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Ter attentie van Dhr. Rijsberman, leden commissie duurzaamheid./ Heckrunderen. 
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Geachte heer Rijsberman, geachte leden van de commissie duurzaamheid,

Ik wil u graag attenderen op acuut dierenleed onder een aantal Heckrunderen op het Oostvaardersplassen terrein 
van Staatsbosbeheer en stel u hierover 5 vragen.

Uit het verslag, dd 04-02-2020, van de niet onafhankelijke dierenarts (Zie bijlage) blijkt dat er op het 
Oostvaardersplassen terrein momenteel minimaal 48 Heckrunderen met BSC 2 staan én 3 Heckrunderen BSC 1 
hebben. (Zie bijlage)

Deze waarneming wordt bevestigd door een lid van de, door provincie Flevoland ingestelde, klankbordgroep 
Oostvaardersplassen.
Dit lid plaatst op 13 februari jl een foto (Zie bijlage) van een van de 4 kuddes Heckrunderen waarop hun lage 
conditie score goed zichtbaar is en dit lid spreekt hierover ook terecht zijn zorgen uit.

Het is dan ook verbijsterend te constateren dat Gedeputeerde Dhr. Rijsberman dit gegeven op Twitter ontkent en 
hier mi zelfs een zeer onprofessionele opmerking over plaatst. (Zie bijlage)

Ik zou graag een duidelijk antwoord krijgen op de volgende 5 vragen.

1) Waarom is er niet voorkomen dat de Heckrunderen in deze veel te lage score belandde?

2) Waarom worden deze dieren niet veterinair onderzocht op ziektes?
(Dat kan nl ook nog ook een reden van ernstige vermagering zijn.)

3) Waarom worden déze dieren met score 1 en 2 nog niet bijgevoerd?
(Zet ze apart in de reeds bestaande vangweides.)

4) Waarom zijn deze dieren, volgens het huidige, vroeg-reactief beheer protocol, nog niet door Staatsbosbeheer uit 
hun lijden verlost?

5) Wil Dhr. Rijsberman zijn reactie (Zie bijlage), betreffende dit onderwerp, alstublieft zsm rectificeren op Twitter?

Op dit moment wordt wederom het welzijn van een aantal Heckrunderen ernstig aangetast.
De dieren die er nu slecht aan toe zijn hebben niets aan een "gemiddelde kudde score" dat is slechts een 
'papieren tijger' die het welzijn van deze individuele dieren aantast.

Ik zou over dit acute probleem onder de Heckrunderen, graag zsm uw oplossing horen.

Met vriendelijke groet,

i



2












	20200227091958
	Screenshot_2020-02-24-17-50-24-97
	Screenshot_2020-02-25-11-30-51-20
	Screenshot_2020-02-25-12-29-18-69
	Screenshot_2020-02-25-12-29-28-92
	Screenshot_2020-02-25-12-29-44-80

