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Apeldoorn, Herfst 2016

Geachte leden van de Provinciale Staten van Flevoland.
Het ziet ernaar uit dat u in de komende maanden een beslissing gaat nemen over het beheer van het
Oostvaardersplassengebied (OVP) en ook het toekomstig beleid gaat vaststellen betreffende de ongeveer 4500
aanwezige grote grazers.
Vereniging het Edelhert (VhE), voormalig lid van het door Staatsbosbeheer ingestelde Stakeholdersoverleg OVP
spant zich al jaren in voor een beter welzijn van deze grote grazers in het algemeen, in het bijzonder voor de
meer dan 3100 aanwezige edelherten. VhE vindt het voor natuurbeherend Nederland onacceptabel dat
er in de OVP afgelopen zachte winter1612 dieren zijn gestorven alleen van honger en gebrek. SBB
geeft in haar rapportage aan dat er maar 1 dier door ouderdom is gestorven, gekker kan het echt niet!
Daarom brengen wij graag het volgende onder uw aandacht, ook omdat de gedeputeerde dhr. Arie Stuivenberg
het z.g. ICMOII rapport als ‘leidend’ bestempeld.
In november 2010 werden binnen de OVP diverse misstanden geconstateerd. Een speciaal geformeerde
commissie International Commission on Management of the Oostvaardersplassen heeft daarop het bekende
Rapport ICMO2 uitgegeven met adviezen over het toekomstige beheer over de jaren 2010-2015.
Een Nederlandse, korte samenvatting is ook gepubliceerd en terug te lezen op:
https://oostvaardersplassen.files.wordpress.com/2014/05/2010_icmo2_rapport_oostvaardersplassen_nlsamenv
atting.pdf
De commissie constateert in dit rapport (blz. 8) in 2010 het volgende:
Totale aantallen grote grazers begonnen vanaf 2000 de draagkracht van het gebied te benaderen en sindsdien
is het aantal runderen teruggelopen en is de jaarlijkse sterfte toegenomen en variabeler geworden bij alle drie
soorten. Als het huidige beheerregime wordt voortgezet, is het waarschijnlijk dat deze trends sterker naar
voren zullen komen. ICMO2 doet de suggestie om de nodige aandacht te schenken aan de effecten van het
waterbeheerregime en aantallen grote grazers op de biodiversiteit in de OVP, in het bijzonder, op de mate
waarin het beheer uitvoering geeft aan het halen van Natura 2000-doelstellingen, omdat verschillende
vogelpopulaties aan het teruglopen zijn.
VhE constateert nu in 2016: dat 6 jaar na het uitbrengen van dit advies er geen enkele aandacht is
geweest voor het aantal grote grazers op de biodiversiteit, het aantal grote grazers is zelfs
gestegen met 20%, de biodiversiteit is verder afgenomen en het aantal dode dieren in een zachte
winter is toegenomen naar meer dan 1600 stuks. Tevens zijn de Natura 2000 doelstellingen (lees de
vogelpopulaties) in deze 6 jaar verder sterk achteruit gegaan.
Onder het hoofdstuk toekomstig beheer (blz. 9) geeft deze zeer gerespecteerde internationale commissie een
aantal adviezen voor de korte, middellange en lange termijn.
ICMO2 heeft een integraal pakket van aanbevelingen ontwikkeld voor:
1. de korte termijn (winter 2010-2011),
2. de middellange termijn (tot het openstellen van het Oostvaarderswold),
3. de lange termijn (na de openstelling van het Oostvaarderswold).
VhE constateert bij punt 2 en 3 dat de toevoeging van het Oostvaarderswold (2545 ha) aan de OVP
nooit is uitgevoerd!
Verder adviseert de ICMO2-commissie in deze geciteerde samenvatting:
a. ICMO2 adviseert aanvullende beschutting te bieden door de OVP te verbinden met aangrenzende
bospercelen (in het bijzonder het Hollandse Hout en het Oostvaardersbos) (VhE constateert:
Hollandse Hout 947 ha, niet uitgevoerd, Oostvaardersbos,173 ha uitgevoerd maar inmiddels
na 6 jaar “leeggegeten”)
b. het creëren van 1 km aan beschuttingsriggels in het zandstortgedeelte in de OVP (De Stort); (VhE
constateert: uitgevoerd,)
c. dat gestart wordt met het realiseren van de Oostvaarderswissel, een 120 meter breed pad voor de
dieren dat de OVP met het Horsterwold verbindt;
(VhE constateert: Oostvaarderswissel en uitbreiding met het Horsterwold van 2519 ha zijn
niet uitgevoerd)

d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.

