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Hierbij een open brief van onze jaren lange lobbygroep voor de grote grazers in de OVP.  Waarom 
de enige echte oplossing verzwegen wordt. Waarom de rest van de oplossingen niet doordacht zijn.

Geboortebeperking of elk jaar uithongeren en doodschieten? 

Onze werkgroep Diervriendelijk Populatiebeheer is van mening dat zowel de politiek met 
name Partij voor de dieren (PvdD), KMNvD : de beroepsgroep dierenartsen als mede de 
beheerders van de Oostvaardersplassen systematisch het verkeerde pad bewandelen, de 
kern van het probleem niet willen aanpakken. Zodat uitvloeisels van bijvoeren en 
doodschieten het debat overheersen. De werkgroep sympathiseert met alle mensen die in 
opstand komen tegen de verschrikkelijke omstandigheden waarin de dieren in de 
Oostvaardersplassen zich nu nog steeds bevinden. Deze mensen spreken vaak vanuit 
hun hart en reageren op de situatie op dit moment waarin dieren verhongerd en verzwakt 
moeten wachten op een genadeschot. Ze zeggen dat we zo niet met dieren willen 
omgaan; eerst laten verhongeren achter hekken en dan doodschieten. Zij vinden dit geen 
diervriendelijke oplossing voor een probleem wat wij mensen zelf gecreëerd hebben. Wij 
steunen deze protesten tegen het huidige dierenleed. Maar we moeten ook verder kijken, 
naar het probleem wat daaronder ligt. Als we een van de partijen gelijk geven d.w.z of het 
wordt doodschieten of het wordt verhongeren, komt dit afschuwelijke gegeven van 
verhongeren en doodschieten elk jaar terug! Dan krijgen we elk jaar de protesten van 
iedereen die tegen deze onmenselijke gang van zaken is. Dus er moet van uit gegaan 
worden dat er een oplossing gevonden wordt waarin er geen dieren worden doodgemaakt, 
geen dieren hoeven uit te hongeren. Dat is de oplossing van de stabiele populatie. De 
populatie die op het gebied waar zij wordt ingeklemd precies heeft wat zij nodig heeft. En 
krijgt wat zo in een winter aan voedsel voor handen is. Het volgende voorjaar is de 
populatie bereid om uit te groeien maar dat wordt verhinderd doordat de mens daar ingrijpt 
met een middel wat geen dier en mens kwaad doet. Er komen er niet teveel en niet te 
weinig. Er zijn er precies genoeg. Dat kan door het inzetten van een anticonceptiemiddel. 
Daarmee worden de geboortes op peil gehouden. Anticonceptie voor wilde dieren wordt al 
jaren met succes gebruikt in o.a de VS, Roemenië en Zuid - Afrika. Wij mensen creëeren 
de overpopulatie op dit moment dus wij mensen creëeren ook al dat leed. Door grote 
aantallen af te schieten of uit te laten hongeren ontstaat er een dal in de populatie. De 
natuurlijke reactie van de grote grazers is daarna een explosieve aanmaak van jonge 
dieren (een piek in populatie). KMNvD beroepsgroep voor dierenartsen adviseerde een 
afschot van 3200 dieren op een populatie van 4500 in de Oostvaardersplassen. Een groep 
die zich inzet voor het welzijn van de dieren geeft advies waardoor het probleem 
accumuleert? 

De faculteit diergeneeskunde doet al jaren onderzoek naar het anticonceptiemiddel voor 
wilde dieren. Hun bevindingen zijn: dat er meerdere manieren mogelijk zijn om 
anticonceptie toe te dienen; op afstand schieten, tijdens het voeren, ook zonder het 
individueel markeren of herkennen van dieren, het non-hormonale anticonceptiemiddel 
PZP is veilig zelfs bij overdosering. 

De politiek speelt een belangrijke rol in deze discussie. Wij horen tot op heden geen 
enkele partij deze duurzame visie over anticonceptie gebruik opperen. Dion Graus is de 
enige die er voor strijdt. Met name de Partij voor de Dieren speelt een de belangrijkste rol. 
Zij noemen zich aanjager op het gebeid van dierenrecht. Maar hun standpunt is dat de 



mens niet mag ingrijpen. Zij is tegen bijvoeren want dat zou de populatie aankomende 
zomer vergroten. Verhongeren is daarom hetgeen zij natuurlijk acht. ‘’Uit hun lijden 
verlossen’’ roept de menigte op die het uithongeren van de dieren niet aan kan zien. Zo 
speelt PvdD het afschieten in de hand. De PvdD wil uitbreiding van de 
Oostvaardersplassen door verbindingen met andere natuurgebieden. Maar PvdD is tegen 
anticonceptie bij grote grazers, dat vinden zij onnatuurlijk. Maar elk oppervlakte heeft zijn 
eigen draagvlak aan populatie. Na verloop van tijd zal er weer overpopulatie komen. Het 
voorstel van de PvdD staat dus voor massale aanmaak die daarna, hoe verschrikkelijk 
ook, massaal gedood moeten worden. Faculteit diergeneeskunde van de universiteit 
Utrecht had jaren lang als argument dat het toedienen van de ‘’ prikpil ‘’ te stressvol is en 
daarom een genadeschot diervriendelijker is. Als doodmaken minder stressvol zou zijn (via 
uithongeren, opjagen, eventueel meerdere keren schieten) dan een anticonceptiemiddel 
( via likstenen, toevoegen aan voer, blaas- prikje in de bil ) het dier mag verder lopen, dan 
ziet onze werkgroep dat graag in goed onderzoek gebaseerd op wetenschappelijke feiten 
terug. Dat blijkt er volgens de universiteit zelf niet te zijn. Ons laatste verzoek aan de 
Universiteit was informatie over anticonceptie voor de grote grazers openbaar te maken 
om zo de sprookjes in de media over anticonceptie met wetenschappelijke feiten te 
weerleggen. Tevens zo de meest humane oplossing te opperen om de ruzie van de 
burgers met de beheerders van de Oostvaardersplassen te dempen. In ons gesprek met 
de Universiteit ontvingen wij zeer belangrijk nieuws.

1)De universiteit staat positief tegenover de anticonceptie voor grote grazers. 

2) Wel moet de provincie of het ministerie de universiteit vragen!

3) Het non-hormonale GnRh vaccin als anticonceptie geeft de meeste kansen op slagen.

Door de attitude van de KMNvD, de PvdD wordt de echte oplossing, stabiele populatie, 
niet besproken. Zo worden de dieren niet geholpen. Als er geen anticonceptiemiddel voor 
de grote grazers wordt in gezet dan krijgen we dus elk jaar weer dat we moeten nadenken 
hoe gaan we het overschot dat elk jaar opnieuw ontstaat; doodmaken? Het nadenken over 
de wantoestanden is een resultaat omdat de kernvraag nergens gesteld wordt. 

Wordt anticonceptie voor de grote grazers niet opgepakt door de provincie Flevoland dan 
zullen wij pleiten voor een leeg Oostvaardersplassen. Leeg van grote grazers!
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