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1. HET GEBIED EN DE (STATUS VAN) GROTE GRAZERS
1.1 Ontstaan van de Oostvaardersplassen
Na het droogleggen van een gedeelte van de Flevopolder in 1968, zou er tussen Lelystad en
Almere een groot industrieterrein komen. Voordat de bouw startte ontstond er echter een
uniek natuurgebied met verschillende zeldzame soorten, zoals het baardmannetje, een vrij
schaarse vogelsoort. Het industrieterrein is er nooit gekomen.
De Oostvaardersplassen zijn nu één van de grootste aaneengesloten moerasgebieden van
West-Europa, met een zeer uitzonderlijke flora en fauna. Bedreigde en zeldzame vogelsoorten
hebben er een plek gevonden en groeien in aantallen. Het is een belangrijke schakel in de
trekroute van veel vogelsoorten. In Europa is het een uniek voorbeeld van een gebied waar de
natuur haar gang mag gaan.
In 1983 zijn 32 heckrunderen in de Oostvaardersplassen geplaatst. In 1985 volgden twintig
konikpaarden en in de loop van 1992/1993 57 edelherten. In eerste instantie werden de
runderen en paarden ingezet als grote grazers, met als status ‘gehouden’ dier. Naarmate de
tijd verstreek en de kuddes in grootte toenamen, wijzigde het beheer. De kuddes ontwikkelden
zich op een natuurlijke manier. Na een eerste groeifase, waarin weinig sterfte optrad, dalen
de aantallen nu licht. Momenteel worden er per jaar net wat minder dieren geboren dan dat
er dood gaan.
Voor uitgebreide informatie over het ontstaan en het beheer van de Oostvaardersplassen
verwijzen wij naar de website van Staatsbosbeheer1.

1.2 De status van de grote grazers door de jaren heen: van gehouden naar
wilde dieren
1.2.1 De jaren negentig

Vanaf begin jaren negentig maakt de Dierenbescherming zich zorgen over het beheer van de
grote grazers in natuurgebieden. Dieren werden in te kleine, drassige gebieden gezet, zonder
toezicht en met allerlei welzijnsproblemen tot gevolg. Dit heeft eind jaren negentig geleid tot
het verzoek van de Dierenbescherming aan de Tweede Kamer om overheidsbeleid in te
voeren. Het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
produceerde vervolgens twee rapporten. Eén in 1998, getiteld Goede tijden, slechte tijden;
ethiek rondom grote grazers2. En in 2000 de beleidsnotitie Leidraad grote grazers3. In deze
leidraad wordt een tweesporenbeleid nagestreefd. Voor dieren in zogenaamde grote
eenheden natuurgebieden staat ontplooiing van soorteigen gedrag en populatieontwikkeling
op basis van het ecosysteem centraal. In overige natuurterreinen staat de verzorging van
dieren centraal. Kenmerkend is dat grote grazers door de overheid in grote eenheden
natuurgebieden bestempeld worden als ‘niet-gehouden’ dieren.
1

https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/oostvaardersplassen-beheer
Keulartz, F.W.J et al. 1998 Goede tijden, slechte tijden: ethiek rondom grote grazers. WUR NWO rapport o.i.v. LNV
3
2000 Leidraad grote grazers. LNV
2
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1.2.2 De jaren 2002 t/m 2006

De Dierenbescherming produceerde na de beleidspublicaties van de overheid in 2002 haar
eigen beleidsnotitie4. Hierin werd gesteld dat grote grazers in grote natuurgebieden door de
Dierenbescherming gezien worden als gehouden dieren en wel omdat:
1. ze niet door de natuur, maar doelbewust door de mens zijn geïntroduceerd;
2. ze zijn geplaatst in omrasterde terreinen, waardoor de mogelijkheid om te migreren
beperkt is;
3. normale sociale processen beperkt zijn;
4. er al dan niet in samenhang met voorgaande een gebrek aan foerageer-, rust- en/of
schuilmogelijkheden is;
5. ze een langdurig en intensief domesticatieverleden hebben, waardoor er onduidelijkheid
is over hun adaptieve capaciteit (potentiële wildheid).
Ook werd in de notitie van de Dierenbescherming gesteld dat als blijkt dat begrazing niet leidt
tot de gewenste natuurdoelstellingen, dieren uit het gebied verwijderd moeten worden.
Uitbreiding van het leefgebied van grote grazers werd als niet-wenselijk gezien, omdat het
uitvoeren van de zorgplicht zoals die geldt voor gehouden dieren dan niet meer mogelijk was.
Extensieve veehouderij in natuurgebieden werd wel als toekomstoptie gezien. In de extensieve
veehouderij worden dieren in lage dichtheden in natuurgebieden gehouden voor
vleesconsumptie en om de vegetatie open te houden. Contact met de verzorger vindt
sporadisch plaats. Dieren worden gezien als gehouden dieren. Ze worden bijgevoerd in de
winter. Het overschot wordt afgevoerd via afschot of gaat op transport voor de slacht.
De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) stelde in april 2003 een kort verslag op
over de conditie van de grote grazers en edelherten in de Oostvaardersplassen5. De
bevindingen waren positief. De dieren waren in goede conditie en er werden zeer weinig
kadavers aangetroffen.
Daarnaast stelde de Universiteit Utrecht een rapport op getiteld: Grote grazers; gehouden
dieren of vogelvrij? Een onderzoek naar de juridische status van grazers in natuurgebieden6.
Doordat het ministerie van LNV (landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) grote grazers in grote
eenheden natuurgebieden beschouwde als niet-gehouden, bleek dat deze dieren buiten alle
bestaande wetten vallen. De toen in werking zijnde Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
(Gwwd) ging over gehouden dieren, terwijl de Flora- en faunawet betrekking had op wilde
dieren.
De Dierenbescherming beschouwde de grote grazers in de Oostvaardersplassen in 2006 nog
steeds als gehouden dieren, die (nog) niet in staat waren zich aan te passen aan de natuurlijke
omstandigheden. De dieren waren niet op zelfstandige wijze in het gebied gekomen en
bovendien stond er een hek om het gebied, waardoor natuurlijke migratie niet kon
plaatsvinden. Een groot aantal dieren stierf na onnodig lijden. Daarom drong de
4

2002 Grote grazers in grote natuurgebieden. Beleidsvisie van de Dierenbescherming.
2003 Rapport nummer 03.04.2003/14.00
6
Herben E. 2003 Grote grazers; gehouden dieren of vogelvrij? Een onderzoek naar de juridische status van grazers
in natuurgebieden. Universiteit Utrecht
5
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Dierenbescherming er in een maatschappelijke en politieke discussie op aan, de dieren bij te
voeren. Staatsbosbeheer was de grote grazers beleidsmatig gaan zien als wilde dieren. De
Dierenbescherming vond echter dat het beleid van Staatsbosbeheer geen betekenis had voor
de oorspronkelijke wettelijke status van de dieren, namelijk gehouden dieren die eigendom
zijn en onder de verantwoordelijkheid vallen van Staatsbosbeheer. De strijd werd tot aan de
rechter gevoerd (2006). De rechter bepaalde eenduidig dat de dieren in de
Oostvaardersplassen ook juridisch gezien (voortaan) beschouwd en behandeld moesten
worden als wilde dieren. De Dierenbescherming ging in 2007 in hoger beroep en verloor
opnieuw.
Toch heeft het proces wel degelijk verbeteringen opgeleverd voor de dieren. Het beheer werd
namelijk aangepast. In 2006 gaf het ministerie van LNV, mede door druk vanuit de
Dierenbescherming opdracht aan een internationaal comité (ICMO1)7om een advies te
schrijven voor het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dit leidde tot
heldere kaders om te bepalen wanneer dieren uit hun lijden moesten worden verlost. Deze
maatregel zorgde voor een betere waarborging van het welzijn van de grote grazers.
Bovendien was de Dierenbescherming inmiddels ook overtuigd dat andere opties, zoals
structureel bijvoeren, vervoeren/uitplaatsen van dieren of geboorteregulatie, ook grote
nadelen hebben voor het welzijn van de dieren.
1.2.3 De situatie vanaf 2010
ICMO2-advies

