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Geachte
Op

31

mei

2019

heeft u een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend waarin

u vraagt om diverse informatie ten aanzien van de Oostvaardersptassen, het Oostvaardersveld en Hosterwold
(Stille Kern), Op 18 december 2019 heeft Staatsbosbeheer deelbesluit 2 genomen, ten aanzien van de punten
veertien tot en met zestien van uw Wob-verzoek.
In voornoemd besluit heb ik drie zienswijzen van derde belanghebbenden uiteengezet en besproken. Ik heb
besloten de documenten met nummers zesendertig tot en met vierenvijftig uitgesteld openbaar te maken,
conform artikel 6, vijfde lid, van de Wob.
In de bijLagen bij deze brief treft u

29

documenten en een overzicht aan. Voor de overzichtelijkheid heb ik de

bijlagen genummerd. De nummers op de bijlagen corresponderen met de nummers op het overzicht van de
bijlagen, alsmede met het overzicht van de bijlagen behorend bij deelbesluit
Als u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met

2.

via

@staatsbosbeheer.nL
Met vriendelijke groet,
de directeur, namens deze,

divisiedirecteur Grond & Gebouwen

Staatsbosbeheer 1 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 2 3800 AA Amersfoort

IT 030-69261111

F 033-4328481 1 KVK 30263544

www.staatsbosbeheer.nl

Overzicht van de bijlagen, openbaar te maken documenten
Document

Datum

36.

E-mailconversatie EL Pais

24 mei 2018

ja

37.

E-mailconversatie Omroep FLevoland

13januari 2016

ja

38.

E-mailconversatie Omroep Flevoland

22 februari 2019

ja

39.

E-mai[conversatie Omroep Flevoland

8januari 2016

ja

40.

E-mai[conversatie Omroep Flevoland

5 december 2018

ja

41.

E-mai[conversatie Omroep Flevoland

31 december 2018

ja

42.

E-mailconversatie Omroep Flevoland

28 december 2016

ja

43.

E-mailconversatie Omroep Flevoland

27 augustus 2018

ja

44.

E-mai[conversatie Omroep Flevoland

13 januari 2017

ja

45.

E-mailconversatie Omroep Flevoland

3 september 2012

ja

46.

E-mai[conversatie NOS

19 september 2018

ja

47.

E-mailconversatie NOS

9 februari 2017

ja

48.

E-mai[conversatie NOS

24 mei 2006

ja

49.

E-mailconversatie NOS

5 december 2018

ja

50.

E-mai[conversatie NOS

8 december 2018

ja

51.

E-mailconversatie NOS

9 december 2018

ja

52.

E-mailconversatie NOS

12 maart 201S

ja

53.

E-mai[conversatie NOS

21 maart 2018

ja

54.

E-mailconversatie NOS

3 september 2012

ja

Document (deels) openbaar gemaakt
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1O.2.e Wob
10.2.e Wob
donderdag 24mei2018 11:18
1 0.2.e Wob
FW: El Pais
PARQUENATURALHOLANDA.docx

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bij lagen:

Dag

‘‘

Ik heb het artikel door googte translate gehaald. Dan krijg je bij jouw stuk dit:

“Deze reserve is geen experiment in strikte zin, maar in 1983, toen de eerste dieren werden geïntroduceerd,
waren er maar weinig en we geloofden dat er voldoende voedsel zou zijn. We denken niet dat ze alles zouden
opeten. Wij geloofden dat een uitwisseling tussen hen en de voedselketen mogelijk zou zijn, en dit is niet het
geval geweest. Aan de andere kant is de biodiversiteit in Oostvaardersplassen laag: er zijn geen roofdieren, de
bodem is kleiachtig en we beheersen de watervoorziening. In de loop van de tijd hebben we geleerd dat een
incom leet systeem, dat aan zichzelf wordt overgelaten, niet evolueert zoaLs in de open natuur, “zegt ecoloog
_II .V!1I. Om het evenwicht te herstellen en vogels te behouden, noemt hij “de vermindering van het
aantal dieren van te voren’.
In de vertaling vallen wellicht wat nuance weg, maar is dit wat je bedoeld hebt?
komt vanmiddag jouw kant op, dus bespreek het even met haar voor je richtingH

‘“‘

reageert.

Groet,
---—Oorspronkelilk bericht—--zonnet.nlj
10.2eWob
Van
Verzonden: woensdag 23 mei 2018 23:58
osbeheer.nl>
Aan:
staatsbosbeheer.nt>
Cc
Onderwerp: El Pais
Dear Messrs.

1 0.2.e Wob

and

First of all, apologies for the delay.
Hereby, the text before publication in EL Pais.
Could your please read your respective quotes and tell me if you find them correct?
Please, have in mmd that the title and subtitle could change for it is prerogative of the Editor in Chief.
Kind regards and thanks for your patience.

1

22

PARQUENATURALHOLANDA

Dilema animal en la reserva natural holandesa de Oostvaarderspiassen

La poblacién de caballos, ciervos y bovino debe ser reducida sacrificando ganado sano
para que puedan sobrevivir al invierno

1O.2.e Wob

Los choques entre defensores de los animales y guardabosques se han enconado de tal
modo en Holanda, que los segundos han pedido proteccidn cuando deban sacrificar a
los ejemplares mâs débiles en la reserva natural de Oostvaarderplassen, situada en ei
centro del pafs, en la provincia de Flevoland. Es uno de los humedales ms importantes
de Europa, y alIi anidan 31 especies distintas de aves, entre ellas la Garza blanca, Aguila
marina de cola blanca, Cormorn grande o la Esptu1a comûn. También hay caballos
konik (originario de Polonia), bovinos de Heck y ciervos, introducidos en los afios
ochenta para evitar que ei crecimiento del bosque echara a los p.jaros. Como se
reproducen Libremente, Los mamfferos han aumentado, pero la dureza del pasado
invierno acabc5 con unos 3.000, un 60% del total, segtin Staatsbosbeheer (Comisiôn
Forestal) La empresa estatal que lo gestiona. Un 89% fueron abatidos a tiros.
Hambrientos y débiles, no habrfan sobrevivido. j,Hacfa falta ilegar a eso? Ecologistas,
animaiistas, polfticos, grajeros, cazadores y ciudadanfa no se ponen de acuerdo.

