
Wantoestanden op de Oostvaardersplassen  
 

De immoreel en onethische speeltuin van Staatsbosbeheer. 

 

 
 

Wist u dat er op dit moment een nieuw concentratie kamp in stand wordt gehouden: De 

Oostvaardersplassen, “onze nieuwe natuur” genoemd? 

Wist u dat  daar meer dan 2000 stuks wild en vee; herten, paarden, koeien en andere “Niet 

gehouden”  dieren zogenoemd in “het wild” op 2000 ha opgesloten nu vrijwel zonder voedsel 

zijn, en een heel groot deel langzaam crepeert, en een afschuwelijke dood sterft?  

Wist u dat de paarden en koeien als niet-gehouden dieren worden beschouwd, maar het in 

wezen wel zijn? 

Wist u dat de dode dieren blijven liggen rotten, zogenaamd als biomassa, maar eigenlijk een 

bron van ziekten en epidemieën kunnen veroorzaken in die abnormale hoeveelheden?  

Wist u dat dit het toppunt van respectloosheid is voor het dier?  

Wist u dat verschillende organisaties zoals bijvoorbeeld de GD; de Gezondheidsdienst voor 

Dieren in Nederland, de dierenbescherming, kritisch faunabeheer en het AID, hier niets over 

zeggen door hun afhankelijke  politiek- en economische belangenverstrengeling? 

Wist u dat dit een ontoegankelijk proefkamp is waar experts: Biologen en Ecologen 

experimenten uitvoeren hoe dieren zich, in gevangenschap, gedragen op de rand van het 

bestaan? 

Wist u dat dit beleid van Staatsbosbeheer: waar zogenaamd “de natuur aan het lot 

overgelaten wordt” door het Ministerie LNV en Gerda Verburg ondersteund wordt, omdat dit 

volgens “de regels en wetenschappelijke peperdure onderzoeken en rapporten ” 

gerechtvaardig is? “Staatswanbeheer”. 

Wist u hoe groot de aantallen en wintersterfte over de jaren 2005 tot en met 2009, uitgesplitst 

naar diersoort, zoals gerapporteerd door Staatsbosbeheer aan Gerda Verburg en aan de 

voorzitter van de kamer is aangeleverd, zijn? 

 

Stand op 1 januari      Sterfte 1 januari-1 mei 
Jaar heckrunderen konikpaarden edelherten            heckrunderen konikpaarden edelherten 

2005   662     892     1494     239              132             338 

2006   539    954     1538              171    187    234 

2007   497    982     1898              101     238     244 

2008   503     982      2017               46                   153    210 

2009   569     1132    2327    141                226     574 

 

Wist u dat deze cijfers door Staatsbosbeheer zelf,  dus NIET onafhankelijk waargenomen en 

gerapporteerd zijn? 

Wist u dus dat Gerda Verburg voor het lapje wordt gehouden? 

Wist u dat in deze lange koude winter 2010 het sterftegetal vele malen hoger zal zijn? 

 

 

 

 

 

 



Wist u dat dus  

 

meer dan 1000 grote zoogdieren in de OVP jaarlijks de hongerdood sterven? 
 

Wist u dat er zelfs nieuwe regels verzonnen worden om dit wanbeleid, wat  

 

 tegen alle menselijk ethische gedragscodes indruist, 

 
zogenaamd te rechtvaardigen? Maar dat dit gewetenloze lijden wat moedwillig  in stand 

gehouden wordt met geen enkel wetenschappelijk excuus goed te praten valt?  

Wist u zelfs dat  bijvoeren gestraft wordt? Dus dat de burger lijdzaam moet accepteren hoe 

de beesten een hongerdood sterven. Hoe voelt dit voor U? Is dit normaal? Is dit de toekomst? 

Is dit natuurbehoud of destructie!  

Wist u dat de grote grazers niet bijgevoerd mogen worden, maar door middel van de 

kadavers de vossen, zeearenden enz. wel?  

Wist u dat zelfs hele bosschages kaal en aangevreten zijn door de hongersnood? 

Wist u dat dit PARK door de belastingbetaler betaald niet vrij toegankelijk is voor het 

publiek? 

Wist u dat, en begrijpt u nu waarom dit vreselijk lijden wat moedwillig achter de hekken 

gecreëerd en bestudeerd wordt, krampachtig buiten de publiciteit gehouden wordt, omdat 

niemand verantwoording wil afdragen voor de gevolgen, en omdat er voorkomen wil worden 

dat hier vragen over gesteld worden?  