Eind 2010 is in opdracht van het toenmalige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (EL&I) een tweede ICMO-advies opgesteld8. Dit ICMO2-advies stelde dat het beheer
aangescherpt diende te worden. Niet alleen de conditie van de dieren, maar ook
omgevingsfactoren als temperatuur en beschuttingsmogelijkheden zijn van belang om te
beoordelen of afschot moet plaatsvinden of niet.
Verder stelde ICMO2 voor om meer variatie in waterpeil te bewerkstelligen, zodat de
biodiversiteit van het gebied niet achteruit gaat en N2000-doelstellingen gehaald gaan
worden.
Ook adviseerde ICMO2 om gebieden met elkaar te verbinden, net als ICMO1, via een wissel
naar het Horsterwold (een kleinere versie van het Oostvaarderswold) en door kleinere
omliggende bosgebieden, zoals het Hollandse Hout, open te stellen. Daarnaast moest meer
beschutting gecreëerd worden door het aanbrengen van richels.
De eerdere uitspraak van ICMO1 dat het om wilde dieren gaat, draaide ICMO2 gedeeltelijk
terug. In het advies worden de dieren weer tussen alle wetten geplaatst, en wordt hen een
positie gegeven tussen gehouden en wild in.

7

2006 Reconciling nature and human interest. Advice of the International Committee on the Management of large
herbivores in the Oostvaardersplassen. http://edepot.wur.nl/118196
8
2010 Natural processes, animal welfare, moral aspects and management of the Oostvaardersplassen.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2010/11/22/natural-processes-animal-welfare-moral-aspects-andmanagement-of-the-oostvaardersplassen
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Huidige situatie

Op basis van het ICMO2-advies heeft Staatsbosbeheer een managementplan opgesteld en in
uitvoering gebracht9. Er zijn verschillende kleinere bosgebieden opengesteld en er zijn richels
aangebracht. Deze bieden meer beschutting in koudere tijden. De voorbereidingen om het
Hollandse Hout bij Lelystad open te stellen voor edelherten is in volle gang. Helaas hebben
overheden de Oostvaarderswissel afgeblazen. Een gemiste kans, want hierdoor had voor
Nederlandse begrippen een natuurgebied van ongekend grote omvang en allure kunnen
ontstaan, door twee kleinere natuurgebieden met elkaar te verbinden.
Het afschotprotocol is aangescherpt en noemt men nu ‘vroeg-reactief’ beheer. Dieren in
mindere conditie krijgen het voordeel van de twijfel als het ernaar uitziet dat er snel betere
omstandigheden komen. Zijn de weersomstandigheden nog lange tijd ongunstig, dan wordt
het dier afgeschoten.
Op de grote grazers is dagelijks toezicht en de boswachter rapporteert wekelijks over de dieren
en de omstandigheden. Drie keer per jaar worden de dieren geteld, onder andere door
inventarisatie vanuit de lucht.
Winter 2017/2018
De winter van 2017/2018 was lang. Na een natte vrij warme periode volgde een kortere zeer
koude periode. De winter voorafgaand aan deze winter was mild en relatief weinig dieren
werden afgeschoten via het vroeg-reactief beheerprotocol. Het gevolg van beide factoren was
dat meer dan de helft van de grote grazers stierven. Het grootste deel, zo’n 89% via vroegreactief beheer, de overige dieren door andere omstandigheden. Dit zichtbaar vermageren en
sterven van grote dieren in de natuur zorgde voor grote maatschappelijke ophef en zelfs tot
het besluit om bij te voeren.
Ook bij de Dierenbescherming kwamen veel bezorgde geluiden binnen. De Dierenbescherming
heeft daarom een Quick-scan uitgevoerd bestaande uit een veldbezoek en
literatuuronderzoek om een indruk te krijgen of het beheer wel volgens ICMO2 wordt
uitgevoerd. Hieruit bleek dat met name het verbinden naar andere gebieden om een grotere
variatie in het habitat en migratiemogelijkheden te geven onvoldoende zijn uitgevoerd. Ook
hebben wij indicaties dat het vroeg reactief-beheer niet altijd conform protocol kan worden
uitgevoerd. Tevens zien wij verbeteringen mogelijk in het vroeg-reactiefbeheerprotocol. Over
de oorzaken en verbeterpunten zijn wij in overleg met Staatsbosbeheer.

1.3 Overgang van het beheer naar provincie
Eind 2016 droeg de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken de
verantwoordelijkheid voor het welzijn van grote grazers over aan provincie Flevoland10. De
9

Managementplan Oostvaardersplassengebied 2011-2015.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarplannen/2011/05/17/managementplan-oostvaardersplassengebied-20112015
10
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/08/dierenwelzijn-in-de-oostvaardersplassen
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afspraak is dat N2000-afspraken (zoals vastgelegd in het N2000-beheerplan van oktober
201511) en het ICMO2 advies leidend is voor het beheer van het gebied en de grote grazers. In
dat N2000-beheerplan worden grote grazers beschouwd als een integraal onderdeel van het
ecosysteem met een zelfstandige waarde; met hun begrazing ondersteunen zij de
instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van vogelsoorten.
Ook is afgesproken dat het College van Flevoland in overleg met Staatsbosbeheer periodiek
een onafhankelijke review laat uitvoeren naar het beheer. Op basis van deze review kan het
beheer worden bijgesteld, als daar aanleiding toe zou zijn.
Direct na deze overdracht is door de SGP en de VVD een initiatiefvoorstel ingediend en op 8
februari 2017 aangenomen door Provinciale Staten waarin zij Gedeputeerde Staten verzoeken
een commissie in te stellen die de provincie begeleid bij het opstellen van een nieuw
beleidskader voor het beheer van de Oostvaardersplassen12. Ook dit initiatiefvoorstel neemt
mee dat N2000 en ICMO2 leidend moeten zijn en dat de hoofddoelstelling van het gebied is:
vogelnatuurreservaat. Daarbinnen moet ruimte komen voor meer recreatie.
Het initiatiefvoorstel geeft in de ‘contouren van de koers’ geen duidelijkheid t.a.v. het beheer
van grote grazers. Het begint met een voorbeeld van een ander natuurgebied waar men 1
edelhert per 4 à 5 ha toelaat. Daarbij geeft men aan dat de Oostvaardersplassen ruim 2.500 ha
leefgebied voor edelherten bevat. De Oostvaardersplassen plus randgebieden beslaat meer
hectare, en of dit genoemde getal van 2.500 ha werkelijk het leefgebied van edelherten beslaat
valt nog te bezien. De koers vermeldt vervolgens dat de draagkracht per gebied kan verschillen
en er specifiek gekeken moet worden naar wat de draagkracht van het gebied is voor grote
grazers. Het huidige beheer gaat uit van ecologische dichtheden van grote grazers, waarbij de
dichtheid bepaald wordt door voedsel, predatie, concurrentie, beschutting en ziekte. bestaat
op 1 mei 2016 uit ongeveer 1700 edelherten. Past men het voorbeeld uit de koersnotitie toe
op de Oostvaardersplassen dan zouden daar slechts 555 edelherten mogen voorkomen. Men
beweert dat de gebieden erg te lijden hebben gehad van grote grazers en de vraag is of dit
natuurlijk kan herstellen. Al met al lijkt het voorstel sterk te neigen naar een grove reductie
van het aantal grote grazers in het gebied. Toch geeft de koers ook aan dat men binnen het
afgesloten gebied kan spreken van een ecologische draagkracht.
Naar verwachting komt de door Provincie ingestelde deskundigen-begeleidingscommissie in
april 2018 met een conceptbeleidskader. Deze commissie informeert de commissie
Duurzaamheid van Provinciale Staten en neemt hier een besluit over rond de zomer van 2018.
Daarna zal Gedeputeerde Staten erop toezien dat het besluit uitgevoerd wordt. Eerder al heeft
Gedeputeerde Staten een externe deskundige geraadpleegd over de juridische kaders13, om
helder te krijgen waar Provincie zeggenschap over heeft.

