
Aan 

-de weledelgestrenge heer L.Verbeek, Commissaris van de Koning   

van Provincie Flevoland 

-de weledelgestrenge Leden van de Provinciale Staten van de     

Provincie Flevoland 

-de weledelgestrenge Gedeputeerden van de Provincie Flevoland 

 

25 november 2020. 

 

Mijne Dames en Heren, 

Verwijzende naar de helikoptertelling oktober 2020 staat de teller voor de Konikpaarden op 420 ( 
exclusief 120 in de vangweide ) totaal dus 540 Konikpaarden ! 

Gewenst aantal Konikpaarden staat op 300 , aldus Staatsbosbeheer. 

 

In Vensters op Flevoland - Provincie Flevoland staat onder "maatschappelijke 
opgaven"..."Oostvaardersplassen" oa. het navolgende te lezen: ( quote )  

 

De provincie Flevoland is verantwoordelijk voor het beheer en de inrichting van de 
Oostvaardersplassen en wil een optimaal functionerend Oostvaardersplassengebied dat kan rekenen 
op brede maatschappelijke waardering. Het plaatselijke flora-en faunabeheer moet passen bij de 
huidige gebiedsgrootte van de Oostvaardersplassen, waarbij het dierenwelzijn goed geborgd is en 
waarbij het aantal grote grazers in evenwicht is met de ecologische draagkracht van hun terrein. In 
dit kader hebben Provinciale Staten op 8 februari 2017 ingestemd met het door de SGP en de VVD 
ingediende initiatiefvoorstel ‘Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheer 
Oostvaardersplassen’. De provincie heeft in november 2017 een externe begeleidingscommissie in 
het leven geroepen voor advies. Deze externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen 
(de ‘Commissie Van Geel’) heeft eind april 2018 advies uitgebracht over nieuw beleid voor het 
beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen.  

Achtergrond-informatie (2063514) procesaanpak uitvoering initiatiefvoorstel Oostvaarderplassen 
Richtinggevende uitspra-ken Beleidskader beheer Oostvaardersplassen Advies Commissie Van Geel ( 
einde quote ) 

en  

( quote )  

Een deel van de konikpaarden wordt gevangen en verplaatst naar andere natuurgebieden. 
Wageningen University & Research heeft een inventarisatie gemaakt en criteria opgesteld voor de 
selectie van deze gebieden. Zo’n 160 koniks krijgen straks een ander thuis, en daarmee blijven er 
450 paarden over in de Oostvaarderplassen.( einde quote ) 

Tot zover de informatie van de Provincie Flevoland conform Rapport van Geel. 

 

OOK de website van Staatsbosbeheer laat geen onduidelijkheid bestaan over het Rapport van Geel 
die er zelfs in zijn geheel te downloaden is, en de daarin genoemde Konikpaarden, zijnde 450. 



 

Op pagina 40 van het Rapport van Geel staat te lezen: ( quote ) 

De commissie pleit ervoor een eventuele wijziging van het plafond van 1500 dieren alleen te laten 
plaatsvinden op basis van motivatie vanuit monitoring van de verschillende grootheden die hiervoor 
zijn genoemd. Die wijziging dient te worden geformaliseerd door een besluit van Gedeputeerde 
Staten van Flevoland.  ( einde quote ) 

 

Het is dus NIET aan Staatsbosbeheer om te beslissen dat het aantal Konikpaarden met 150 stuks 
vermindert word, los van het feit dat er zowel op de website van Staatsbosbeheer en de Provincie 
Flevoland wel de juiste informatie staat en dat schept verwarring! 

 

Als ik uitga van 540 Konikpaarden van de telling oktober 2020 en  de, conform van Geel, en de 450 
Konikpaarden dan zouden er dus 90 Konikpaarden naar de slacht gegaan mogen zijn, dit zij er 
echter al 150 !! Dat betekent dat 60 Konikpaarden ten onrechte het leven hebben gelaten...en is 
dat niet triest ! 

 

Van een " insider " heb ik vernomen dat er nog eens 150 Konikpaarden " in de planning " van 
Staatsbosbeheer zijn om naar de slacht te gaan, hetgeen het totaal dan op 300 zou brengen en er 
slechts 240 Konikpaarden over blijven. 

 

Ik verzoek U derhalve dan ook met klem om duidelijk te stellen, aan Staatsbosbeheer dat men de 
genoemde aantallen ( 450 ) conform van Geel, hetgeen ook Uw beleid en aanwijzingen zijn, aan te 
houden. 

Dit houdt tevens in dat de transporten naar de slacht gestaakt dienen te worden. 

 

Komende vanuit een groep OVP STRIJDERS die menen de dialoog aan te moeten en mogen gaan 
weet ik echter dat er - nog steeds - veel maatschappelijke onrust bestaat...en al helemaal nu de 
kwestie rond de Konikpaarden bekend is....en zoals U weet liggen de paardjes de mens na aan het 
hart. 

Hopelijk kan deze kwestie afgedaan worden met de conclusie dat de 450 Konikpaarden het juiste 
aantal is en dan weet ik zeker dat de maatschappelijke onrust snel zal zakken, want je hebt er 
helemaal niets aan als mensen emotioneel worden. 

 

Mag ik U danken voor de genomen en te nemen moeite ? 

 

Hoogachtend,  

 


