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Excellentie,
De Raad voor dierenaangelegenheden heeft met interesse kennis genomen van
Uw boven aangehaalde brief, waarin U commentaar geeft op de opmerkingen
die de Raad maakte omtrent de Leidraad Grote Grazers. De Raad constateert tot
zijn genoegen dat thans geen majeure meningsverschillen meer bestaan over de
omgang met de grote grazers in natuurgebieden. Toch zou de Raad graag nog
twee opmerkingen willen maken.
De Raad drong er in zijn notitie van 25 april 2000 op aan ‘om de wilde
reeënpopulatie in Nederland te monitoren op de aanwezigheid van een aantal
ziekten, waaronder MKZ.’ In Uw antwoord stelt U dat er thans geen aanleiding
is om monitoring op MKZ bij reeën te starten. Graag zou de Raad van U
vernemen welke gegevens U ter beschikking staan, waaruit dat laatste zou
blijken. Naar de mening van de Raad schuilt er (nog geheel afgezien van de
huidige dreigende situatie) een serieus risico in de vrije toegang die wilde
dieren, en met name reeën, hebben tot de natuurgebieden. Het MKZ-virus kan
weliswaar ook door vogels het gebied in of uit worden gebracht maar, anders
dan bij reeën, kan het virus zich in of aan een vogel niet vermenigvuldigen.
Reeën zijn gevoelig voor het virus, kunnen er ziek van worden en dan grote
hoeveelheden van het virus uitscheiden. Ook vormt de reeënpopulatie een
geëigend aangrijpingspunt voor een MKZ-uitbraak, omdat wilde dieren, meer
dan gehouden dieren, in aanraking kunnen komen met restanten van besmette
levensmiddelen van de mens.
In Uw brief geeft U aan, dat de Leidraad thans op een aantal punten nader wordt
uitgewerkt. De Raad zou er bij U op aan willen dringen dat hij bij deze
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uitwerking in een vroeg stadium betrokken wordt. Het is ons bijvoorbeeld
bekend dat Staatsbosbeheer zich momenteel beraadt over het beleid ten aanzien
van de grote grazers in de Oostvaardersplassen op basis van een stuk, getiteld
“Evaluatie van de voorgestelde criteria voor beheer van de Oostvaardersplassen
m.b.t grote grazers.” Toen het bureau van de Raad echter aan Staatsbosbeheer
om toezending van dit stuk verzocht, wenste men aan dat verzoek niet te
voldoen, omdat het betreffende stuk niet openbaar was. Wellicht kunt U
Staatsbosbeheer overtuigen van het nut om in een vroeg stadium met de Raad te
overleggen over beleidsontwikkelingen op het betreffende gebied.
Met vriendelijke groeten en gevoelens van hoogachting,

Prof. Dr. S.G. van den Bergh
Voorzitter
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