Las imâgenes de animales agonizantes lienaron los telediarios holandeses, y cuando la
gente, enfadada, les llevô forraje, los guardas anunciaron que lo harfan ellos para evitar
accidentes. “No entendian que la naturaleza sigue su curso y decide cuntos
animales viven en funchn del alimento disponibie. Para evitar que sufran, se
dispara a los que no pasanln ei invierno”, dice Imke Boerma, portavoz de la reserva.
Este mayo, sin embargo, unos desconocidos han abierto al menos 21 agujeros en la
valla que la rodea para dejar pienso. Escaparon tres ciervos rojos, que invadieron la
autopista y fueron abatidos. Porque no se trata solo de los rumiantes. La cerca produce
igual rechazo porque impide la salida de! ganado.

“Esta reserva no es un experimento en sentido estricto, pero en 1983, cuando se
introdujeron los primeros animales, habfa pocos y crefmos que habrfa suficiente
sustento. No pensamos que se lo comeran todo. Crefmos que serfa posible un
intercambio entre eilos y la cadena alimentaria, y no ha sido asf. Por otra parte, Ja
biodiversidad es baja en Oostvaardersplassen: carece de depredadores, ei suelo es
arcilloso y nosotros controlamos ei suministro de agua. Con ei tiempo, hemos
aprendido que un sistema incompleto, dejado a su aire, no evoluciona como en Ja
10.2.e Wob
naturaleza abierta”, dice ei ecélogo
Para recuperar ei equilibrio y
conservar las aves, menciona “la reducciôn dei mlmero de animales por anticipado”.
.

Se trata de una matanza preventiva que incluye ganado sano, y la comisidn asesora que
ha analizado la situacidn de Ja reserva, calcula que debe sumar unas 1.100 cabezas -en
marzo habfa casi 3.000-. Los defensores de los animales lo consideran “inaceptable” y
prefieren trasladar a los “sobrantes”. Inciuso a otros pafses, si disponen de un lugar
adecuado. Han 01ff, experto en Ecologfa de la Universidad holandesa de Groningen,
asegura que este tipo de seleccidn difiere de la caza comdn. “Los animales no se usan
para conservar la zona sino que forinan parte dei ecosistema. No estâ dedicada al
bienestar animal. Las crfticas se centran en eso, pero hay otros intereses, como Jos
granjeros de Ja zona, que nunca Ja vieron con buenos ojos. 0 Jos cazadores, que no
pueden ejercitarse ailf porque es un entorno protegido. Es verdad que hay una
valia y no salen cuando falta comida o hace mucho frio, pero no por ello es menos
natural”, asegura.

Abrir un corredor para conectar la reserva con un bosque, denominado Horsterwold,
situada hacia ei este,_es otra_posibilidad. De este modo, se ampliarfa ei radio de accidn
1O.2.e Wob y 01ff son partidarios. Lo mismo que Kirsten Schuijt,
de los herbfvoros.___________
directora de la seccidn holandesa de! Fondo Mundial para la Naturaleza. “Es un
corredor ecolâgico que debe hacer posible la provincia de Flevoland, Ja Comisiön

Forestal, o una politica de descentralizacién. La responsabilidad de nuestro
ecosistema es del Estado”, dice. Sin embargo, Ja idea del corredor fue abandonada en
2012 por ei Gobierno, y ahora hay otros intereses en liza. El mis sefialado es la
arnpiiacidn del aeropuerto de Lelystad, en la misma provincia de Flevoland, para
descongestionar ei de Âmsterdam-Schiphol. “Deber tener en cuenta la reserva, que
forma parte de Natura 2000, la red de espacios protegidos de la UE. Y ciaro, con ei
corredor habria mâs pjaros, en especial gansos. Un probiema de seguridad para
Ja aviaciön”, apunta 01ff. En otros lugares del pafs se diezman jabalfes o tejones sin
que nadie proteste. “En Oostvaarderspiassen es ms visible y Ja gente corre ei
peligro de tratar a todos los animaies como mascotas”, conciuye. FIN

DESPIECE

Una reserva bajo ei nivel del mar

10.2.e Wob

En origen, Oostvaarderspiassen es un pdlder (terreno ganado al mar) creado en 1968, en
la provincia de Flevoland. Estaba destinado a alojar un complejo industrial, pero ei
terreno no servfa. Ahora hay caüaverales, zonas secas y hiimedas, bosque y maleza. En
Jos afios ochenta se decidid ilevar grandes herbfvoros que vivirian sin ser molestados en
un area de 56 kilômetros cuadrados, para que equilibraran ei entorno. Y con sitio para ei
turismo, porque se puede ir de excursidn, contemplar a los pâjaros, o hacer safaris
fotogrticos. FIN

J
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1O.2.e Wob
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bij lagen:

IIIPZ’ÂYtI1

woensdag 13januari2016 16:26
omroepflevoland.nI)
1O.2.e Wob
1O.2.e Wob
FW: weblog heli tellingen docx.docx
webiog heil tellingen docx.docx

D

Dit blogbericht gaat vanmiddag ontine.
Met vriendelijke groet,
Sta ats bos be h eer
Van: 10.2.e Wob
Verzonden:_woensdag 13 januari 2016 16:21
Aan: IIWijWÂ!t
Onderwerp: weblog heli tellingen doocdocx
Hierbij de weblog bijdrage van de teLLingen.

1

Resultaten helikopterteLlingen oktober 2015 bekend.
De gegevens van de op 26 en 27 oktober 2015 gehouden helikoptertellingen van de grazers in de
Oostvaardersplassen bekend.
De afgelopen 5 jaar worden deze tellingen uitgevoerd op advies van de Internationale commissies
(ICMO 1 + 2) om meer inzicht te krijgen in de aantalsontwikkelingen van de populaties grazers in de
Oostvaardersplassen.
De tellingen van afgelopen oktober laten een beeld zien waaruit blijkt, dat ondanks de zachtere
zomer en minder strenge winter, de aantallen dieren zich eerder naar beneden bijstellen, en niet
zoals gedacht zou kunnen worden, nog verder doorgroeien. Hieruit blijkt wel, dat het aantal dieren
en de omvang van het gebied op elkaar afgestemd zijn geraakt.
Tijdens de tellingen is zowel boven het moeras als boven de grazigere delen gevlogen op een
minimale hoogte van 150 meter, dit ter voorkoming van verstoring van vogels en de grazers.
Natuurlijk is het in een gebied zo groot als de Oostvaardersplassen (5600 hectare) onmogelijk om
een telling te houden tot op het dier nauwkeurig. Daarom zijn de aantallen afgerond. In totaal zijn
er vluchten gemaakt, die als uitkomst de volgende cijfers gaven:
Heckrunderen: 220 tot 225 dieren
Konikpaarden: 1075
Edelherten:
2900 tot 3350 dieren.
Tijdens de tellingen van november 2014 waren dit:
Heckrunderen: 250 dieren
Konikpaarden: 1350
Edelherten:
3150 dieren.
Al met al is duidelijk, dat de aantallen dus lichtelijk neerwaarts gaan. In hoeverre dit structureel is,
is nu (nog) niet te zeggen, maar het lijkt er wel erg sterk op.
1 O2.e Wob
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1O.2.e Wob
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Dag

vrijdag 22 februari 2019 16:27
1 0.2.e Wob
RE: Aantal boetes ivm bijvoeren

hI’’Â’

