
Alles draait om energie
In de winter draait alles om energie.  

Als de winter inzet worden alle dieren in 

de natuur, ook de grazers, op de proef 

gesteld. Die hebben energie opgeslagen 

in hun vetvoorraad. De grote grazers 

hebben in het voorjaar en de zomer, als 

er voedsel in overvloed is een vetreserve 

opgebouwd. Daar moeten ze de winter 

mee door zien te komen. Het gebruik van 

vet is bij alle diersoorten een volstrekt 

natuurlijk en pijnloos proces.  Als de 

winterse koude toeneemt loopt het 

voedselaanbod terug. Het beroep op de 

vetvoorraad wordt groter en de dieren 

moeten daar dus heel zuinig mee 

omspringen. De beste manier om dat te 

doen is door weinig te bewegen. Rust in 

het gebied helpt daar bij. 

Een andere manier om energie te sparen 

is de beschutting op te zoeken. Dit is 

essentieel voor hun welzijn. We geven de 

kuddes grazers de kans de beschutting op 

te zoeken, door in de wintermaanden een 

aantal bosgebieden open te stellen voor 

de dieren. Het gaat om een deel van het 

Oostvaardersbos, Kotterbos en de 

Driehoek (zie kaart). Dit heeft voor het 

publiek gevolgen voor de toegang tot 

deze gebieden. Sinds 2015 is het 

Oostvaardersveld ook open voor 

edelherten. 

Daarnaast zijn er schuilrichels aangelegd 

voor de dieren. De schuilrichels (circa 

1.200 meter) zijn aangelegd ter hoogte 

van het Kotterbos en bij de Driehoek. De 

richels zijn aanbevolen in het rapport van 

Vriesweg zijn na 11.00 uur opengesteld. 

De Oostvaarders in Almere is de hele 

dag bereikbaar. De toegang tot de 

Driehoek is beperkt, maar bezoekers 

kunnen wel op eigen gelegenheid 

vogelkijkhut ‘de Schollevaar’ bereiken. 

Voor bezoekers zijn er regelmatig 

wandelingen in het niet opengestelde 

gebied. Informatie en opgave hiervoor 

kan via www.staatsbosbeheer.nl.

IJspret
De dieren sparen hun energie, maar 

schaatsers kunnen hun energie juist 

volop kwijt in de Oostvaardersplassen. 

Zodra het ijs betrouwbaar is, is er bij 

Staatsbosbeheer volop gelegenheid 

voor ijspret. In samenwerking met de 

plaatselijke schaatsvereniging wordt 

gezorgd voor koek en zopie. Langs de 

Knardijk wordt voor parkeergelegenheid 

gezorgd. Het Buitencentrum 

Oostvaardersplassen is een goede 

opstapplaats. Kijk voor de actuele 

informatie over schaatsen op  

www.staatsbosbeheer.nl.

Meldpunt
Via het meldpunt van Staatsbosbeheer 

kunt u de boswachters helpen.  

Ziet u iets bijzonders in het gebied? 

Meld het de boswachter via  

T 0320-254585, optie 3 of 

oostvaardersplassen@staatsbosbeheer.nl

Informatie
Kijk op www.staatsbosbeheer.nl voor alle informatie over 

de Oostvaardersplassen, de actuele toegankelijkheid en 

de maatregelen in het gebied of scan de QR-code met uw 

smartphone.
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winter. Daarnaast leidt bijvoeren in de 

winter tot agressie en competitie tussen 

de dieren en worden zwakkere dieren 

nauwelijks bereikt. Sociale 

familiebanden worden verstoord. 

Bijvoeren over een langere periode 

heeft als effect dat de kuddes groter 

worden en dus in de winter meer dieren 

te weinig voedsel hebben. Kortom, 

Staatsbosbeheer voert de dieren in de 

Oostvaardersplassen dus niet bij. 

Vroeg reactief beheer
Welke rol speelt de mens als beheerder 

in een gebied waarin de natuur zo veel 

mogelijk op eigen benen staat?

Simpel gezegd bepaalt het ritme van de 

natuur hier of de mens ingrijpt. Het 

voorkomen van onnodig lijden staat 

hierbij voorop. Boswachters van 

Staatsbosbeheer maken dagelijks hun 

ronde door het gebied om de kuddes in 

de gaten te houden. Treffen zij dieren 

aan waarvan ingeschat wordt dat zij 

weinig kans hebben om te overleven, 

dan wordt zo’n dier direct geschoten. 

Dit gebeurt volgens nauwkeurig 

beschreven regels: het ‘Protocol Vroeg 

Reactief Beheer’. Daarbij letten de 

beheerders op de lichamelijke conditie 

en het gedrag van het dier en op de 

omstandigheden zoals het weer en de 

hoeveelheid voedsel en beschutting in 

het gebied. 

Het omgaan met de grote grazers is 

hiermee behoorlijk veranderd. Dieren 

moeten de kans krijgen om zoveel 

mogelijk hun natuurlijke gedrag te 

vertonen: zoals bijvoorbeeld voedsel 

zoeken en beschutting opzoeken als de 

weersomstandigheden daarom vragen. 

Zelfstandig dierenarts Henk Luten staat 

het team van Staatsbosbeheer in de 

Oostvaardersplassen bij: “Als dierenarts 

werk ik hier al vijftien  jaar. Ik kijk naar 

de gezondheid en het welzijn van de 

dieren en geef advies over het beheer.” 

Ook bij het afschot gaat Luten vaak mee.

Toegankelijkheid en excursies
In het Oostvaardersbos zijn sommige 

wandelpaden afgesloten tot aan het 

voorjaar. Het Jan vd. Boschpad, het 

Koopvaarderspad en de Hugo de 

de ICMO2-commissie, een internationale 

commissie van deskundigen die het 

beheer van de grote grazers in de 

Oostvaardersplassen onder de loep heeft 

genomen. In het Oostvaardersbos en de 

Driehoek zijn voor de beschutting nieuwe 

bomen en struiken geplant.

Ondanks deze maatregelen blijft het einde 

van de winter, de maanden februari, 

maart en april, een moeilijke periode. De 

dood ligt op de loer en de hoeveelheid 

beschikbaar voedsel is dan beperkt, terwijl 

de dieren hun reserves voor het grootste 

deel verbruikt hebben. Hier vindt 

natuurlijke selectie plaats: de dieren met 

de minste vetvoorraad halen de zomer 

niet, terwijl de sterke dieren overleven. 

Als de zon weer krachtiger wordt en het 

gras begint te groeien begint de kringloop 

weer van voren af aan.

Niet bijvoeren
Voor het welzijn van de dieren lijkt 

bijvoeren een oplossing, maar het helpt 

de dieren niet. Bijvoeren leidt namelijk 

niet tot opbouw van extra vet in de 

Toegankelijkheid