11

N2000 beheerplan Oostvaardersplassen plus bijlagen.
https://www.synbiosys.alterra.nl/Natura2000/documenten/gebieden/078/beheerplan/078%20oostvaardersplassen%20
definitief%20beheerplan.pdf
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/078/beheerplan/078%20Oostvaardersplassen%20
beheerplan_bijlagendocument.pdf
12
http://www.sgpflevoland.nl/nl/nieuws/tekstinitiatiefvoorstelovp
13
Provinciale Statenvergadering 19 juli, agendapunt 9b http://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/ProvincialeStaten/2017/19-juli/15:30
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1.4 Soort-specifiek gedrag
Konikpaarden
Paarden leven in zogenaamde harems die bestaan uit een of twee hengsten en vier tot zes
merries. De veulens worden in het voorjaar geboren. De merrie is veertien dagen daarna
alweer hengstig. Komt de merrie in het voorjaar door een zogend veulen en voedselgebrek in
de winter niet genoeg op sterkte, dan slaat ze het veulens krijgen een jaar over. De jonge
hengsten en merries worden na een jaar door hun vader uit de harem gedreven. Dat voorkomt
inteelt. De jonge dieren gaan zwerven en sluiten zich aaneen tot groepjes vrijgezellen, waaruit
na verloop van tijd nieuwe harems ontstaan. Jonge hengsten kunnen ook proberen een oude
hengst uit zijn harem te verdrijven, of een merrie uit zijn harem weg te kapen.
Heckrunderen
Bij de runderen leven stieren en koeien een groot deel van het jaar apart. De koeien leven met
hun kalveren in betrekkelijk grote kuddes. De stieren verlaten de kudde als ze een jaar of vier
zijn en leven in een eigen territorium, waar ze zo nu en dan gezelschap van de koeien krijgen.
Is een koe tochtig, dan volgt de stier haar tot ze bereid is tot dekking. Daarna verliest de stier
zijn belangstelling en zoekt een andere koe. Wordt zij al gevolgd door een andere stier, dan
kan de ene stier de andere verjagen, als hij lager in rang is. In de Oostvaardersplassen worden
momenteel alle kalveren in een relatief korte tijd geboren en zijn de koeien in de zomer een
korte periode bronstig. Alle stiertjes blijven in het gebied, waardoor de nieuwe nakomelingen
afkomstig zijn van diverse vaders. Hierdoor wordt inteelt voorkomen. Dit in tegenstelling tot
de (extensieve) veehouderij waar het merendeel van de stiertjes verkocht wordt voor
kalfsvlees en nooit aan voortplanten toekomt. De koe verbergt haar kalf na de geboorte drie
tot vier dagen in de begroeiing voordat ze het meeneemt naar de kudde. Een koe die na de
winter niet voldoende op krachten komt zal niet bronstig worden en het jaar daarop geen kalf
krijgen.
Edelherten
Ook edelherten leven een groot gedeelte van de tijd in groepen. De vrouwtjes (eventueel met
kalf) vormen roedels waarbij een hinde (vrouwtje) duidelijk de leider is. Daarnaast komen
groepen met mannetjes voor. De bronstperiode vindt plaats rond eind september. De
mannengroepen vallen uiteen, omdat ze een vrouwenroedel proberen te veroveren met hun
‘geburl’. Terwijl de hinden de herten 'keuren', zijn die herten druk bezig met het wegjagen van
rivalen. Dat levert spectaculaire, vaak uitputtende gevechten op. Na de bronst scheiden de
wegen van herten en hinden zich.
Het populatiereguleringsmechanisme dat bij koeien optreedt en ervoor zorgt dat bij weinig
voedsel weinig vrouwtjes bronstig en bevrucht worden, komt ook bij de edelherten voor.
Tevens is het zo dat de ontwikkeling van het embryo tijdens de winter stilligt en deze alleen
door ontwikkelt als er voldoende voedsel is in het voorjaar.

Oostvaardersplassen

9/26

1.5 Populatieverloop grote grazers
De voorjaarsstand lijkt sinds 2008 te zijn gestabiliseerd op rond de 3500 dieren (Figuur 1).

Figuur 1: Geschatte dichtheden van grote grazers in de Oostvaardersplassen vanaf de
introductie in 1983 (bron: Staatsbosbeheer14).

14

https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/oostvaardersplassen-beheer/links-en-downloads
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Tabel 1: Overzicht sterfte herfst en winter 2016-2017, voorjaarsstand 2016 en dichtheden in de
Oostvaardersplassen en op de Veluwe. Het percentage sterfte is in deze tabel hoger dan het werkelijke
sterftepercentage, omdat bij de voorjaarsschatting veel vrouwelijke dieren nog geen jong gekregen hebben. De
aantallen na de geboorten zijn niet bekend voor de Veluwe. Om beide gebieden te kunnen vergelijken is daarom
gekozen het percentage sterfte te berekenen over de voorjaarsstand. In de gebruikte referenties waren aantallen
soms enkel te schatten uit figuren. Overigens zijn aantallen altijd schattingen gebaseerd op tellingen en betreffen
dit nooit de werkelijke aantallen. Bronnen: Staatsbosbeheer15 en Faunabeheereenheid Gelderland16.

Oostvaardersplassen
(ongeveer 2.320 ha
beschikbaar
voor
grote grazers)
Doodgegaan waarvan
99% door afschot
winter 2016-2017
(aantal/%)

Diersoort

Veluwe
(91.000 ha)17
Populatie voorjaar 2016
(aantalsschatting/
dichtheid per 100 ha)

Afschot
zomer/herfst/
winter 20162017
(aantal/%)

Aanrijdingen
2016 (aantal/
percentage)

Populatie
voorjaar
2016 (aantal/dichtheid
per 100 ha)

Edelhert
Konikpaard
Heckrund
Wild zwijn
Damhert
Ree

735 (40%)
75 (10%)
3 (2,5%)
-

1850 (80/100 ha)
730 (31/100 ha)
120 (5/100 ha)
-

1212 (47%)
3211 (55%)
570 (57%)
896 (18%)

97 (3,7%)
244 (4,2%)
42 (4,2%)
500 (10%)

2600 (2,9/100 ha)
5800 (6,4/100 ha)
1000 (1,1/100 ha)
5.000 (5,5/100 ha)

Moeflon
Totaal

813 (30%)

2700 (116/100 ha)

98 (27%)
5987 (41%)

0 (0%)
883 (6,0%)

367 (0,4/100 ha)
14.767 (16/100 ha)

In Tabel 1 staat weergegeven wat de voorjaarsschattingen plus dichtheden per 100 ha zijn en
welk percentage de dood vindt door afschot of door aanrijdingen in de Oostvaardersplassen
en de Veluwe. Het afschot vindt vroeg-reactief plaats in de Oostvaardersplassen,
geconcentreerd van januari t/m maart. Pro-actief op de Veluwe, van met name augustus t/m
februari. Uit de cijfers blijkt dat de dichtheid in de Oostvaardersplassen (116 dieren per 100
ha) veel hoger is dan op de Veluwe (16 dieren per 100 ha), maar dat het sterftepercentage
lager ligt, namelijk 30% in de Oostvaardersplassen, tegenover 47% op de Veluwe (41% + 6%).
Uit de geraadpleegde referenties blijkt ook dat de periode waarover het grootste gedeelte van
het afschot plaatsvindt veel ruimer is op de Veluwe (7 maanden) dan in de
Oostvaardersplassen (3 maanden).

