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De Minister van Landbouw,  
Natuurbeheer en Visserij  
J.J. van Aartsen 
Postbus 20401 
2500 EK  DEN HAAG 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  RDA/96215/SB 29-11-02 
 
beheer Oostvaardersplassen 070-3793246  
 
 
 
 
 
Excellentie, 
 
In zijn vergadering van 25 juni jl. heeft de Raad voor dierenaangelegenheden het 
advies besproken dat de Raad voor het Natuurbeheer in februari 1996 aan U heeft 
uitgebracht over het rapport "De Oostvaardersplassen natuurlijker", opgesteld door 
de Beheerscommissie Oostvaardersplassen. 
 
De kern van dit advies is dat, na éénmalige inrichtingsmaatregelen, verder kan en 
moet worden volstaan met het volgen van de zoveel mogelijk autonome natuurlijke 
ontwikkeling van het gebied.  
 
Met betrekking tot de grote herbivoren, die voor de begrazing van het gebied daarin 
zijn uitgezet, leidt dit tot het standpunt dat een actief populatiebeheer achterwege 
dient te blijven. Dit standpunt wordt vervolgens zo strikt doorgevoerd dat het in 
paragraaf 5.3 van het advies tot aanbevelingen leidt die, naar de mening van de Raad 
voor dierenaangelegenheden, als dierenmishandeling in de zin van het Wetboek van 
Strafrecht kunnen worden aangemerkt, oftewel als nalatigheid in de zin van artikel 
36, lid 3, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren: "Een ieder is verplicht 
hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen." 
 
Zo wordt op pagina 31 aangedrongen op grote terughoudendheid bij het ingrijpen in 
geval van sterfte door voedselgebrek. Dit beleid wordt samengevat in het advies om 
bijvoedering achterwege te laten (pagina 8). Naar de mening van de Raad voor 
dierenaangelegenheden is de beheerder verplicht tot bijvoeren, indien voedselgebrek 
leidt tot sterfte.  
 
Voorts wordt op pagina 32 impliciet aangegeven dat ernstig zieke of verzwakte 
dieren (crepeergevallen) in principe niet uit hun lijden hoeven te worden verlost. 
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Aangezien crepeergevallen in de Oostvaardersplassen niet door grote predatoren 
worden gedood, is dit volgens de Raad voor dierenaangelegenheden een taak voor de 
beheerder.  
 
De Raad voor dierenaangelegenheden verzoekt de Minister in zijn beleid aangaande 
de Oostvaardersplassen zorg te dragen voor een evenwichtige afweging van 
natuurbeheersbelangen en dierenwelzijn. 
 
Tegelijkertijd realiseert de Raad zich dat de problematiek van de grote grazers in 
natuurgebieden zich niet beperkt tot hun welzijn en niet tot de Oostvaardersplassen. 
De Raad maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van het gevoerde beleid voor 
de gezondheid van dieren en van mensen. De Raad stelt zich voor in het najaar in een 
uitvoeriger advies op genoemde problematiek terug te komen. Het verschijnen van 
het rapport van de Veterinaire Begeleidingscommissie Natuur zou een goede 
aanleiding voor een dergelijk advies kunnen vormen.  
 
Met vriendelijke groeten en gevoelens van hoogachting, 
 
 
 
 
 
Prof.Dr. S.G. van den Bergh , 
voorzitter. 
 
 
c.c. de heer H.J.L. Vonhoff, voorzitter Raad voor het Natuurbeheer 