dat individuele dieren in slechte conditie ’s winters eerder worden gedood;
(VhE constateert: Winter 2015-2016 1453 dieren door alleen voedselgebrek afgeschoten en
160 dieren ‘gewoon’ dood door honger.)
dat plannen worden ontwikkeld voor een pro-actief populatiebeheer in geval er noodomstandigheden
zijn waarbij anders grootschalige verhongering zou optreden;
(VhE constateert: niet uitgevoerd)
dat niet wordt bijgevoerd; (VhE constateert: uitgevoerd)
dat onderzoek en modellering met betrekking tot de populatie grote grazers worden uitgebreid; (VhE
constateert: niet uitgevoerd)
en dat er regelmatige tellingen vanuit de lucht plaatsvinden van alle drie soorten. (VhE constateert:
uitgevoerd)
Verder wordt de noodzaak voor SBB benadrukt om binnen de organisatie effectievere
sturingssystemen te ontwikkelen; om een effectieve wetenschappelijke adviescommissie in te stellen
voor supervisie van monitoring en om specifieke aanbevelingen te doen voor de mate, de tijdstippen
en de selectiviteit van het afschieten of verwijderen van individuele dieren; (VhE constateert: niet
uitgevoerd)
om een interne PR-commissie op te zetten; (VhE constateert: niet uitgevoerd)
en om een platform van belanghebbenden in te stellen om de maatschappelijke betrokkenheid bij het
beheer te vergroten. (VhE constateert: uitgevoerd, Stakeholdersoverleg is in 2015 opgeheven,
mede omdat vier deelnemende stichtingen/verenigingen zich tegen het huidige beleid
hebben gekeerd)

Het moge duidelijk zijn dat, om welke reden dan ook, de belangrijkste ICMO2 adviezen na 2010 niet zijn
uitgevoerd. Vooral de maatregelen die een substantiële gebiedsuitbreiding en beschutting aan de grote grazers
zouden moeten geven (>5000 ha) zijn geannuleerd. Door het niet uitvoeren van deze maatregelen kan men nu
duidelijk constateren dat de vraatdruk op de wel opengestelde gebieden (Oostvaardersbos, Driehoek en
Kotterbos) vernietigend is geweest.
SBB geeft zelf ook aan, in de Monitoring 2015-2016 dat het huidige begrazingsgedeelte van 2400 ha alleen
maar kleiner wordt en minder voedsel zal opbrengen. Dit komt door:

de verhoging van het waterpeil in het grazige deel,

de sterke uitbreiding door overbegrazing van het giftige jakobskruiskruid

de stijgende hoeveelheid bezoekende ganzen

de werkzaamheden voor de Natura 2000 aanpassingen, met o.a. aanleg van poelen
Deze mededeling van SBB geeft aan dat de ecologische draagkracht van de OVP voor de grote grazers verder
wordt verkleind en dat we nu al kunnen weten dat de wintersterfte alleen nog maar groter gaat worden! Bij een
echt ouderwetse strenge winter wordt dit een catastrofe. Naast de reeds eerder geconstateerde misstanden bij
de herten zoals ataxie door kopergebrek en de scheefgroei bij herten tussen de aantallen mannelijke en
vrouwelijke dieren kan geconstateerd worden dat het absolute aantal dieren wat sterft in de winter door honger
en gebrek ieder jaar groter zal worden. Deze wetenschap is naar onze mening voor het beheer onacceptabel.
Conclusie;
In de, door een hekwerk afgesloten OVP, zonder de geadviseerde gebiedsuitbreiding, zonder de
aanwezigheid van grote predatoren, met een afnemende vegetatie is gekozen voor het bewust dood
laten gaan van vele grote grazers door honger, ziekte en gebrek.
Daarom willen wij met u onze conclusie delen dat 10 jaar beheer met de grotendeels niet uitgevoerde ICMO1
en ICMO2 adviezen niet heeft voldaan aan haar doelstelling om dierenwelzijn te verbeteren. Het huidige beleid
moet worden vervangen door een beleid dat het dierenwelzijn wèl kan waarborgen. We bevelen daarbij ons
alternatief beheerplan Oostvaardersplassen aan. Te downloaden op onze site www.hetedelhert.nl
Wij wensen de Provinciale staten van Flevoland veel wijsheid bij haar beslissing en hopen dat men niet kiest
voor het beleid van een in 1996 besloten en achterhaald hands off principe maar kiest, met de informatie van
nu voor een beter welzijn van de grote grazers in een mooi en diervriendelijk Nationaal Park Flevoland.
Voor vragen en/of toelichting zijn wij altijd bereid.
Vriendelijke groet,
Jozef H.M. Linthorst
Voorzitter Vereniging het Edelhert
06 30447359
voorzitter@hetedelhert.nl

