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Oostvaardersplassen	  

Hoogleraren:	  ‘Afschot	  Grote	  Grazers	  werkt	  averechts,	  prikpil	  werkt	  goed’	  	  

De	  provincie	  Flevoland	  liet	  vorig	  jaar	  een	  literatuuronderzoek	  doen	  naar	  anDconcepDe	  als	  
alternaDeve	  mogelijkheid	  om	  de	  populaDe	  Grote	  Grazers	  op	  de	  Oostvaardersplassen	  te	  
beheren.	  Dit	  onderzoek,	  uitgevoerd	  door	  een	  groep	  Utrechtse	  Wetenschappers	  waaronder	  
professor	  Tom	  Stout,	  concludeert:	  ‘Geboortebeperking	  kan	  niet	  alleen,	  maar	  is	  feitelijk	  het	  
énige	  middel	  dat	  werkt.’	  Toch	  is	  de	  verantwoordelijk	  gedeputeerde	  Rijsberman	  niet	  van	  
plan	  de	  prikpil	  te	  gaan	  inzeMen.	  Hij	  houdt	  vast	  aan	  afschot.	  	  

Anita	  Reerink	  van	  De	  Werkgroep	  Diervriendelijk	  Popula6ebeheer	  vindt	  dit	  onbegrijpelijk:	  
‘Afschieten	  van	  een	  overpopula6e	  in	  een	  afgesloten	  park	  helpt	  niet	  om	  het	  probleem	  op	  te	  
lossen.	  De	  wetenschap	  heeA	  dat	  duidelijk	  aangetoond.	  Het	  resultaat	  is:	  hoe	  meer	  dieren	  je	  
verwijdert	  of	  doodt,	  hoe	  meer	  je	  er	  moet	  blíjven	  verwijderen/doden.	  Onderzoek	  naar	  
alterna6even	  wordt	  daarom	  al	  sinds	  2008	  verricht	  door	  professor	  Henk	  Bertschinger,	  
hoogleraar	  op	  het	  gebied	  van	  an6concep6e	  voor	  wilde	  dieren	  in	  parken.	  Bertschinger	  is	  op	  
an6concep6e	  als	  beheermaatregel	  gepromoveerd	  in	  Utrecht	  en	  werkt	  in	  Zuid-‐Afrika	  in	  
wildparken.	  In	  een	  brief	  aan	  de	  Werkgroep	  geeA	  hij	  zijn	  wetenschappelijke	  tegenargumenten	  
duidelijk	  aan.’	  

‘Afschot	  werkt	  niet.	  Hoe	  meer	  dieren	  je	  doodt,	  hoe	  meer	  je	  er	  moet	  blíjven	  doden.’	  

Op	  27	  mei	  staat	  een	  besluit	  van	  de	  Provincie	  Flevoland	  gepland	  om	  níet	  over	  te	  gaan	  tot	  
an6concep6e	  voor	  de	  Grote	  Grazers	  in	  de	  Oostvaarderplassen.	  Dat	  besluit	  staat	  lijnrecht	  
tegenover	  de	  conclusie	  van	  het	  wetenschappelijk	  literatuuronderzoek,	  onderzoek	  dat	  de	  
provincie	  zelf	  heeA	  aangevraagd	  en	  dus	  naast	  zich	  neerlegt.	  De	  Werkgroep	  is	  gechoqueerd	  
dat	  Gedeputeerde	  Staten	  een	  wetenschappelijke	  conclusie	  verdraait	  en	  statenleden	  fou6ef	  
inlicht.	  Anita	  Reerink:	  ‘De	  werkgroep	  pleiVe	  al	  in	  2018	  voor	  de	  prikpil	  in	  Provincie	  Flevoland.	  
We	  pleiten	  voor	  an6concep6e	  voor	  de	  grote	  grazers	  in	  álle	  afgesloten	  parken	  in	  Nederland.	  
Daarom	  hebben	  we	  de	  wetenschap	  gevraagd	  dit	  te	  bekrach6gen.	  Dieren	  kunnen	  niet	  
migreren,	  dus	  het	  gebied	  loopt	  vol.	  Afschot	  in	  het	  kader	  van	  de	  Reset	  zoals	  de	  Provincie	  wil,	  
werkt	  averechts:	  het	  geeA	  juist	  op	  den	  duur	  een	  overpopula6e	  in	  plaats	  van	  vermindering	  
van	  het	  aantal	  dieren.	  Want	  een	  groot	  aantal	  dieren	  afschieten,	  geeA	  als	  reac6e	  dat	  de	  
overblijvers	  alleen	  maar	  nóg	  meer	  jongen	  bijmaken.	  Neem	  het	  hertenafschot:	  in	  2018	  zijn	  er	  
2320	  herten	  geteld.	  Op	  1	  april	  2019	  waren	  er	  1745	  doodgeschoten.	  Er	  bleven	  er	  toen	  575	  
over.	  Uit	  de	  laatste	  telling	  (oktober	  2019,	  cijfers	  van	  Staatsbosbeheer)	  bleken	  er	  alweer	  1525	  
te	  zijn.	  De	  conclusie	  luidt	  dus	  simpel:	  dit	  werkt	  niet!’	  