15

https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/oostvaardersplassen-beheer/links-en-downloads

16

https://www.faunabeheereenheid.nl/Portals/10/FBE%20Uploads/FBE%20Jaarrapportage%20Grofwild%202016%202
017%20en%20werkplannen%20grofwild%202017%202018.pdf
17

https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/veluwe/toegankelijkheid
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1.6 Wat gebeurt er in andere ecosystemen dan de Oostvaardersplassen?
Onderstaande opsomming is geen totaal overzicht van wat er bekend is uit de literatuur met
betrekking tot de genoemde onderdelen. Wel geeft deze opsomming een beeld van natuurlijke
processen die plaatsvinden en die van belang zijn om te beoordelen of het beheer van de grote
grazers in de Oostvaardersplassen overeenkomt met het daar beoogde doel, namelijk het
volgen van natuurlijke processen.
1.6.1 Sterftepercentages

Van de Przewalski paarden in Mongolië is bekend dat het gemiddelde sterftepercentage 40,2%
is18. Het gemiddelde sterftepercentage van de Konikpaarden op de Oostvaardersplassen (20%)
valt hier ruim onder. De gemiddelde sterfte van edelherten in Polen is 44%.19 Het gemiddelde
sterftepercentage van de edelherten op de Oostvaardersplassen (29%) valt hier ruim onder.
Het gemiddelde sterftepercentage van de Heckrunderen op de Oostvaardersplassen is 25%.
1.6.2 Populatieregulatie

In natuurlijke systemen wordt de populatieregulatie van grote grazers bepaald door diverse
factoren. Voedsel, voedselkwaliteit en predatie spelen een belangrijke rol. Uit een
modelstudie, die gebaseerd is op jarenlang verzamelde veldgegevens, blijkt dat hoe kleiner het
dier, hoe belangrijker de rol van predatie is in het reguleren van de populatie (Figuur 2). Zonder
nu direct één op één op basis van deze gegevens conclusies te trekken voor een Europees
ecosysteem, is het wel een interessant gegeven dat populaties van zware grote grazers door
voedselkwaliteit en voedselaanbod worden gereguleerd, en niet door predatoren. Edelherten
zitten qua gewicht tussen de Impala en Zebra in. Konikpaard komt in de buurt van de Zebra,
terwijl het Heckrund een gewicht heeft vergelijkbaar met de Buffalo.

18

Eurasian steppes. Ecological problems and livelihoods in a changing world.
geredigeerd door Marinus J.A. Werger,Marja A. van Staalduinen (2012)
19
Kamler, J.F., Je˛drzejewski, W. & Je˛drzejewska, B. 2007: Survival and causespecific mortality of red deer Cervus
elaphus in Białowiez_a National Park, Poland. - Wildl. Biol. 13: 48-52.
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Figuur 2: populatie-regulerende factoren in grote grazers op savannes in Afrika. Uit Hopcraft
et al. 201020.

1.6.3 Verandering in gedrag bij aanwezigheid van predatoren

Hoefdieren vermijden plekken met predatoren, dit zorgt er voor dat bepaalde plekken minder
intensief begraasd worden en planten hier kunnen regenereren21,22. Dit vermijdingsgedrag zou
men in de Oostvaardersplassen kunnen simuleren door bepaalde gebieden tijdelijk uit te
rasteren en te ontlasten van begrazing zoals voorgesteld in de AWD bosbeheervisie23. Een
alternatief is om verjagende akoestische of visuele middelen in te zetten om de dieren angstig
te maken voor plekken waar minder intensieve begrazing gewenst is24,25.

20

Hopcraft J.G.C., H. Olff & A.R.E. Sinclair, 2010. Herbivores, resources and risks: alternating regulation along

primary environmental gradients in savannas. TREE(2) 25: 119-128.
21
Thaker M., A.T. Vanak, C.R. Owen, M.B. Ogden, S.M. Niemann &R. Slotow, 2011. Minimizing predation risk in a
landscape of multiple predators: effects on the spatial distribution of African ungulates. Ecology(2) 92: 398–407.
22
Sietses D.J. et al. 2009 Resource partitioning between large herbivores in Hustai National Park, Mongolia.
Mammalian Biology 74, 381-393.
23
Delforterie W., 2017. Bosbeheervisie Amsterdamse Waterleidingduinen 2016-2022. Coöperatie Bosgroep Midden
Nederland u.a.
24
Kloppers E.L., C.C. St. Clair & T.E. Hurd. Predator-Resembling Aversive Conditioning for Managing
Habituated Wildlife. Ecology and Society(1)10: 31-46.
25
Cromsigt J.P.G.M., D.P.J. Kuijper, M. Adam, R.L. Beschta, M. Churski, A. Eycott, G.I.H. Kerley, A. Mysterud, K.
Schmidt & K. West, 2013. Hunting for fear: innovating management of human–wildlife conflicts. Journal of Applied
Ecology(3) 50: 544–549.
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1.6.4 Voedselopname, vetverbranding en activiteit in winter

Van zowel paarden, koeien als edelherten in natuurterreinen is bekend dat als er verschillende
typen voedsel aanwezig zijn, het winterdieet afwijkt van het zomerdieet. Het dieet van grazers
kan onderverdeeld worden naar grassen, kruiden en houtachtige gewassen. Gras is de
belangrijkste voedselbron voor alle drie de soorten, maar edelherten hebben ook een groot
deel kruiden in hun dieet. In de winter verschuift het dieet naar houtachtige en kruidenachtige
gewassen, deze worden dan meer gegeten.26
Een fluctuatie in lichaamsconditie kan volgens de wetenschappelijke literatuur als normaal
worden beschouwd. De voedingstekorten in de winter worden voor een groot deel
opgevangen doordat de dieren in de winter een hypometabolisme laten zien27. In een
onderzoek naar de seizoensvariatie in lichaamsconditie van wilde Przewalski paarden28, kwam
bijvoorbeeld geen enkel dier in de winter onder lichaamsconditiescore 2 volgens het systeem
van Rudman en Keiper29. Dit komt overeen met de fysieke kenmerken van dierconditie 5
volgens het managementplan Oostvaardersplassen (hoogste conditiescore)30. De grote grazers
in de Oostvaardersplassen laten een veel sterkere fluctuatie in lichaamsconditie zien en
hebben in de winter een veel slechtere lichaamsconditie dan we gevonden hebben in een
aantal wetenschappelijke artikelen m.b.t. Przewalskipaarden. Een verklaring hiervoor kan zijn
dat het aantal dieren in de Oostvaardersplassen op de maximale ecologische draagkracht van
het gebied ligt en/of doordat de omgevingsfactoren tussen seizoenen meer fluctueren in de
Oostvaardersplassen dan in de studiegebieden uit de door ons bekeken literatuur.