Ik heb je vraag doorgestuurd. Dit is niet zo eenvoudig te beantwoorden omdat niet alleen onze boa’s boetes
uitdelen maar ook politie. Dus ik moet het navragen.
Ik denk dat het niet te vergelijken is...
Met vriendelijke groet,
hIIw.’v’t

Staatshcsbeheer
10.2.e Wob
Van:
Verzonden: vrijdag 22 februari 2019 14:2 1
Aan: Dist Persinfo

Onderwerp: Aantal boetes ivm bijvoeren
Goedemiddag
Ik probeer uit te vinden hoeveel boetes er tot nu toe uitgedeeld zijn voor bijvoeren in de Oostvaarderspiassen,
en hoe die in verhouding staan tot die van vorig jaar. Heb jij toevallig cijfers voor mij, van deze winter en de
vorige?
Ik hoor het graag!

Met vriendelijke groet,
1O.2.e Wob

B ureauredactie Omroep Flevoland
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10.2.e Wob
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 8januari 2016 10:18
10.2.e Wob
RE: HelikopterteHingen

Dag
Het wordt begin votgende week. De eerste wintermaandrapportage (december) staat sinds gisteren onhine.
En volgende week heb ik wat Oostvaarderspiassen betreft nieuwsberichtjes over uitkomsten helitethingen en
Oostvaardersveld. Winteropenstehling gaat 18/1 van start. We houden contact.
Groetjes,

Van:
10.2.eWob
omroepflevoland nl)
Verzonden:_dinsdag 5 januari 2016 9:47
Aan :hIeJl’Â’t
Onderwerp: Re: Helikoptertehlingen

Dag
Als je een seintje wil geven zou dat perfect zijn! Dat mag wel naar rtv@omroepflevoland.nl
Want ik ben de komende dagen niet op de redactie. Bij voorbaat dank!
groet,

Op 4jan.2016 om 15:25 heefi

10.2.eWob

‘

taatsbosbeheer.nl> het volgende geschreven:

Dag

Jij ook de beste wensen voor het nieuwe jaar! Ja, getukkig maar weinig wensbahionnen dit jaar.
Ik verwacht de gegevens deze week. Zat ik van te voren een seintje geven?
G ro ezj es,

Van:
1 0.2.e Wob
Verzonden:_maandag 4 januari 2016 7:33
Aan:
Onderwerp: Helikoptertellingen

Goedemorgen,
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! Het item over de wensballonnen was alvast
weer het eerste item dat Omroep flevoland en Staatsbosbeheer samen hebben gemaakt.
Afgelopen najaar waren er weer de jaarlijkse helikoptertellingen. Ik kan me herinneren dat de

uitkomsten van deze tellingen in het nieuwe jaar bekend worden gemaakt. Weet jij wanneer?
Of zijn ze al bekend? Zou ze graag ontvangen!
Groet en tot volgende keer!
1O.2.e Wob

Journalist
omroep flevoland

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. Staatsbosbeheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
Staatsbosbeheer is gevestigd te Amersfoort, Handelsregister nummer: 30263544.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. Staatsbosbeheer accepts no liahility for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Staatsbosbeheer bas its seat at Amersfoort, Commercial Register number: 30263544.
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1O.2.e Wob
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

1O2.e Wob
woensdag 5 december 2018 12:30
IIIWVÂ’1

Re: Hollandse Hout

1—bi

Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen op dat gebied te melden. Zodra we daar wat meer over kunnen
zeggen dan neem ik contact met je op.
Met vriendelijke groet,
1O.2.e Wob

Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 3dec.2018 om 15:21 heeft
Beste

10.2.e Wob

@ omroepflevoland.nl> het volgende geschreven:

HIlVA’1,

Zijn er nog ontwikkelingen te melden over de komst van edelherten in het Hollandse Hout? We
hebben daar eerder dit jaar contact over gehad, naar aanleiding daarvan hebben we het
onderwerp bij vandaag 3 december in onze agenda gezet. Vandaar de vraag op dit moment.
Vriendelijke groet,
10.2.e Wob
102 eWob

Telefoon.

1O2.e Wob

Oors ronkelijk bericht
Van: jI’ V’99Omroep Flevoland
Aan[iW
Âilstaatsbosbeheer.nl
-

-

Cc:
Onderwerp: RE: Hollandse Hout
Datum: ma l8jun. 2018 09:40
Dank je voor deze update. Ik weet het weer en houdt me aanbevolen als er ontwikkelingen te
melden zijn.
Vriendelijke qroet,
10.2.e Wob
E-maH: 1O.2.e Wob
Telefoor 1O.2.eWob

Oorspronke
it
Van:
Aan: 1
Cc:
rwerp: F
ndse
Datum: zo l7jun. 2018 20:58

r

staatsbosbeheer.nl>
evoland nI>
staatsbosbeheer.nl>
.

Hol
Het project voor de aanleg van de slenk in het Hollandse Hout loopt voorspoedig en volgens
planning. We hebben eerder met jullie gedeeld dat het gebied technisch gezien klaar is voor de
edelherten. De rasters staan om het gebied heen en de dijkovergang is ook gereed, We

hebben echter gemeend om de doorgang nog niet open te stellen omdat er op dit moment veel
werkzaamheden zijn in het gebied en er veel zandtransport wagens in en uit het gebied rijden
over de Torenvalkweg. Hekken blijven dan vaak open staan en dat is natuurlijk niet wenselijk in
combinatie met de aanwezigheid van herten. Daarnaast is er in het Oostvaardersveld nog
voldoende ruimte voor een toename aan edelherten. Dus opstelling is nu nog niet op stel en
sprong nodig.
Voor wat betreft de adviezen van Van Geel in relatie tot het Hollandse hout en de uitwerking
daarvan in het kader van de besluitvorming binnen de provincie kan ik natuurlijk niets zeggen.
Vooralsnog is het bovenstaande de lijn die we aanhouden.
We kunnnen morgen anders nog wel even telefonisch contact hebben om het door te spreken.
Je weet me te bereiken.
Met vriendelijke groet,
10.2.e Wob
Boswachter Staatsbosbeheer
Kitsw
p218 AA
T 10.2e Wob IM .eWo
E 10.2.eWob staatsbosbeheer. nI www.staatsbosbeheer. ni
10.2.e Wob
Van:
@ omroepflevoland.nl]
Verzondrn: wnnsd
3 juni 2018 08:52
1 0.2.e Wob I(IJVÂMiI @ staatsbosbeheer. ni>
Aan:
Onderwerp: Hollandse Hout

