En we zijn daarmee pas op de helft. Je kunt je de aantallen 
bijna niet meer voorstellen. Het is niet meer te bevatten. De populatie op de OVP is dus in 
een jaar tijd met meer dan 60% afgenomen, door sterfte, waardoor er weer meer te eten is 
voor de dieren. Maar dat is geen goed nieuws, dat is verschrikkelijk nieuws. Dat is niet iets 
om trots op te zijn. Dat is grove nalatigheid.  

Zondag luisterde ik ook een radio-interview terug van 27 december vorig jaar met 
Frank Berendse, hoogleraar Natuurbeheer. Hij sprak over hoe de OVP eerst een 
prachtig gebied was voor vogels. Maagdelijke, onbespoten grond waarop plant en 
dier goed konden gedijen. Maar omdat de grote vlakte dicht dreigde te groeien heeft 
men er in 1983/84 heckrunderen en konikpaarden geplaatst. Om het gebied open te 
houden, zodat met name de ganzen er konden fourageren. Er was een grote 
diversiteit aan vogels en sommige vogelsoorten deden het beter dan daarvoor. Met 
behulp van de computer had men voorspeld hoe het gebied zich zou ontwikkelen, 
men hoopte en dacht dat het een prachtig bio-divers gebied zou worden. Maar er 
groeide opeens veel vlier en om de openheid van het gebied te waarborgen werden 
in 1992 edelherten in het gebied geplaatst, om dit gewas op te eten. In het 
computerprogramma dat men losliet op de OVP was niet te voorzien wat een ramp 
het zou worden. Toch werd al in 1999 door de Raad voor Dierenaangelegenheden 
dringend geadviseerd het experiment te beëindigen omdat toen reeds grote sterfte 
plaatsvond onder de heckrunderen. De toenmalige minister van landbouw heeft dit 
advies echter naast zich neergelegd. We zijn inmiddels twintig (!) jaar verder en 
ondanks alle pogingen van actiegroepen door de jaren heen, heeft de politiek dit 
vreselijke project gewoon door laten gaan. En nog steeds wordt er niets voor de 
heckrunderen gedaan, ondanks de schrijnende informatie die rundveespecialist 
Gerrit Hegen ons vorig jaar zomer presenteerde tijdens een van de vergaderingen 
van de Commissie Duurzaamheid. Kort samenvattend ging het erom dat de runderen 
het te korte gras niet goed kunnen eten, dat ze ook teveel ijzer binnenkrijgen door 
het happen in de grond, dat ze te weinig koper en andere vitaminen en mineralen in 
de voeding hebben omdat dit alleen in langer gras zit en dat ze last hebben van 
leverbot. De conditie van de runderen is hierdoor nooit optimaal waardoor ze altijd 
lijden. Ze horen verplaatst te worden naar andere gebieden en intussen dienen ze 
absoluut bijgevoerd te worden.  

Frank Berendse laat in het interview weten dat als alle grote grazers uit het gebied worden 
gehaald, niet afgeschoten zegt hij, dat is vreselijk - zijn woorden -,  maar als ze worden 
verplaatst, dan keren de reeën weer terug, vanzelf, en ook de hazen. En niet te vergeten de 
inmiddels verdwenen vogelsoorten. Daar hoeft de mens niets voor te doen.  



Het is een grote blamage voor de natuur in Nederland dat de zittende politiek (met 
uitzondering van twee partijen) niet achter de visie van Frank Berendse staat, die het 
concept van Frans Vera ooit toejuichte, maar gaandeweg tot inzicht is gekomen dat de grote 
grazers in de OVP niet op hun plaats zijn. 

Om deze winter 1830 prachtige edelherten genadeloos af te schieten is geen mooie en geen 
sjieke oplossing en vooral geen oplossing die van respect voor dieren getuigt. Het is een 
zwaktebod in de ruimste zin van het woord. Een land onwaardig, de politiek onwaardig.  

Dat mag wel eens gezegd worden. 

Met vriendelijke groet, 

 