1.7 Natuurdoelstellingen
Het Oostvaardersplassengebied is aangewezen als N2000-gebied31.
Vanuit deze aanwijzing zijn er algemene natuurdoelstellingen en soort specifieke
doelstellingen geformuleerd voor vogels. Denk daarbij aan broedvogels zoals de lepelaar en de
roerdomp en niet-broedvogels zoals de grauwe gans en krakeend (zie tabel 2.2. in het N2000
beheerplan). Staatbosbeheer evalueert jaarlijks of de N2000-beheerdoelstellingen behaald
worden en rapporteert hierover op haar website32. Uit deze evaluaties blijkt dat grootschalig
ingrijpen in het moerasgebied door waterstandverlaging noodzakelijk is om de doelstellingen
te behalen. Daarnaast zijn er in het N2000 beheerplan een aantal kleinere ingrepen benoemd
om dichter bij de doelstellingen te komen, zoals het aanleggen van vispassages.
26

Sietses D.J. et al. 2009 Resource partitioning between large herbivores in Hustai National Park, Mongolia.
Mammalian Biology 74, 381-393.
27
Brinkmann, Gerken and Riek (2011) Adaptation strategies to seasonal changes in environmental conditions of a
domesticated horse breed, the Shetland pony (Equus ferus caballus). The Journal of experimental biology 215:10611068.
28
Kuntz, Kubalek, Ruf, Tataruch and Arnold (2006) Seasonal adjustment of energy budget in a large wild mammal,
the Przewalski horse (Equus ferus przewalskii). The journal of experimental biology 209: 4557-4565.
29
Rudman and Keiper (1991) The body condition of feral ponies on Assateague island. Equine veterinary journal 23
(6) 453-456.
30
Managementplan OVP 2011-2015, 13 december 2013
31
N2000 beheerplan Oostvaardersplassen plus bijlagen.
https://www.synbiosys.alterra.nl/Natura2000/documenten/gebieden/078/beheerplan/078%20oostvaardersplassen%20
definitief%20beheerplan.pdf
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/078/beheerplan/078%20Oostvaardersplassen%20
beheerplan_bijlagendocument.pdf
32
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/oostvaardersplassen-beheer/links-en-downloads
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Naast het monitoren van de soort specifieke N2000-doelstellingen onderzoekt men in de
Oostvaardersplassen ook andere natuurwaarden. Vanuit de Universiteit van Groningen
hebben diverse onderzoekers gekeken naar de effecten van begrazing en de aanwezigheid van
dode grote grazers in het gebied op onderdelen van de biodiversiteit van het gebied. Zij komen
tot de conclusie dat het gebied meer diversiteit aanwezig is, dan dat je zo op het eerste gezicht
zou zeggen33. Ook vanuit de Universiteit van Wageningen heeft onderzoek plaatsgevonden
naar het effect van grote grazers op de ontwikkeling van het natuurgebied34. Zoals verwacht
zijn niet alleen de grote grazers, maar ook ganzen verantwoordelijk voor intensieve begrazing,
waardoor het gebied open blijft (wat dus niet wil zeggen dat het minder divers is). Dit is, gezien
de N2000-doelstellingen, eerder een pre dan een min.

1.8 Recreatie
De randen van het Oostvaardersplassen-natuurgebied zijn vrij te bezoeken. Het centrale deel
is enkel via een excursie met de boswachter te bezichtigen. Op deze manier waarborgt
Staatsbosbeheer dat er voldoende gelegenheid is voor alle dieren om te kunnen broeden,
rusten en eten. De bezoekersaantallen zijn sinds het uitkomen van de film: ‘De Nieuwe
Wildernis’ flink gestegen. Voor de première lagen de bezoekersaantallen rond de 34.000 (in
2012). In 2013, het jaar waarin de film uitkwam, waren dat er 60.000 en in 2016 is dit aantal al
opgelopen naar 166.000 (bron: Staatsbosbeheer).

33

http://www.rug.nl/research/portal/clippings/oostvaardersplassen-blijven-ecologen-verrassen(b12e931d-eec5-41cd8636-e8056b4c8d0e).html
34
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/nieuws/2017/01/rem-op-aantalstoename-grote-herbivoren-inde-oostvaardersplassen-door-ganzen

Oostvaardersplassen

15/26

2. WELZIJN WILDE DIEREN METEN BIJ VERSCHILLENDE
BEHEERTYPEN
2.1 Welke beheertypen zijn er?
•
•
•
•

•
•

Geen afschot: dieren worden met rust gelaten en bij lijden wordt niet ingegrepen d.m.v.
afschot;
Reactief afschot: dieren worden merendeels met rust gelaten. Alleen in uitzichtloze
situaties, worden dieren uit hun lijden verlost;
Proactief afschot: dieraantallen actief beheren. Voor de winterperiode wordt een gedeelte
van de populatie gedood;
Bijvoeren en overschot naar slacht / Extensieve veehouderij: dieren worden in lage
dichtheden in natuurgebieden gehouden voor vleesconsumptie en om de vegetatie open
te houden. Contact met de verzorger vindt sporadisch plaats. Dieren worden gezien als
gehouden dieren. Ze worden bijgevoerd in de winter of gaan op stal. Het overschot wordt
afgevoerd naar de poelier via afschot in het veld (edelherten) of gaat op transport voor de
slacht (heckrunderen en konikpaarden);
Bijvoeren: alleen bijvoeren in de winter als er voedseltekort is. Deze optie wordt niet
verder behandeld in onderstaande toelichting;
Contraceptie: geboortebeperking, bijvoorbeeld door middel van een prikpil, waardoor het
aantal dieren laag blijft en voedseltekort niet snel plaatsvindt.

De eerste optie, waarbij er geen enkel afschot plaatsvindt nemen wij niet verder mee in onze
overwegingen. Voor de Oostvaardersplassen geldt een bijzondere voorgeschiedenis van
herintroducties en zijn de migratiemogelijkheden beperkt. De Dierenbescherming is daarom
van mening dat er maatregelen nodig zijn om onnodig lijden te voorkomen.
Ook bijvoeren nemen wij niet mee in onze verdere overwegingen. Ondanks dat dit door velen
als optie gezien wordt, is dit in de praktijk geen realistische aanpak. Populatie-aantallen lopen
zeer hoog op, waardoor de leefomgeving van deze en andere dieren ernstig aangetast wordt.
Door de te hoge dichtheden ontstaat te veel concurrentie wat weer leidt tot dierenleed.
Uiteindelijk zal je een groot deel van de dieren weer uit het gebied moeten halen (meestal
slacht). Bijvoeren zit wel in de extensieve veehouderij-optie.

2.2 Hoe meet je het welzijn van dieren in het wild?
Het is lastig om welzijn van wilde dieren te meten. Idealiter zijn stresshormonen, het gedrag
en gezondheid van dieren afkomstig uit verschillende beheertypen over een langere periode
bekend. Net als de beschikbaarheid van bijvoorbeeld voedsel, water en schuilmogelijkheden.
Dit soort gegevens zijn nu niet volledig beschikbaar.
Om de mate van welzijn te meten in houderijsystemen hanteert men vaak de vijf vrijheden van
Brambell35, dieren moeten vrij zijn van:
1) honger, dorst en incorrect eten;
35 Brambell Committee (Report), 1965. Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock

Husbandry Systems, The Brambell Report, December 1965. London: HMSO. ISBN 0 10 850286 4.
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2) thermaal en fysiek ongerief;
3) verwondingen en ziektes;
4) angst en chronische stress;
5) in staat zijn om hun natuurlijke soortspecifieke gedrag uit te oefenen.
Een vergelijkbaar principe zou je toe kunnen passen op wilde dieren, maar wel enigszins
aangepast. Zoals Ohl & van der Staaij (2011)36 voorstellen is het voor wilde dieren logischer om
de mate van dierenwelzijn af te meten aan de mogelijkheid die zij hebben om adequaat te
reageren op honger, dorst etc. en adaptief gedrag te vertonen als de omgeving verandert en
adaptatie vereist is.
Als je dergelijke criteria toepast op de verschillende beheertypen, dan zie je dat elk type beheer
voor- en nadelen heeft en dat het vroeg-reactieve beheer t.o.v. de andere beheertypen zeker
geen slechter welzijn oplevert dan die andere beheertypen (zie ICMO2, tabel 3.2, pag. 3037).
Dit komt omdat het vroeg-reactief beheer op diverse onderdelen van de vijf vrijheden
positiever scoort. Bovendien zijn er sinds het uitkomen van het ICMO2-advies, in het gebied
maatregelen genomen om het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen te
verbeteren. Zo zijn er meer schuilmogelijkheden bijgekomen en is het beheer van reactief naar
vroeg-reactief overgegaan, waardoor dieren tijdig uit hun lijden verlost worden.

