Maandupdate mei 2019
Oostvaardersplassengebied

Voor de Oostvaardersplassen is in 2018 een nieuwe koers ingeslagen. De provincie
Flevoland is verantwoordelijk voor de beleidskaders, 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. Ook is Nationaal Park Nieuw Land ingesteld waar de Oostvaardersplassen een belangrijk onderdeel van zijn. Het totaal van
deze opgaven voor het gebied is vertaald in een aantal projecten en activiteiten die de
natuurwaarden en de belevingsmogelijkheden verbeteren en de communicatie hierover versterkt. De veranderingen in het gebied beginnen al zichtbaar te worden. In een
maandelijkse update delen we de voortgang van de projecten en ander nieuws.
Vogelnieuws
Wederom waren er mooie waarnemingen van bijzondere
vogels deze maand. Een zwarte wouw, 1 ortolaan, 2 purperreigers en 2 koereigers. Zie ook het boswachtersblog.
Tijdens de maandelijkse monitoringsronde van vogels in
het grazige deel zijn 78 soorten waargenomen waaronder
vrij veel kemphanen, gele kwikstaarten en bosruiters, een
aantal beflijsters en een kieviet met kuikens.

Schuursessies
Op 6 april is er voor de laatste keer een schuursessie
gehouden. Buiten en binnen kwam het tot een goede
gedachtewisseling over het gebied, het beheer en de
toekomst. Nu de winterafsluiting sinds 1 april van de

Beflijster

Staatsbosbeheer
staatsbosbeheer.nl

Koereiger

Observatiescherm ‘De Brandgans’

Driehoek, het Oostvaardersbos en het Kotterbos weer is

beoordelen zijn, hebben allemaal een goede conditie.

afgelopen bieden de reguliere openstelling en het excursieprogramma weer volop gelegenheid het gebied te

Projecten

beleven.

Uitplaatsen koniks: de voorbereidingen voor het verplaatsen van 150 paarden naar Wit-Rusland verlopen

Kijkscherm De Brandgans

voorspoedig. De vangweide wordt gereed gemaakt

In de zuidelijke punt van de Driehoek ligt het overdekte

voor de quarantaineperiode, de veterinaire eisen wor-

observatiescherm ‘De Brandgans’. In het kader van een

den uitgewerkt en het transport is in voorbereiding.

examenopdracht wordt deze voorziening gerestaureerd

Nadat de veulens geboren zijn, worden de dieren

door onze nieuwe boswachter beheer.

gechipt en veterinair gekeurd, waarna de quarantaineperiode in gaat.

Grote grazers

Etalagegebied: voor de begrazing in de uitbreiding van

Bijvoeren heckrunderen

het Oostvaardersveld langs de Trekweg is de bouw

De heckrunderen zijn de hele maand april bijgevoerd.

van een vangkraal noodzakelijk. De aanleg hiervan

De heckrunderen eten van het hooi en er wordt ook veel

vordert gestaag.

mee gespeeld door de dieren.

Beschutting: er is de afgelopen maand in het kerngebied een start gemaakt met het plaatsen van rasters

Monitoring conditie

voor de aan te planten beschutting. Met het raster

Op 17 april hebben de dierenartsen en de kuddebeheer-

wordt voorkomen dat de jonge aanplant direct door

der weer een ronde gemaakt om de conditie van de heck-

de edelherten aan- en opgevreten wordt. Komende

runderen en de konikpaarden in de Oostvaardersplassen

herfst wordt gestart met het planten van struweel en

in beeld te brengen. Vastgesteld werd dat de Body

bomen binnen de rasters. De aanplant in de Driehoek

Condition Score van de hele groep runderen lager is

is afgerond.

geworden, namelijk 1,7. De dieren bouwen hun conditie

Beheergebouw/veldstation: het beheerteam van de

‘van binnen uit’ weer op. Daardoor duurt het even voor-

Oostvaardersplassen is inmiddels verhuisd naar het

dat ze weer zichtbaar in BCS toenemen. Ook in mei wordt

nieuwe beheergebouw.

bijgevoerd tot de dieren het hooi niet meer eten. Dan
wordt rustig afgebouwd. Alle dieren maakten tijdens de
ronde een frisse en alerte indruk. De kuddes paarden zijn

Voor actuele updates, zie:

op dit moment in goede conditie. De paarden worden

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

maar weinig bij het gevoerde hooi gezien. Ze doen zich
liever tegoed aan het nu langzaam maar zeker opkomende, nog korte gras. De edelherten die op afstand te

vaardersplassen/werk-in-uitvoering
- https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/