Het	  door	  de	  Provincie	  Flevoland	  aangevraagde	  wereldliteratuuronderzoek	  concludeert	  dat	  
de	  (overigens	  aan	  zeer	  strenge	  eisen	  en	  voorwaarden	  voldoende)	  an6concep6e	  gegeven	  kan	  
worden	  aan	  zowel	  Heckrunderen	  en	  Konikpaarden	  als	  aan	  Edelherten.	  In	  de	  brieven	  aan	  de	  
Werkgroep	  van	  beide	  hoogleraren	  staat	  de	  conclusie	  duidelijk	  aangegeven:	  zowel	  reZP	  als	  
GnRH	  kan	  ingezet	  worden,	  mits	  aan	  slechts	  enkele	  formaliteiten	  wordt	  voldaan.	  	  

‘An;concep;e	  kan	  prima	  ingezet	  worden.	  Het	  is	  de	  enige	  bewezen	  effec;eve	  methode’	  



Anita	  Reerink:	  ‘Degenen	  die	  de	  oplossing	  blokkeren	  doen	  dat	  om	  poli6eke	  redenen.	  
Wetenschappelijke	  kennis	  om	  welke	  reden	  ook	  naast	  je	  neer	  leggen	  en	  pleiten	  voor	  jaarlijks	  
terugkerend	  afschot	  maakt	  de	  provincie	  Flevoland	  een	  perverse	  plek,	  vinden	  wij.	  De	  Zuid-‐
Afrikaanse-‐hoogleraar	  Bertschinger	  schrijA	  ons	  ook	  duidelijk:	  	  “Ik	  begrijp	  niet	  waarom	  in	  een	  
eerstewereldland	  als	  Nederland	  mensen	  terughoudend	  zijn	  om	  an6concep6e	  te	  gebruiken.	  
Het	  werkt	  en	  wordt	  als	  ethisch	  aanvaardbaar	  beschouwd.	  Poli6ek	  mag	  geen	  enkele	  rol	  
spelen	  bij	  het	  nemen	  van	  een	  dergelijke	  beslissing.	  Als	  we	  in	  Zuid-‐Afrika	  wilde	  olifanten	  en	  
andere	  diersoorten	  (zoals	  leeuwen)	  met	  an6concep6e	  kunnen	  behandelen,	  waarom	  dan	  niet	  
in	  de	  Oostvaardersplassen?	  Dit	  zal	  aanzienlijk	  gemakkelijker	  zijn	  dan	  het	  vinden	  en	  
behandelen	  van	  olifanten	  en	  leeuwen	  in	  wildreservaten	  van	  10.000	  tot	  60.000	  hectare	  of	  
groter.	  Voor	  de	  Oostvaardersplassen	  stel	  ik	  voor	  om	  alsnog	  te	  beginnen	  met	  een	  kleine	  
studie;	  tussen	  de	  vijAig	  en	  honderd	  merries,	  herten	  en	  runderen	  die	  individueel	  te	  
iden6ficeren	  zijn.	  Deze	  eerste	  studie	  kan	  worden	  gebruikt	  om	  het	  posi6eve	  effect	  van	  de	  
behandeling	  aan	  beheerders	  en	  poli6ci	  te	  demonstreren.	  Wat	  valt	  er	  te	  verliezen?	  Niets!	  
Maar	  er	  valt	  zoveel	  te	  winnen.”	  Wij	  als	  Werkgroep	  Diervriendelijk	  Popula6ebeheer	  vinden	  
dat	  de	  Provincie	  Flevoland	  gewoon	  moet	  luisteren	  naar	  het	  advies	  van	  de	  wetenschap	  waar	  
ze	  nota	  bene	  zelf	  om	  gevraagd	  hebben.	  Je	  laat	  geen	  onderzoek	  doen	  door	  zeer	  
gerenommeerde	  wetenschappers	  om	  hun	  conclusies	  vervolgens	  naast	  je	  neer	  te	  leggen	  met	  
het	  argument	  dat	  het	  te	  duur	  is	  en	  te	  experimenteel.	  Als	  íets	  nou	  juist	  niet	  meer	  
experimenteel	  is	  maar	  bewezen,	  dan	  is	  het	  wel	  de	  inzet	  van	  an6concep6e.’	  	  

Zie	  voor	  de	  originele	  brieven:	  hVps://dewerkgroep.info/het-‐besluit-‐27-‐mei-‐2020/	  

-‐-‐-‐Noot	  voor	  de	  redac6e,	  niet	  voor	  publica6e-‐-‐-‐-‐-‐	  

Voor	  meer	  informa6e,	  neem	  contact	  op	  met	  Anita	  Reerink,	  Werkgroep	  Diervriendelijk	  
Popula6ebeheer:	  0619162439	  

https://dewerkgroep.info/het-besluit-27-mei-2020/