2.3 De vrijheden – hoe is het gesteld onder de diverse beheertypen?
BEHEERTYPE

Is er sprake van honger, dorst, onjuiste voeding?

SCORE

Vroeg-reactief
afschot (OVP)

Aanzienlijk, maar begrensd door het vroeg-reactieve -afschot tijdens de maanden februari/maart, wat zo’n
30% van de populatie betreft.
Pro-actief
afschot Beperkt.
Uit
het
jaarverslag
van
de +
(Veluwe)
faunabeheereenheid Gelderland van afgelopen
beheerjaar blijkt dat in elk geval 0,5% van de wilde
zwijnenpopulatie op de Veluwe dood gevonden
wordt. Men schrijft hun dood toe aan voedseltekort.
In andere gebieden is bekend dat natuurlijke sterfte,
naast sterfte door afschot rond de 15% ligt38.
Extensieve
Beperkt. In het Lauwersmeergebied sterft zo’n 1,7% +
veehouderij
van de Schotse Hooglanders door natuurlijke
(Lauwersmeer)
oorzaken (bron: Staatsbosbeheer).
Geboortebeperking Waarschijnlijk beperkt, omdat het idee is om het +
(niet toegepast in de aantal dieren beperkt te houden, afgestemd op de
natuur)
minimale hoeveelheden voedsel (tijdens de winter)

36

Ohl & van der Staay Animal welfare: At the interface between science and society. The Veterinary Journal 192
(2012) 13–19
37
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2010/11/22/natural-processes-animal-welfare-moral-aspectsand-management-of-the-oostvaardersplassen
38
Toïgo et al. 2008. Disentangling Natural From Hunting Mortality in an Intensively Hunted Wild Boar
Population. Journal of Wildlife Management, 72(7):1532-1539.
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Is er sprake van thermaal, fysiek ongerief?
Vroeg-reactief
afschot (OVP)

Beperkt, vanwege de uitbreiding met diverse +
aangrenzende bosgebieden en het toepassen van
schuilrichels.
afschot Beperkt, omdat er voldoende bos is waar dieren +
kunnen schuilen.
Beperkt, omdat dieren schuilmogelijkheden hebben. +

Pro-actief
(Veluwe)
Extensieve
veehouderij
(Lauwersmeer)
Geboortebeperking Waarschijnlijk beperkt er vanuit gaande dat je deze +
(niet toegepast in de methode alleen toepast op dieren die in gebieden
natuur)
leven die geschikt voor hen is.
Is er sprake van pijn, verwonding en ziektes?
Vroeg-reactief
afschot (OVP)
Pro-actief
afschot
(Veluwe)

Beperkt, uit het laatste beheerjaar blijkt dat het om
1,4% van de dieren gaat.
Aanzienlijk, omdat 8,5% door aanrijdingen om het
leven komt en een deel van het afschot niet zuiver is
verlopen. Deze dieren worden nagespeurd met
honden en als zij teruggevonden worden, na enige tijd
gedood. Om hoeveel procent het precies gaat is hier
niet bekend. Uit onderzoek in de UK blijkt het bij
edelherten om 1% van het afschot te gaan39.
Extensieve
Waarschijnlijk aanzienlijk, en zeker als men dit op de
veehouderij
dieren in de Oostvaardersplassen zou toepassen. Dit
(Lauwersmeer)
omdat het grootste deel uit herten bestaat en deze
zich
niet
goed
kunnen
aanpassen
aan
houderijsystemen. Uit de literatuur kan opgemaakt
worden dat 10% van herten in houderijsystemen
sterft door ziekte of verwondingen 40.
Geboortebeperking Niet bekend, maar waarschijnlijk aanzienlijk. Een
(niet toegepast in de groot deel van de dieren moet worden gevangen en
natuur)
behandeld vaak meerdere keren gedurende hun
leven. Het injecteren of darten van het middel levert
pijn op. Daarnaast kan de injectie in herten chronische
ontstekingen en zelfs afstervend weefsel opleveren.
Dit gold in een studie voor 25% van de herten41.
Is er sprake van angst en chronische stress?

39

+
--

--

--

Bradshaw E.L. & Bateson P. 2000. Welfare implications of culling red deer (Cervus elaphus). Animal welfare 9, 3-

24.
Sieber V. et al. 2010 Causes of mortality and disease in farmed deer in Switzerland. Veterinary Medicine
International 2010, doi:10.4061/2010/684924
41 Kuiper M.W. & van Wieren S.E. 2010 Contraceptie als methode in het beheer van hoefdierpopulaties. WUR, in
opdracht van het Faunafonds.
40
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Vroeg-reactief
afschot (OVP)

Beperkt. Uiteraard zullen er altijd situaties zijn waarbij
dieren angst ervaren, maar over het algemeen leven
dieren in een rustige omgeving en het afschot vindt
plaats op het moment dat dieren zich afzonderen van
de groep. Vooral tijdens een beperkte periode (twee
maanden).
Pro-actief
afschot Aanzienlijk. Op de Veluwe vindt veel recreatie plaatst,
(Veluwe)
ook met honden en het is doorsneden met wegen.
Bovendien vindt het afschot plaats over een lange
periode van 7 maanden en onder dieren die zich nog
zeer actief bewegen onder hun groepsgenoten. Het
afschot zal derhalve ook onder de groepsleden stress
en angst veroorzaken. Het blijkt ook uit studies dat
dieren alerter zijn in gebieden waar afschot
plaatsvindt en minder tijd besteden aan rusten en
eten.
Extensieve
Aanzienlijk. De tweejaarlijkse vangacties om de dieren
veehouderij
medisch te checken en jonge dieren te oormerken en
(Lauwersmeer)
herverdelen/verwijderen van de moeder naar een
ander perceel/vervoer naar de slacht zal veel stress
opleveren. Het gaat om dieren die toch relatief wild
zijn, omdat zij niet vaak in contact komen met
mensen.
Geboortebeperking Matig. Om de anticonceptie te kunnen toedienen
(niet toegepast in de moeten vrouwelijke dieren in elk geval één keer
natuur)
gevangen worden om te behandelen. Dit vangen is
vooral voor herten een zeer stressvolle ervaring.
Kunnen dieren hun natuurlijk gedrag uitoefenen?

+

--

--

-

Vroeg-reactief
afschot (OVP)

Ja, bijna volledig. De enige beperking is op het gebied ++
van migratie. Dieren kunnen eten en spelen en
vluchten wanneer zij willen en de dieren leven in een
groep soortgenoten die op natuurlijke wijze tot stand
komt en paren met diegene die zij zelf uitkiezen. Zij
krijgen jongen als de omstandigheden goed zijn en
door natuurlijke selectie overleven de meest
aangepaste dieren het langst en zorgen voor een
nieuwe generatie.
Pro-actief
afschot Ja, maar beperkter dan in de Oostvaardersplassen. +
(Veluwe)
Groepsverbanden worden verstoord door de jacht en
doordat de populatie laag gehouden wordt, is er
sprake van verhoogde reproductiesnelheid42.
Extensieve
Beperkt. Groepssamenstelling wordt door de veehouderij
beheerder bepaald. Migratie is beperkt, door het
(Lauwersmeer)
opdelen van gebieden met hekken om dieren te
42

Servanty et al. 2011. Influence of harvesting pressure on demographic tactics: implications for wildlife management.
Journal of Applied Ecology 48, 835-843.
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kunnen hanteren. Spelgedrag met diverse
groepsgenoten is beperkt, omdat jonge mannen vrij
snel van vrouwen worden gescheiden. Paargedrag is
beperkt, want de beheerder bepaalt wie met wie
paart.
Geboortebeperking Beperkt. Voortplanten kan niet meer, normale (niet toegepast in de groepsstructuren met jonge en oude dieren zijn niet
natuur)
meer aanwezig. Spelen zal minder voorkomen. De
middelen
onderdrukken
of
het
natuurlijk
voortplantingsgedrag, of verlengen de paarperiode.
Dat laatste kan weer resulteren in lagere conditie van
de dieren, omdat zij te weinig tijd besteden aan het
zoeken naar voedsel.

