
Lelystad, 27 februari 2019. 
 
 
Geachte Commissaris van de Koning, leden van Provinciale Staten en de Commissie 
Duurzaamheid, Gedeputeerde, 
 
 
Graag wil ik u eraan herinneren dat de Oostvaardersplassen een voorloper zijn van Nationaal 
Park Nieuwland, waar 470 miljoen euro aan wordt uitgegeven terwijl met name de 
Heckrunderen al 20 jaar honger staan te lijden. Hoe groot wil je het contrast hebben… 
 
In het rapport van de Commissie van Geel is aangegeven dat de runderen met een score 4-5 de 
winter uit moesten komen, daar wordt nu geen gehoor aan gegeven. Het bijvoeren wordt de 
runderen ontzegd. 
 
Het lijkt erop dat de politiek, zoals aanwezig in Provinciale Staten en de Commissie 
Duurzaamheid, met uitzondering van de PVV en O.P.A., en op bepaalde punten de PvdD, het 
debâcle van de Oostvaardersplassen zo snel mogelijk wil vergeten om goede sier te maken 
met het nieuwe park, waar een vermogen aan wordt uitgegeven, terwijl er tientallen jaren 
geen onderhoud is gepleegd in de Oostvaardersplassen waardoor de grote grazers beschutting, 
voedsel en schoon water hebben moeten ontberen. 
 
De politiek  maakt zich er van af door zich aan het advies van de commissie van Geel te 
houden, vooral daar waar het goed uitkomt. Er wordt te weinig informatie ingewonnen over 
het verplaatsen van de grazers naar andere gebieden, alsmede over de mogelijkheden van 
geboortebeperking. Natuurlijk zijn er nu een aantal paarden verhuisd, wat een enorme 
opluchting is voor velen, maar intussen is men nog bezig met het afschieten van bijna 2000 
edelherten, op een manier die doet denken aan de Wild West films uit de vorige eeuw, en is 
het gras voor de runderen nog steeds te kort.  
 
De beschutting die aangebracht moest worden, zoals genoemd in het rapport van de 
Commissie van Geel, schiet bijna een jaar na dit advies nog steeds niet op. Bovendien stond 
er in het rapport dat men zich zou moeten afvragen of de drie huidige soorten grote grazers 
wel op hun plaats zijn in de Oostvaardersplassen. En of niet één of meer soorten eruit gehaald 
zouden moeten worden. Daar is de politiek nooit op teruggekomen. Terwijl door Professor 
Frank Berendse, hoogleraar Natuurbehoud, die mede aan de wieg stond van de 
Oostvaardersplassen, nu is gezegd dat het project niet houdbaar is en dat alle grazers moeten 
worden verplaatst. 
 
Al in 1999 is door de Raad voor Dierenaangelegenheden een dringend advies uitgebracht aan 
de toenmalig minister van Landbouw om het experiment van de Oostvaardersplassen zo 
spoedig mogelijk te beëindigen, vanwege de grote sterfte onder de Heckrunderen. We zijn nu 
20 jaar verder en de runderen hebben nog steeds honger. Wat heeft de politiek gedaan met wat 
rundveedierenarts Gerrit Hegen ons vorige zomer heeft verteld over de erbarmelijke toestand 
van de runderen? Niets. Ja, de scores waarop de runderen beoordeeld worden zijn aangepast. 
Dat is een politiek handigheidje en daar zijn de dieren niet mee geholpen.  
 
We krijgen een prachtig nieuw Natuur Park. Met nadruk op het woord Park. Ook de 
Oostvaardersplassen zijn niets anders dan een park, waar hekken omheen staan, waar herten 
worden afgeschoten en het vlees als wild wordt verkocht. Maar het is geen wild. Het is 



gewoon een hertenfarm. En in een park dienen de dieren die men daar neerzet verzorgd te 
worden. Dat betekent in de eerste plaats dat er voldoende voedsel moet zijn. 
 
Het is en blijft een raadsel waarom de politiek volhoudt dat de Oostvaardersplassen natuur is 
en de dieren wild. Nederland heeft geen oorspronkelijke natuur meer, alles is door de mens 
aangelegd, en dan hoort de mens ook de verantwoordelijkheid voor het beheer te nemen. 
Daarom mag de politiek Staatsbosbeheer toch wel eens aanspreken op het in gebreke blijven 
van het onderhoud van het gebied en de verzorging van de dieren, en niet te vergeten op de 
manier waarop de herten worden afgeschoten, in plaats van steeds te zeggen dat ze het zo 
goed doen, want ze doen het niet goed. Al heel lang niet. 
 
Het was een democratisch besluit om de herten af te schieten. Technisch gezien klopt dat, 
omdat wij, de burgers, de zittende politici gekozen hebben. Maar is dat een echte democratie, 
waar de burger daarna niet meer gehoord wordt? Wij hebben inspraak en spreken al jaren in 
bij vergaderingen, maar wij worden niet gehoord. Wij worden aangehoord, maar er wordt niet 
echt geluisterd. Dat noem ik geen democratie, waar politici zich ondanks nieuwe informatie 
met oogkleppen voor vasthouden aan een genomen besluit en niet tot voortschrijdend inzicht 
willen komen. 
 
Is het een democratie waar de politiek haar eigen zin doordrijft en eigen belangen behartigt? 
Ik dacht het niet. 
 
 
Hoogachtend, 
 
bezorgde burger. 



 


