Grote grazers in de
Oostvaardersplassen
Hoe zorgt Staatsbosbeheer voor de herten, wilde paarden
en runderen?mersfoort
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De dieren zijn dus van elkaar afhankelijk en hebben invloed op elkaar. Zo ontstaat een landschap

In deze folder leest u hoe Staatsbosbeheer
omgaat met de grote grazers in de Oostvaardersplassen.

waarin leven mogelijk is voor vele dier- en plantensoorten. De Oostvaardersplassen herbergt onder
meer talrijke vogelsoorten, waaronder zelfs de
zeearend die hier sinds 2006 broedt.
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Ook als het om afschot gaat, gaat Luten vaak mee.

Beschutting

Toegankelijkheid

Beschutting is in de winter essentieel voor het

In het Oostvaardersbos worden sommige wandel-

welzijn van de dieren om zuinig om te gaan met

paden afgesloten tot aan het voorjaar. Meer
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Daarnaast zijn er in 2010 op verschillende plekken schuilrichels aangelegd voor de dieren. De

Meldpunt

schuilrichels (circa 1.200 meter) zijn onder andere
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Niet bijvoeren
Staatsbosbeheer voert de dieren in de Oostvaardersplassen niet bij. Bijvoeren lijkt een diervriendelijke oplossing, maar het helpt de dieren niet.

Meer informatie

Bijvoeren leidt niet tot opbouw van extra vet in
de winter. Daarnaast leidt bijvoeren in de win-
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ICMO
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doorkomen, echter nog vóór dat er van eventueel

4 Jaar later is deze commissie, in een iets gewij-
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