2.4 Conclusie afwegen beheertypen
•
•

Dieren met rust laten (vroeg-reactief afschot) in grote aaneengesloten natuurgebieden,
heeft de meeste voordelen voor de dieren en hun welzijn is daarmee het beste geborgd.
Wel is het belangrijk om:
o Zorgplicht uit te voeren door zo zorgvuldig mogelijk vroeg-reactief afschot te
plegen aan de hand van een scherp afwegingskader.
o Gebiedsuitbreiding te realiseren om zo
 natuurlijk trekgedrag mogelijk te maken;
 meer schuilmogelijkheden te bieden ;
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o

 meer variatie in voedselaanbod te genereren.43
Stukken binnen het gebied uit te rasteren, zodat bosvegetatie kan
regenereren. Dit kan dienen als voedselbron en beschutting in mindere tijden.

2.5 Extra toelichting op de nadelen van pro-actief afschot
Door grote variatie in het voedselaanbod tussen zomer en winter, sterven er relatief veel
dieren in een korte periode in de winter. Dit is een natuurlijke reactie en onvermijdelijk. Als je
wilt voorkomen dat dieren voedseltekort krijgen, kan het aantal dieren voor de winter worden
beperkt door jacht toe te staan. De Dierenbescherming is geen voorstander van jagen. Op de
Veluwe schieten jagers in het najaar herten en wilde zwijnen dood, waardoor in de winter voor
de overblijvers meer voedsel beschikbaar is. Uiteindelijk leidt dit tot meer geboorten en dus
snelle toename van het aantal dieren; ook die dieren moeten afgeschoten worden. Het totaal
aantal dieren dat door dit type beheer sterft is groter dan het aantal dieren dat overlijdt
volgens het beheertype dat plaatsvindt in de Oostvaardersplassen (zie 1.5). Bovendien krijgen
bij beheerjacht vrijwel alle overblijvende vrouwelijke dieren jongen. Ook de
eerstejaarsvrouwtjes. Voor deze jonge dieren is het risicovol om drachtig te zijn en een jong te
werpen. In een natuurlijke situatie, waarin in de winter voedselschaarste optreedt, krijgen
jonge dieren geen nakomelingen. Door lage vetopslag wordt de vrucht in een vroegtijdig
stadium afgebroken. Om deze redenen wil de Dierenbescherming dat de natuur zélf, en niet
de mens, bepaalt wie overleeft en wie jongen produceert.
Daarbij komt dat ook afschot leidt tot verminderd dierenwelzijn, omdat dieren niet altijd in
één keer gedood worden44, normale groepsstructuren verstoord zijn45 en dieren meer
vluchtgedrag vertonen46,47. Officieel moeten eerst jonge dieren geschoten worden voordat
volwassen dieren aan de beurt zijn. Uit de praktijk blijkt dat dit lang niet altijd het geval is.
Jonge dieren verliezen hun ouders waardoor zij niet voldoende leren hoe te overleven onder
natuurlijke omstandigheden9.
Het is onduidelijk wat de langetermijneffecten van dit type beheer zijn.
Rekenmodellenonderzoek voorspelt dat welzijnsproblemen door selectief afschot te
verwachten zijn48. Hier bepaalt de mens wie de winter overleeft, niet de natuur. Het natuurlijke
selectieproces verdwijnt, waardoor op lange termijn de minder aangepaste dieren mogelijk
nakomelingen krijgen. Die zijn wellicht niet het beste aangepast aan de huidige omgeving,
waardoor er op de lange termijn wellicht welzijnsproblemen optreden.
43
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2.6 Extra toelichting op nadelen extensieve veehouderij
In de extensieve veehouderij zijn dieren deels verwilderd, omdat de dieren geen dagelijks
contact hebben met beheerders. Wel worden de dieren eens in de zoveel tijd uit elkaar
gehaald, verplaatst naar andere gebieden of naar stallen gebracht om te overwinteren, en
gaan stierkalfjes en andere overtollige dieren naar de slacht. Deze handelingen zorgen, gezien
het half-verwilderde karakter van de dieren, voor veel stress onder de dieren. Daarbij komt
dat er geen natuurlijke groepsstructuren ontstaan, doordat een groot deel van de mannelijke
populatie verwijderd wordt. Het gevolg van deze handelingen is dat ook in dit type beheer de
voortplanting door mensen wordt gestuurd. Natuurlijke selectie is niet aanwezig, waardoor
dieren die het beste zijn aangepast aan de natuurlijke omgeving, mogelijk niet voortplanten.
Het is niet duidelijk of sturen van de voortplanting door mensen op lange termijn effecten
heeft op het welzijn van de dieren in de extensieve veehouderij.
Omdat in de extensieve veehouderij in slechte tijden wordt bijgevoerd of dieren op stal
worden gezet en daar gevoerd worden, is de overleving in de winter hoger dan in een
natuurlijke populatie. Dit lijkt gunstig, maar het gevolg is dat overtollige dieren eindigen in het
slachthuis.
Hetzelfde zou gelden voor een natuurlijke situatie waarin alleen in de winter af en toe
bijgevoerd wordt. Waarom? Bijvoeren maakt het probleem alleen maar groter, omdat meer
dieren de winter overleven en meer vrouwtjes jongen produceren49. De dierendichtheid is in
de zomer daardoor groter dan het gebied aankan en daarom is de hoeveelheid voedsel in de
daaropvolgende winter nog geringer. Tijdens die winter worden er nog meer dieren uit het
gebied gehaald. Ook hier geldt dat met bijvoeren het natuurlijke selectieproces verdwijnt50.
Dit kan op de lange termijn negatieve effecten op het welzijn van de dieren veroorzaken.

2.7 Extra toelichting op nadelen anticonceptie
Toediening van de prikpil levert veel stress op. Voor een goed werkend middel als Porcine Zona
Pellucida (PZP) moeten de dieren in het eerste jaar drie keer behandeld worden. Elk volgend
jaar dient een booster gegeven te worden. Omdat het moeilijk is om dieren van veraf
individueel te herkennen, is het noodzakelijk ze individueel te merken. Daarvoor moeten de
dieren gevangen worden en (bijvoorbeeld) een chip of oormerk krijgen. Deze procedure alleen
al levert veel verstoring en stress op.
Mocht in de toekomst een middel beschikbaar komen waarbij de dieren individueel
herkenbaar zijn vanuit de verte, dan heeft anticonceptie nog steeds nadelen voor
dierenwelzijn op de lange termijn. Natuurlijk gedrag verandert, omdat het
voortplantingsgedrag ofwel onderdrukt ofwel kunstmatig verlengt51. De natuurlijke
groepsstructuur verdwijnt omdat er weinig tot geen jongen geboren worden. Net als bij
49

Rodriguez-Hidalgo P. et al. 2010 Effects of density, climate, supplementary forage on body mass and pregnancy
rates of female red deer in Spain. Oecologia 164, 389-398.
50
Schmidt K. & Hoi H. 2002 Supplemental feeding reduces natural selection in juvenile red deer. Ecography 25, 265272.
51
Kuiper M.W. & van Wieren S.E. 2010 Contraceptie als methode in het beheer van hoefdierpopulaties. WUR, in
opdracht van het Faunafonds.