In onze agenda staat dat we rond deze tijd weer eens moeten informeren naar de komst van
edelherten naar Hollandse Hout. Zijn daar ontwikkelingen of misschien zelfs concrete data
over te melden? Of staan de plannen door het advies van de commissie Van Geel in een
ander daglicht?
Vriendelijke groet,
10.2.e Wob
Email:HWM

3voand.nl

Telefoon: ,10.2.e Wob
Disclaimer Nederlands English
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10.2.e Wob
iIIWZ’Â’1

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 31 december 2018 14:48
10.2.e Wob
Re: OVP

Jij ook! En bel gerust als er iets eerder al oppopt.
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 31 dec. 2018 om 14:46 heeft
geschreven:

10.2.eWob

ornroepflevoland.nl> het volgende

Prima, dank voor de informatie.
Ik spreeke volgende week. Goede jaarwisseling en alvast goed begin.
Groeten
Oorspronkeijk bericht
11W
Van:
•
staatsbosbeheer.nJ>
1
Aan:
AM.
@omroepflevoland.nI>
Cc:
Onderwerp: Re: OVP
Datum: ma 31 dec. 2018 14:22
-

-

Dag

IIPWJ1’Â’I,

Dank voor je compliment.
We komen in de week van 7 januari met een update over het afschot, ik zal jullie
actief van te voren attenderen, goed?
Dat extra vliegverbod is volgens mij ten einde, volgens mij liep dat tot 18/12. De
politie en de gemeente weten daar meer van.
Het vroeg reactief beheer is nog steeds van kracht als dieren gewond of verzwakt
zijn. Zal ik je daar volgende week over bijpraten?
Fijne jaarwisseling,
Met vriendelijke groet,
Verstuurd vanaf mijn iPhone

0p31 dec. 2018om 11:25 heeft 1O.2.e Wob
10.2.eWob
omroepflevoland.nl> het volgende geschreven:
G oeiemorgen!
Allereerst: wat een duidelijk optreden gisteren in Medialogica. Knap gedaan vond ik.
Maar waarvoor ik mail: Uiteraard over de OVP.
De omroep heeft daarover anderhalve week geleden ook al gebeld, voor een
update, maar toen begrepen we dat er in januari pas weer een update komt.
Uiteraard willen we als Omroep Flevoland goed vinger aan de pols dus vandaar van
mijn kant alvast wat vragen:

Wanneer komt de update precies?
Wordt die actief door SBB naar buiten gebracht, via een persbericht, of moeten we
het zelf in de gaten houden via de site/boswachtersbiog?
Staat in die update hoeveel herten er tot nu toe zijn afgeschoten? En hoe het
verloopt het afschot in de praktijk?
Staat daar ook in wanneer en waar het vlees te koop is? Zo nee, is daar nu dan iets
over te zeggen?
Hoe staat het met het vliegverbod boven het gebied? Is dat nog steeds van kracht?
en vliegen er nog steeds onbemande vliegtuigjes van defensie boven het gebied
om alles in de gaten te houden?
Tot slot nog een achtergrondvraag: nu er sprake is van nieuw beleid in de OVP
vraag ik me af of daarnaast ook nog steeds het predatormodel wordt gehanteerd.
Dus als er dieren verzwakt zijn, en niet gaan overleven, worden ze dan alsnog
afgeschoten?
En geldt dat alleen voor bepaalde periodes in het jaar?
n e.
Ik hoor g
Groeten 1O.2.e Wob
Omroep Flevoland
Disclaimer Nederlands English
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1O.2.e Wob
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 28 december 2016 16:47
10.2.e Wob
Re: tellingen dieren Oostvaarderspiassen

Dag

Via het boswachtersbiog en ook de site denk ik. Ik zal je/jullie attenderen, goed?
Groetjes,

Op 28 dec. 2016 om 16:01 heeft
geschreven:

10.2.eWob

OmroepFlevoland.nl> het volgende

dank voor snelle reactie.
Wordt de bekendmaking actief gecommuniceerd, of moeten we de site in de gaten houden?
Groeten

10.2.e Wob
Oorsoronkelilk_bericht

Van:
Aan:

10.2.eWob
1O.2.e Wob

beheer.nl>

evoland.nl>

Cc: Dist Persinfo <DistPersinfo@STAATSBOSBEHEERJNTERN>
Onderwerp: Re: tellingen dieren Oostvaarderspiassen
Datum: wo 28 dec. 2016 15:48

Dag

hL1WZ’Â’11

Net als vorig jaar worden de resultaten begin/medio januari verwacht en bekend
gemaakt.
https://www.staatsbosbeheer. nI/over-staatsbosbeheer/nieuws/20 16/01/resultatenhelikoptertellinq-grazers-oostvaardersplassen
Met vriendelijke groet,
Staatsbosbeheer
Op 28dec. 2016 om 15:23 heeft 10.2.e Wob
10.2.eWob
OmroepFlevoland.nl> het volgende geschreven:
Dag,
Mijn naam is 10.2.e Wob van Omroep Flevoland.
Wij melden ieder jaar de uitkomsten van de tellingen (per helicopter onder meer)
van de grote grazers in de Oostvaarderspiassen.
Ik heb van boswachter____________
10.2.e Wob _ begrepen dat de tellingen inmiddels weer
gedaan zijn in oktober.
Mijn vraag: heeft u voor mij de uitkomsten en de bijbehorende uitleg?
Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,

1O.2.e Wob
DiscIamer Nederlands English
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1O.2.eWob
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 27 augustus 2018 17:09
hIIW1’Â’Mt

RE: Vraag Omroep Flevoland

Dag
We hebben aLleen de cijfers van het Buitencentrum in LeLystad. Maar dat is niet echt representatief vrees ik. Bij de
Oostvaardersplassen is het natuurlijk heet moeilijk om aantallen bezoekers te meten door de grote hoeveelheid
vogetkijkhutteri en vrije toegang in het Oostvaardersveid en andere randgebieden.
Als je de cijfers van het BC wilt hebben, hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
IIIWiWLvt

aahJ:eheer
Van:
10.2.e Wob
Verzonden: maandag 27 augustus 2018 11:38
Aan: Dist Persinfo
Onderwerp: Vraag Omroep Flevoland
Dag