Wist u dat  de STICHTING HET NATIONAAL DIERENLEED FONDS   

http://www.nojg.nl/Indexpagina/STICHTING%20HET%20NATIONAAL%20DIERENL
EED%20FONDS%20verzoekt%20staatsbosbeheer%20om%20bij%20te%20voedere
n%20in%20de%20oostvaardersplassen.htm  dit aan de kaak heeft willen stellen, en dat 

dit immoreel en gewetenloze beleid als wettig acceptabel gecontinueerd wordt? 

Wist u dat dit weer een pijnlijke voorbeeld is van een ont-aarde en  ont-wortelde, 

gementaliseerde samenleving die niet meer in staat is om met het hoofd en het hart tot een 

moreel, ethisch en verantwoord beleid te komen, waarbij u en ik  “de burger”ook nog eens 

notoire voorgelogen wordt over wat er in de werkelijkheid gebeurd? 

Wist u dat deze ont-aarde droef en ontzielde levenshouding en visie het gevolg is van de 

systematisch wetenschappelijke brainwashing  en leidt tot ontmenselijking van de 

samenleving? Waar is het Hart gebleven? Staan wij dit nog verder toe?  

Wist u dat door uw steun aan deze grote natuur organisatie(s) u dit beleid ondersteunt?   

Wist u dat alleen U en IK met een hart, de enige zijn die een eind kunnen maken aan deze 

walgelijke praktijken door uw stem te laten horen; niet meer hun mooie publicaties te geloven 

en te spreken over de schande die zij veroorzaken? 
 
Betreft Aantallen dieren en sterftecijfers 
referentie 
NLP.2010/916 

 
Natuur, Landschap en 
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2595 AJ DEN HAAG 
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2500 EK DEN HAAG 
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De Oplossing 

 
Wist u dat dit probleem van het dierenleed opgelost wordt als de burger op een normale 

manier wordt voorgelicht, dat het onmogelijk is om in een klein landje waar 16 miljoen 

mensen op elkaar wonen een “oersituatie” te creëren. Gaan wij ook terug naar de 

plaggenhutten? 

Wist u dat er geen predatoren bestaan in Nederland die grote zoogdieren zoals in Afrika op 

een natuurlijke manier elimineren? 

Wist u dat de normale cirkel van het leven hier dus niet KAN bestaan, en dat het dus 

noodzakelijk is om het wild bestand in Nederland door populatiebeheer door middel van 

afschot te beheren, omdat wij de verantwoordelijkheid, en als enige de mogelijkheid hebben 

de plaats in te nemen van deze predator? 

Wist u dat wij namelijk de plicht hebben als mens de goddelijke natuurwet te dienen, 

namelijk het streven naar evenwicht, balans of harmonie op aarde om ziekten, plagen en 

andere excessen, zoals deze, te voorkomen? 

Wist u dat wij als mens de enige zijn in de natuur die hierbij op een gewetensvolle manier 

met hersens EN hart aan kunnen bijdragen? 

Wist u dat op korte termijn om verder dierenleed te voorkomen in dit soort winters, wij de 

morele plicht hebben om de dieren gewoon te voeren? En dat kan, er is voedsel genoeg! 

Wist u dat het volkomen onnatuurlijk is om paarden en runderen in het wild te laten lopen, en 

aan hun lot over te laten, en dus anno 2010 niet thuishoren in de OVP, tenzij onder behoorlijk 

beheer. 

Wist u dat het een goede oplossing is om de Nederlands gecultiveerde natuur, in haar waarde 

te laten met wild wat er op een natuurlijke manier inheems voorkomt, of gehouden kan 

worden zoals bijvoorbeeld herten, reeën, damherten, vossen en wilde zwijnen?. 

Wist u dat evacueren van het vee en een normaal afschot- ( als het niet anders kan) of 

vangbeleid voor het wild, waarbij rekening wordt gehouden met de draagkracht van het 

biotoop,  een goede oplossing is om dierenleed te voorkomen?  

Wist u dat dus op langere termijn populatie beheer afgestemd kan worden op de natuurlijke 

wijze beschikbare hoeveelheid voedsel? En dat kan, zonder probleem. 

En Wist u dat er dan een prachtige natuur kan ontstaan zonder dierenleed in de 

Oostvaardersplassen?  

 

Zo eenvoudig is het! 

 

Word wakker!   
 

Een zeer verontwaardigd gewetensvolle burger 

Viathou Peletier 

 

 

 