Oostvaardersplassen

22/26

proactief afschot is onduidelijk wat de langetermijneffecten zijn van dit type beheer. Hier gaat
de mens bepalen wie nakomelingen mag krijgen, niet de natuur. Het natuurlijke selectieproces
verdwijnt, waardoor op de lange termijn mogelijk de minder aangepaste moeders
nakomelingen krijgen. Deze zijn mogelijk niet het beste aangepast aan de huidige omgeving,
waardoor er mogelijk welzijnsproblemen optreden op de lange termijn.

2.8 Een dood dier als bron van voedsel
We zijn in Nederland er niet aan gewend om dieren te zien sterven. Natuurlijke sterfte van
grote dieren als herten en paarden in grote natuurgebieden wordt gezien als zielig en
gekoppeld aan ‘verloren’ vlees. Maar het feit is dat in grotere natuurparken zoals in Afrika ook
natuurlijke sterfte van grote hoefdieren door voedseltekort plaatsvindt52,53. Deze ligt rond de
dertig procent en overstijgt zelden de veertig procent54. Vaak wordt geopperd dat het beter
voor het dier zou zijn en ook nog eens goed voor de mens als dieren eerder worden geschoten
of voor consumptie worden afgevoerd naar het slachthuis. Men vergeet dat grote dode dieren
in de natuur dienen als voedselbron voor vele andere dieren (en planten) in de natuur. Ze
verrijken daardoor de lokale biodiversiteit55 en verzekeren het welzijn van andere dieren.
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3. VISIE DIERENBESCHERMING
3.1 Algemene standpunten
De Dierenbescherming heeft een koepelvisie met standpunten die dateert uit 2008. Daarin
voorkomende standpunten die relevant zijn voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen
zijn:
• Tegen herintroducties;
• Tegen jacht;
• Zeer kritisch ten aanzien van beheerjacht (vast aantal dieren toestaan in een gebied, terwijl
het overschot gedurende het jaar uit de populatie geschoten wordt, zoals op de Veluwe);
• Kritisch ten aanzien van veehouderij;
• In het wild levende dieren met rust laten;
• Zorgplicht voor in het wild levende dieren door hun leefomgeving te beschermen en dieren
die lijden hulp bieden;
• Gehouden dieren goed verzorgen.

3.2 Herintroductie had niet gehoeven
Als het aan de Dierenbescherming had gelegen, hadden er geen introducties plaatsgevonden.
Deze grote grazers in de Oostvaardersplassen waren gehouden dieren, die in het begin niet
gewend waren aan vorstperiodes. Hierdoor wisten ze bijvoorbeeld niet dat ze aan water
konden komen door de bovenlaag van bevroren water kapot te trappen. Hierom is de
Dierenbescherming tegen het introduceren van dieren in (natuur)gebieden. Deze
terughoudendheid is niet zonder reden. Van honderdzestien (her)introducties zullen er slechts
dertig een succes zijn56. Mede daarom pleit de Dierenbescherming voor grote, aaneengesloten
natuurgebieden, zodat dieren eventueel uit zichzelf (terug) kunnen komen. Is introductie toch
een feit, dan dient dit gedegen voorbereid te worden en horen de dieren via een goed
begeleidingstraject zelfredzaam te worden. Daarna wil de Dierenbescherming de dieren zoveel
mogelijk met rust laten. Om het welzijnsaspect te belichten is de Dierenbescherming wel
bereid om natuurorganisaties te voorzien van advies tijdens (her)introductietrajecten, wat
mogelijk alsnog leidt tot het afzien van een (her)introductietraject als blijkt dat het welzijn van
dieren teveel in het geding komt.

3.3 Uitgangspunten bij het afwegen van verschillende beheeropties
In onze afweging welk van de verschillende beheeropties (die er zijn voor grote grazers in
natuurgebieden) het beste is voor het welzijn van deze dieren, gaan we uit van feiten en de
huidige situatie in de Oostvaardersplassen. De meest belangrijke zijn:
• Herintroductie is een feit;
• Dieren zijn succesvol verwilderd:
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Bepaald door onafhankelijke experts en experts van de Dierenbescherming op
het gebied van ecologie, dierenwelzijn/-ethiek, dierenartsen en door de
rechter;
Wilde dieren behandelen als gehouden dieren levert wilde dieren heel veel stress op en is
nadelig voor hun welzijn;
Gebied blijkt groot genoeg voor zelfregulerende populaties;
Populaties zijn stabiel;
Wintersterfte vergelijkbaar met seizoensterfte in grote, niet-afgesloten gebieden overal
ter wereld.
o

•
•
•
•

3.4 Dierenbescherming pleit voor rust, reactief afschot en gebiedsuitbreiding
Aangezien de grote grazers in de Oostvaardersplassen succesvol verwilderd zijn, kan ook voor
deze dieren de zorgplicht ingevuld worden zoals die gehanteerd wordt voor in het wild levende
dieren (grotendeels afblijfplicht, leefgebied beschermen). Rust, goed afgewogen vroegreactief afschot van dieren die uitzichtloos lijden en verdere gebiedsuitbreiding voor de grote
grazers in de Oostvaardersplassen, zoals nu plaatsvindt, is een goede manier om het
dierenwelzijn te waarborgen.
Wij zijn geen voorstander van meer recreatiemogelijkheden in het centrum van het gebied,
omdat dit onnodige verstoring oplevert. De daarvoor nu al aanwezen randgebieden en de
nieuw uit te voeren plannen geven voldoende mogelijkheden om te kunnen genieten van het
gebied.
De Dierenbescherming ziet graag dat groot wild naar andere gebieden kan trekken als dat
nodig is. Dit ook met het oog op beschutting en voedselvariatie22, beschutting en
klimaatverandering. Uiteraard is het noodzakelijk om rasters, roosters en faunapassages aan
te brengen, zodat grote grazers niet op snelwegen en landbouwarealen terechtkomen.
Inmiddels zijn er meer gebieden, zoals het Oostvaardersveld, opengesteld voor de dieren. Het
zijn voor de dieren aantrekkelijk gebieden, omdat zij de bast van de bomen eten (‘schillen’) en
daarmee een extra voedingsbron hebben. Uitbreiding naar het Hollandse Hout is in de
planning. Eerder was sprake van het beheer door Staatsbosbeheer van het nog te realiseren
naastgelegen gebied Oostvaarderswold of Oostvaarderswissel, de afgeslankte versie daarvan.
Het Oostvaarderswold zou 1.600 hectare groot worden en een verbinding naar het
Horsterwold vormen, dat een oppervlakte van zesduizend hectare heeft. Dit gebied brengt
naast andere voedingsbronnen ook meer beschutting met zich mee. Beiden zijn noodzakelijke
habitatkenmerken voor grote grazers om de winter beter te kunnen doorkomen. Met de
uitbreiding komt dus zo’n 7.600 hectare gevarieerder leefgebied voor de dieren beschikbaar.
De Dierenbescherming is van mening dat de provincie de uitbreiding met het
Oostvaarderswold of desnoods de wissel alsnog zou moeten realiseren. Zolang deze verbinding
er niet is, is het van belang om binnen het leefgebied delen volgens een roulatieschema uit te
rasteren, om bos de kans te geven te regenereren.
Naast dat het vroeg reactieve beheer, mits goed uitgevoerd, voor het welzijn van dieren
gunstig is, is dit ook voor het nastreven van N2000 doelstellingen een goede route. Op dit
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moment is er geen sprake van het niet behalen van deze doelstellingen door overbegrazing.
Wel kunnen aanpassingen in het waterpeilbeheer een toevoeging zijn aan het huidige beheer,
alwaar dit kan betekenen dat de ecologische draagkracht van het gebied voor grote grazers
verandert. Middels het vroeg-reactieve beheer zal het aantal dieren dat voor kan komen na
waterpeil veranderingen op natuurlijke wijze bereikt worden.
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