10.2.e Wob

Omroep Flevoland is bezig een overzicht te maken over het toeristisch zomerseizoen 2018. Derhalve zijn we
geïnteresseerd in de bezoekersaantallen van attracties en accommodaties, waaronder natuurlijk ook de
Oostvaarderspiassen. De vraag is dan ook: zijn er al wat (voorlopige) cijfers over de afgelopen maanden en/of
2018 tot nu toe. En hoe die aantallen zich verhouden tot die van vorige jaren.
Vriendelijke groet,

1 O.2.e Wob
Telefoon:

44

1O.2.e Wob
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Dag

vrijdag 13januari 2017 12:50
OmroepRevoand.nI’
10.2.eWob
10.2.e Wob
resuftaten h&ikopterteHing Oostvaarderspiassen

10.2.e Wob

Zoals beloofd, hierbij seintje dat de resultaten van de helikoptertellingen er zijn. We gaan dit zo op het blog van
de boswachters plaatsen. Zoals je ziet, niet zo veel verschil met vorig jaar.

Op 24 en

25 oktober 2016 zijn de edetherten, paarden en runderen in de Oostvaarderspiassen weer vanuit
de lucht geteLd.

De afgelopen 6 jaar worden deze tellingen uitgevoerd op advies van de internationale commissies (ICMO 1 + 2)
om meer inzicht te krijgen in de aantalsontwikkelingen van de populaties grazers in de Oostvaardersplassen.
Tijdens de drie telmomenten in oktober is zowel boven het moeras als boven de grazige delen gevlogen. Steeds
op een minimale hoogte van 150 meter, om verstoring van vogels en de grazers tot een minimum te beperken.
Natuurlijk is het in een gebied zo groot als de Oostvaardersplassen (5600 hectare) onmogelijk om een telling te
houden tot op het dier nauwkeurig. Daarom zijn er drie telmomenten geweest en worden hieronder de
gemiddelde aantallen weergegeven.
• Edelhert 3400
• Konikpaard 975
• Heckrund 180
Tijdens de tellingen van november 2015 waren dit;
• Edelhert 3050
• Konikpaard 1075
• Heckrund 225
Naast de jaarlijkse tellingen in oktober, die gebaseerd zijn op tellingen vanuit de heLikopter, publiceren we aan
het begin van de zomer ook altijd de populatieaantallen van de grote grazers, de zogenaamde ‘1 mei stand’, in
onze monitoringsverslagen. Het betreffen hier dan de aantallen die in oktober geteld zijn minus de sterfte tot
aan 1 mei van het daarop volgende jaar.
De ‘1 mei-stand’ geeft lagere aantallen weer dan de oktoberstand en is de stand (de zogenaamde voorjaarsstand)
waarop ecologen zich in hun onderzoeken over populatieontwikkeling baseren. Wanneer er in het beheer over
populatieaantallen wordt gesproken dan wordt er doorgaans verwezen naar deze 1 mei stand. Naast de jaarlijkse
tellingen in oktober, die gebaseerd zijn op tellingen vanuit de helikopter, publiceren we aan het begin van de
zomer ook altijd de populatieaantalten van de grote grazers, de zogenaamde ‘1 mei stand’, in onze
rnonitoringsverslagen. Het betreffen hier dan de aantallen die in oktober geteld zijn minus de sterfte tot aan 1
roei van het daarop volgende jaar.

Met vriendelijke groet,
woordvoerder
Staatsbosbeheer
Communicatie & Public Affairs 1 Smallepad 5 1 3811 MG Amersfoort
Postbus 2 3800 AA Amersfoort
To3o-(Mo6-

E @staatsbosbeheer.nl J www.staatsbosbeheer.nl
1 facebook.com/staatsbosbeheer 1 staatsbosbeheeri

Niet aanwezig op woensdagen

45
10.2.e Wob
Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

maandag 3 september 2012 07:05
HePZIYÂV1&1i

uitnodiging voor de pers: onderzoek naar broedvogels in de moeraszone van de
Oostvaarderspiassen

Dag
Hoe is het? Zie bijgaande uitnodiging voor morgen.
groetjes,

Uitnodiging voor de pers: onderzoek naar broedvogels in de moeraszone van de Oostvaardersplassen
De Oostvaardersplassen is een bijzonder zoetwatermoeras in Nederland, zowel qua schaal de
aanwezigheid van natuurlijke processen als de grote aantallen moerasvogels. Het is een schoolvoorbeeld
van grootschalige natuurontwikkeling, ontstaan in de jaren ‘70 bij de drooglegging van zuidelijk Flevoland.
,

Sinds 1987 vinden in de moeraszone van de Oostvaardersptassen inventarisaties van broedvogels plaats.
Het doel van de tellingen is het volgen van de aantalsontwikkeling van moerasvogels in relatie tot
ontwikkelingen in waterpeil en vegetatieontwikkeling. Staatsbosbeheer en onderzoeksbureau Altenburg &
Wymenga nodigen u graag uit voor de presentatie van het rapport ‘Broedvogels in de moeraszone van de
Oostvaarderspiassen in 2005-2011 met een overzicht van langjarige ontwikkelingen’.
Datum: dinsdag 4 september 2012
Programma:
10.00: inloop/ontvangst met koffie
10.15: welkom door boswachter 10.2.e Wob
10.20: presentatie door onderzoeker 1 0.2.e Wob
11.00: bezoek aan het moerasgebied van de Oostvaardersplassen
+/-13.00: einde bezoek
Wij zorgen voor broodjes.
Locatie: Kantoor Staatsbosbeheer, Kitsweg 1, 8218 AA Lelystad.
Met vriendelijke groet,

Staatsbosbeheer
06-II•P’M
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1O.2.e Wob
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

102.e Wob
nos.nl>
woensdag 19 september 2018 10:45
ii!

hertenbiefstuk

Ho
Je hebt vandaag je
hebben, denk ik.

