
Moerasreset
Ten behoeve van moeras- en watervogels, de belang-

rijkste doelstelling voor het gebied, wordt 500 ha jong 

riet in het moeras ontwikkeld. 

- De starthandeling die de eerste stap (peilverlaging) 

symboliseert, vond op 15 oktober plaats in het  

moerasgebied.

- Het uitvoeringsplan van de provincie is in december 

goedgekeurd door gedeputeerde staten.

Verlaging aantallen grazers
Het aantal grote grazers heeft op termijn een voorlopig 

plafond van 1.500 dieren. Dit om een meer afwisselend 

landschap te laten ontstaan dat de Natura 2000-doelen 

helpt realiseren. Voor de korte termijn wordt het aantal 

grazers terug gebracht naar 1.100. 

Edelherten:

- Het afschot is begonnen op 10 december, een eerste 

tussenstand van de aantallen geschoten dieren wordt 

in januari bekendgemaakt. Vervolgens komt er maan-

delijks een update van de voortgang.

- Het vlees van de edelherten uit de 

Oostvaardersplassen wordt voor een deel beschikbaar 

gesteld voor consumptie. De geselecteerde wildgroot-

handel is op 14 december bekendgemaakt; de eerste 

dieren zijn vervoerd naar de groothandel. 

Voor de Oostvaardersplassen is in 2018 een nieuwe koers uitgezet. De provincie 

Flevoland is verantwoordelijk voor het beleid, Staatsbosbeheer voert het beheer uit. 

Deze koers, gebaseerd op de adviezen van de commissie van Geel, vormt de basis voor 

een groot aantal ingrepen in het gebied. Voorts is nationaal park Nieuw Land ingesteld 

waar de Oostvaardersplassen een belangrijk onderdeel van zijn. Deze opgaven voor het 

gebied zijn vertaald in een aantal projecten en activiteiten om de natuurwaarden, de 

belevingsmogelijkheden en de communicatie hierover verder te verbeteren. 

De veranderingen in het gebied beginnen al zichtbaar te worden. In een maandelijkse 

update brengen we de voortgang van de projecten in kaart. 
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Paarden:

- De voorbereidingen voor het verplaatsen van een deel 

van de konikpaarden zijn gestart: de vangweide is afge-

rasterd maar nog niet gesloten, de dieren kunnen vrij 

in en uit bewegen. Naar verwachting worden er vooral 

paarden verplaatst in maart. Voor het Oostvaardersveld 

zal dit eerder aan de orde zijn.

- De nieuwe provinciale ‘Beleidslijn bijvoeren grote gra-

zers Oostvaardersplassen’ is sinds december gereed. 

Binnenkort volgt meer info op de site over de toepas-

sing van deze beleidslijn. 

Beschutting
- Deze winter zijn de reguliere beschuttingsgebieden 

Kotterbos, Oostvaardersbos en de Driehoek beschik-

baar voor de grazers. Een deel van het Kotterbos en de 

Driehoek zijn sinds 10 december gesloten voor publiek 

en geopend voor de grazers. 

- In het kerngebied ligt 1,2 km aan beschuttingsrichels. 

Een deel van de richels die laag waren geworden zijn 

inmiddels weer opgehoogd. In de Driehoek zijn weer 

nieuwe bomen geplant.

- Voor de aanleg van 300 ha beschuttingsgebied wordt 

momenteel een vergunningentraject doorlopen. Het 

ontwerp is gereed. Zie www.staatsbosbeheer.nl/

over-staatsbosbeheer/projecten/oostvaardersplassen-

beschutting.

Poortgebieden nationaal park 
Bij Almere en bij Lelystad zijn toeristische poorten voor-

zien om het Nationaal Park Nieuw Land goed te kunnen 

beleven. Voor de Poort Nationaal Park bij Almere is het 

ontwerp gereed. Dit gaat nu van ontwerpfase naar de 

voorbereiding van de uitvoering.

Nieuwe Natuur Oostvaardersveldzone
De multifunctionele zone rond de Oostvaardersplassen 

wordt ingericht voor verschillende functies zoals foera-

geergebied voor de kiekendief, recreatie en bos. De eer-

ste plantdag voor het bos, aangelegd in het deelgebied 

in ‘Hollandse Hout Zuid’ vond plaats op 3 december. In 

samenwerking met Trees for All is reeds 2,7 hectare bos 

aangeplant. 

Herinrichting begrazingsgebied
In het begraasde gebied worden vanuit verschillende 

opgaven maatregelen uitgevoerd in het kader van 

Natura2000 en de aanleg van nieuwe recreatievoorzienin-

gen. Het ontwerp is gereed en gaat nu van ontwerpfase 

naar de uitvoeringsfase. In het begrazingsgebied is inmid-

dels 300 ha inundatiegrasland gerealiseerd.

Monitoring
4x per maand vindt monitoring van vogels plaats, 1 keer 

per maand voeren we de uitgebreide vogelmonitoring 

uit, i.s.m. Vogel- en Natuurwacht Flevoland. Uit de moni-

toring blijkt tot nu toe geen verstoring. Bij de laatste 

telling zijn er opvallend veel roofvogels gezien, 9 verschil-

lende soorten waaronder ruigpootbuizerd, blauwe kie-

kendief en slechtvalk.

Samenwerking met de omgeving
Staatsbosbeheer en Provincie zetten gezamenlijk in op 

goede samenwerking met de omgeving. Daarom zijn ver-

schillende initiatieven genomen waaronder de ‘schuur-

dialoog’. Op 9 december zijn de plannen voor poortge-

bied Almere gepresenteerd op een informatiemarkt in 

Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders. 

Nieuwbouw 
We zien goede kansen voor samenwerking met onder-

wijs. Het veldstation dat nu wordt gebouwd biedt straks 

een mooie plek aan studenten. Op 12 november werd het 

hoogste punt van de nieuwbouw bereikt. Dak, muren en 

vloeren zijn inmiddels gereed.

Overige activiteiten 
Oostvaardersplassengebied
Het bosareaal in de multifunctionele zone wordt op de 

toekomst voorbereid. Zowel in de Hollandse Hout als in 

het westelijk deel Kotterbos (waar geen grazers komen) 

is 5 hectare klimaatbos aangelegd.

Staatsbosbeheer

staatsbosbeheer.nl

Voor actuele updates, zie:

- https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/oost-

vaardersplassen/werk-in-uitvoering

- https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/
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