Vrije

dag volgens mij. Daarom maar even wat vragen via de mail. Het zijn geen dingen die grote haast

Gisteren vertelde je dat het hertenviees uit de OVP voor consumptie bestemd is. En dat jullie bezig zijn met de contracten.
Ik wil daar graag meer over weten. Het lijkt me een interessant verhaal om te vertellen. Als jullie zover zijn dat er iets over
verteld kan worden natuurlijk.
De gedeputeerde vertelde gisteren bij ons op de radio dat er ruim de tijd wordt genomen voor het afschot. Dat hij de komende
winter ziet als een overgangsperiode, en dat het streefgetal van 1100 dieren uiterlijk 21 december 2019 gehaald moet zijn.
Maar dat de aantallen nog dit jaar “stevig naar beneden moeten worden gehaald”.
Hij zei dat jullie een uitvoeringsplan hebben. Kun je daar al iets over kwijt? Ik denk dat we hier wel een reportage over willen.
Dat geldt natuurlijk ook voor de start van het afschot. Maar ik begrijp ook dat het voor jullie een ingewikkeld verhaal is.
Fijne dagl
Met vriendelijke groet,
10.2.e Wob
NOS Nieuws

NOS
Sumatralaan 45
www.nos.nl

1

Postbus 26600 1202 JT Hilversum

1
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1O.2e Wob
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 9 februari 2017 13:02
10.2.e Wob
informatie

Dag
Zoals besproken.
Afschot 2015-2015
Het percentage van het totaal aantal gestorven dieren die geschoten zijn in het kader van het vroeg reactief
beheer, bedroeg 90%.
Tellingen
De grote hoefdieren worden tweemaal per jaar geteld: eenmaal in het voorjaar (vanaf de grond) en eenmaal in
het najaar, zowel vanaf de grond als vanuit een helikopter. Het aantal dieren in het voorjaar (véôr het moment
dat de kalveren en veulens zijn geboren) is lager dan in het najaar. De meistand wordt gezien als de stand dat de
ecologische draagkracht van het gebied aangeeft. Recente cijfers over aantallen dieren in de Oostvaarderspiassen
zijn te vinden in de Jaarrapportages monitoring. Zie Links en downtoads.

De aantallen (lentestand): https:)Jwww.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/oostvaardersplassen
beheer/[inks-en-downloads
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Winterstand en uitleg wat verschil is:

Over het beheer van de grote grazers:
https://www.staatsbosbeheer.nllover-staatsbosbeheer/dossiers/oostvaa rdersassen-beheer/g rote
grazers/beheer-en-afschot
Verreweg de meeste paarden, runderen en edelherten sterven in de Oostvaardersplassen geen natuurlijke dood,
maar worden voortijdig door boswachters geschoten. Staatsbosbeheer past een vroeg-reactief beheer’ toe.

Boswachters maken (in de winter zeven dagen per week) meerdere keren per dag een ronde door het gebied om
de dieren in de gaten te houden.
Cve rLevingska nsen
Treffen de beheerders een dier aan dat snel in conditie achteruit gaat, dan houden ze het extra in de gaten. Een
uitgebreid beslisschema helpt de beheerders een inschatting te maken van de overlevingskansen. Daarbij Letten
ze op de conditie en het gedrag van het dier, maar ook op de omstandigheden in het terrein (voedsel en
beschutting) en de weersomstandigheden. Is het aannemelijk dat een dier niet zal overleven, dan zal de
beheerder het afschieten. Dit om mogelijk lijden te voorkomen. Het gebeurt ook regelmatig dat de beheerders
een dier vinden dat gewond is. Als het aannemelijk is dat het dier aan zijn verwondingen dood zal gaan, dan
wordt het direct geschoten. Als een dier vastzit in de modder, dan zullen we alle moeite doen om het eruit te
halen.

Met vriendeLijke groet,
woordvoerder
Staatsbosbeheer
Communicatie & PubLic Affairs 1 SmaLlepad 5 1 3811 MG Amersfoort
Postbus 2 3800 AA Amersfoort
T 030
M 06 iEew!1n•)
E@staatsbosbeheer.nl 1 www.staatsbosbeheer.nl
III,zin,
racebook.com/staatsbosbeheer staatsbosbeheeri
II V4
Niet aanwezig op woensdagen
—‘‘‘
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1O.2.e Wob
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

10.2.eWob
woensdag 24 mei 2006 17:02
@staatsbosbeheer.nI
NOS-contact

nosni>

Hal lo
zoals afgesproken is hier mijn e-mailtje.
De NOS wil graag iets doen met de broedende zee-arend. Ik begrijp dat het nu nog te vroeg is.
Maar het verhaal van de permanente bewaking lijkt me al spannend genoeg voor een radioreportage. Voor tv ligt de drempel zoals je weet wat hoger. Maar je weet nooit. Het zou helemaal
geweldig zijn als we voor het NOS-journaal de eerste beelden van de jonge zeearenden kunnen
krijgen! Bijvoorbeeld bij de introductie van de webcam.
Laten we in elk geval contact houde. Ik werk op dinsdags en woensdag. Maar ook als ik er niet
ben, wordt de telefoon altijd opgenomen.
fijn weekend,
tot binnenkort!
1O.2.e Wob
redactie NOS Binnenland
035 10.2.e Wob
06 10.2.e Wobi
-

-
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1O.2.e Wob
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

10.2.eWob
woensdag 5 december 2018 16:46

poolregeling

-

nos.nl>

afspraken

Dag

Ook hier wordt druk overlegd over de beelden die we zouden kunnen maken in de Oostvaardersplassen.
De poolregeling is technisch prima te doen, maar we moeten inhoudelijk duidelijke afspraken maken.
Ik heb het er net met mijn hoofdredacteur over gehad. Hij dringt erop aan dat duidelijk in de afspraken komt te staan dat onze
redactionele onafhankelijkheid leidend is.
Ook moeten de NOS en Staatsbosbeheer van te voren vastleggen welke beelden er gemaakt kunnen worden.
Op die manier kunnen we een shotlist opnemen In de licentieovereenkomst voor de poolregeling. De afnemers weten dan van
te voren wat ze kunnen verwachten, en kunnen er geen misverstanden ontstaan.
In dat licht vindt mijn hoofdredacteur dat we een totaalshot moeten kunnen maken waarop meerdere dode edelherten te zien
zijn. Omdat het niet om 1 hert gaat maar om vele, vindt hij het onlogisch als we er slechts eentje laten zien.
Of dat shot ook gaan zelf gaan uitzenden is een tweede, maar voor de pool moeten we dat wel kunnen aanbieden.
Voor de rest kon hij zich prima vinden in de opzet zoals ik die had bedacht.
Het onherkenbaar in beeld brengen van de faunabeheerders is akkoord
Samengevat zijn dit de wensen:
de cameralens als het oog van de boswachter/faunabeheerder
Je kijkt over zijn schouder mee. Je ziet het hert, hoort een knal en het hert valt.
Een karkas, wijd en close.
Wijd shot van meerdere karkassen
wijde shots van de auto’s die door de OVP rijden en opgesteld staan.
De geweren/faunabeheerders die in positie staan.
Het ophalen van de kadavers.
De opslag (koelunit?) als die er is.
-

-

-

-

-

-

-

-

We willen de beelden rechtstreeks doorzetten naar de afnemers. Dus niet zelf een ruwe montage maken.
Is het internet midden in de OVP goed genoeg?

Hopelijk kun jij hiermee uit de voeten.
Bel me vooral als het niet duidelijk is.
Morgen na half 12 ben ik goed bereikbaar.
Dank je wel!

Verzonden: woensdag 5 december 2018 11:03
Aan:
10.2.eWob staatsbosbeheer.nl)
Onderwerp: delen beelden
Ho
Beeld uit de Waterleidingduinen kan ik niet goed achterhalen.
Ik vind alleen dit, via RtvNH: https://nos.nitike1/2O95862.eerste-groep-damherten-in-waterleidingduinen-afgeschoten.htmI

zoekt nog even uit of er meer moet zijn.
Over maandag ( of vrijdag):
Wij sturen een verslaggever en een cameraman mee. Die maken een reportage.
De interviews zijn voor onszelf, het ‘algemene beeld’ kunnen we delen.
Dat gaat via de gebruikelijke poolregeling. Net zoals bij rechtszaken bijvoorbeeld.
Als het onmogelijk is om al’e cameraploegen te faciliteren, fungeert er 1 omroep als pool. Meestal is dat de NOS.
Omroepen die het beeld willen hebben, melden zich met een mailtje bij ons aan, via beeidrnateriaI.journaal@nosni
En dan zorgen wij dat het beeld bij hun komt.
Daar staat de gebruikelijke vergoeding voor.
Het verspreiden van het beeld kan op diverse manieren. Dat wordt onderling geregeld, volgens mij hoef jij daar niet druk om te
maken.
Via LiveU is het gemakkelijkst. Dan wordt het beeld via internet rechtstreeks doorgestuurd naar de MCR in Hilversum ( de
controlekamer zeg maar) en vanuit daar naar de afnemers.
Een andere optie is dat er een SNG (reportagewagen) naar de OVP komt, en dat de omroepen daar inprikken.
Ik heb ook nagedacht over een ideale shotlist.
Eigenlijk moet je de cameralens zien als het oog van de boswachter/schutter.
Je kijkt over zijn schouder mee. Je ziet het hert, hoort een knal en het hert valt.
Ik denk dat we er niet aan ontkomen om dat te laten zien. Na alle discussie zou het raar zijn om dat moment niet in beeld te
hebben.
We hoeven geen S, 10 of 20 herten te zien vallen.
Verder willen wat wijde shots van de auto’s die door de OVP rijden. En als ze opgesteld staan. De schutters die in positie staan.
Het ophalen van de kadavers. De opslag (koelunit?) als die er is.
De boswachters brengen we onherkenbaar in beeld.
Weet je zo genoeg? Of moet het meer in detail

Met vriendelijke groet,

NOS Nieuws

NOS
Sumatralaan 45
wwwnos.nl

1

Postbus 26600 1202 JT Hilversum

2

50

1O.2.e Wob
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

10.2.eWob
zaterdag 8 december 2018 19:38

nos.nl>

ii.w.vgt;i

Re: afspraken Staatsbosbeheer

NOS

Hoi
Akkoord dat we de foto pas plaatsen op het moment dat we uit het veld zijn.
Groet,
IIIW.i!1V!1

Outlook voor iOS downloaden
From:
Sent: Saturday, December 8, 2018 7:23:46 PM
10.2.e Wob
Subject: Re: afspraken Staatsbosbeheer NOS
Dag

To:

-

Ik denk dat 12 uur een beetje optimistisch is maar het kan.
Tegenvoorstel: foto van
pas gebruiken als we terugkomen uit het veld? Moet ik wel met de fotograaf
overleggen.
Groetjes,

Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 8 dec. 2018 om 18:53 heeft

10.2.e Wob

osnl> het volgende geschreven:

Dag’
Een paar opmerkingen bij jouw mail.
Wat betreft de foto:
Wij willen toch graag de foto na 9.30 uur onhine kunnen zetten. We doen veel moeite om als pool te
kunnen functioneren, daar mag ook wel iets tegenover staan. Stili van video werkt niet en is
omslachtig.
Wij gingen ervan uit dat we tot half 2 in het gebied bezig zouden zijn. Je schrijft nu dat het misschien
wel om 12 uur klaar is.
Dan kunnen de beelden wat ons betreft ook eerder beschikbaar komen.

Groet, iciw.ivvt

staatsbosbeh eer. n 1>
Van: 10.2.eWob
Verzonden: zaterdag, december 8, 2018 4:43 PM

Aan: 1O.2.e Wob
Onderwerp: RE: afspraken Staatsbosbeheer NOS
Dag
Ik heb nog een en ander uitgezocht. Hierbij onze opmerkingen en aanvullende
voorwaarden/afspraken die we met NOS willen maken.
• de faunabeheerder wil niet dat we zijn stem laten horen. Hij is ook boa in het gebied en heeft
het afgelopen jaar veelvuldig gesproken met dierenliefhebbers/actievoerders dus we willen
geen enkel risico lopen op herkenning. Wat we zouden kunnen doen, als jullie toch een
uitleg willen, is dat hij iets uitlegt, ik het herhaal en dat je dan mijn stem gebruikt. Is dat een
idee?
-

• de afvoer van de kadavers: daar heb je al ‘mogelijk’ staan. Dat klopt: door de aanbesteding is
de koelcel nog niet geleverd, die komt hopelijk deze week. Grote kans dat de eerste dagen
de geschoten dieren in het gebied achterblijven voor de aaseters (o.a. vos en raaf). In de
latere praktijk gaat dat ook het geval zijn: het behalen van de doelstand is de eerste
prioriteit, en als het kan wordt het vlees voor menselijke consumptie gebruikt (anders
destructie); en een deel van de kadavers blijft achter in het gebied voor de aaseters. De
overeenkomst met de poelier wordt waarschijnlijk aankomende week getekend. Het
kadaver dat achterblijft in het gebied mag ook gefilmd worden, niet gelijk na het schot
omdat de faunabeheerders nooit direct na het schot gaan kijken bij het kadaver (ook niet in
andere gebieden) zodat de dieren geen (of zo min mogelijk) associatie krijgen met mens
afschot.

‘We schieten vooral vrouwelijke dieren. Er zijn veel meer hindes dan mannen, vandaar.

‘We gaan met de Toyota zodat naast de schutter, de cameraman,

en ik mee kunnen.

• De schutter heeft de regie in de auto. Als we links gaan, gaan we links. En niet rechts omdat de
cameraman daar graag ook wat beelden van het gebied wil maken. Tenzij de schutter zegt
dat dat kan. Als de schutter zegt dat we een tijd moeten wachten in de auto (bijvoorbeeld
als hij een groep edelherten wil monitoren om bv te zien of hij aan kan leggen), blijven we
allemaal wachten in de auto. De prioriteit ligt bij het beheer.

1O.2.e Wob
NOS is videopool en
van Hollandse Hoogte/NRC is fotopool. Daarom
vinden we dat NOS geen foto’s mag maken, Want anders krijgen we als eerste foto’s op de
site van de NOS die; met zijn mobieltje heeft gemaakt. Dat is niet de afspraak met
HH/NRC. jullie kunnen stills van de videobeelden gaan maken, die komen na 15 uur online.
NRC publiceert ook niet voor 15 uur. Nog even voor de helderheid: van NOS gaan een
cameraman en een verslaggever mee, van NRC gaan fotograaf en verslaggever mee. PS
1O.2.e Wob
heeft in april afschot in de Oostvaardersplassen gefotografeerd, die
beelden staan op Hollandse Hoogte, desnoods kun je die gebruiken in de tussentijd tot 15
uur

• Staatsbosbeheer publiceert om 0930u het nieuwsbericht. Wij zetten erbij dat we op dat
moment geen verdere informatie of telefonische toelichting geven, en dat we ‘s middag, als
de eerste ronde klaar is, bijvoorbeeld om 12u met meer info komen, ook aarHP
en dat we dan ook pers te woord gaan staan. NOS radio zit namelijk niet in de
1O.2.e Wob geen voorkeursbehandeling mag krijgen,
poolafspraak, dus wij vinden dat_______________
en net zoals de rest na afloop van de eerste schietronde door mij of”’te woord wordt
gestaan.
2

Met vriendelijke groet,
Staatsbosbeheer
Van:
10.2.eWob
1
Verzonden: vrijdag 7 december 2018 15:42
Aan: 1 0 2 e Wob[ eheerni>
10.2.e Wob
@nosnI>
1O.2.eWob
>;
Onderwerp: atspraken Staatsbosbeheer NOS
Dag
Volgens mij zijn we er wel uit. Ik heb de afspraken die we hebben gemaakt op een rijtje gezet.
Laat je me even weten of Staatsbosbeheer zich hierin kan vinden?
Er worden door 588 aan de NOS geen beperkingen opgelegd bij het maken van opnames. Anders dan
beperkingen die te maken hebben met veiligheid
Uitgezonderd:
De schutter komt alleen onherkenbaar in beeld. Ook geen achterhoofd
SBB overlegt of we zijn stem mogen laten horen
Over de pool regeling:
-Wat in de auto gebeurt en wordt gezegd, valt in principe onder de poolregeling en kan dus ter
beschikking komen aan de andere omroepen
Staatsbosbeheer zet om half 10 een persbericht online waarin staat dat het afschot begonnen is. Op dat
moment vervalt het embargo.
In dat persbericht staat niet vermeld dat NOS Pool S.
Media die SBB om beeld vragen, kunnen jullie doorverwijzen naar mijn collega
10.2.e Wob
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- Wij benaderen onze mediarelaties vanaf 9.30 uur om het beeld aan te bieden
Het beeld komt vanaf 15.00 uur beschikbaar
-Wij zijn geen fotopool. Foto’s die verslaggever 10.2.e Wob in de auto maakt, zijn alleen voor de NOS
en kunnen vanaf 9.30 uur gebruikt worden
Beelden die we mogen draaien:
-Algemeen beeld van het afschot en het gebied
Auto S8B rijdend door gebied
-Auto 588 stilstaand
-Auto SBB met geweer uit raam
-Arm schutter met geweer
Hert in het vizier
-Schot
-Vallend hert
Dood hert
Indien mogelijk: afvoer kadavers.
Met vriendelijke groet,
10.2.e Wob
NOS Nieuws
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-

-

-

-
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1O.2.e Wob
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlag en

ILlW’ÂVf&1

zondag 9december 2018 18:33
10.2.e Wob
RE: Draai instructies afschieten herten Oostvaardersplassen
Start afschot edelherten Oostvaardersplassen 0.3.docx

Ik heb mijn bericht voor 9.30 ook af, zie concept in bijlage.
Altes staat er eigenlijk in. Net als in jullie bericht van 9.30. Dus ik twijfel nu of we erbij moeten zetten dat we pas
Later media te woord staan. Het embargo verloopt om 930. Dus dan kan iedereen gaan bellen over de inhoud van
dat bericht, toch? Of sla ik nu iets wezenlijks over?
Van:
10.2.e Wob
Verzonden:_zondag 9 december 2018 18:27

rI1

Aan: H.I!LI’Â’t

Onderwerp: FW: Draai instructies afschieten herten Oostvaarderspiassen
ter info

ter aanvulling de definitieve afspraken met Staatsbosbeheer. Op punten wijkt het iets af van de eerdere afspraken:
de faunabeheerder (jager) wil niet dat we zijn stem laten horen.
Dat kan praktische problemen opleveren bij het draaien. Hij zal bijvoorbeeld stil moeten zijn tijdens het draaien. Ook
moet IIIW1T!II1 deze voorwaarde melden aan de afnemers van het poolmateriaal, voor het geval zijn stem toch in de
opnames te horen is.
van SBB zit ook in de auto, zij kan wel uitleg geven.

*

De schutter heeft de regie in de auto. Als hij links gaat, gaat hij niet rechts omdat de cameraman daar graag ook
wat beelden van het gebied wil maken. Tenzij de schutter zegt dat dat kan. Als de schutter zegt dat we een tijd
moeten wachten in de auto (bijvoorbeeld als hij een groep edelherten wil monitoren om bv te zien of hij aan kan
leggen), blijven we allemaal wachten in de auto. De prioriteit ligt bij het beheer.
Achteraf, als de afschotronde klaar is, kunnen er nog wel wat extra shots gedraaid worden

•
Staatsbosbeheer publiceert om 0930u het nieuwsbericht en zet erbij dat ze op dat moment geen
verdere informatie of telefonische toelichting geven., Als de eerste ronde klaar is komen de woordvoerders
met meer info. De verwachting is dat dat al rond 12 uur kan zijn, eerder dan we dachten. Daarom moet
‘‘“tegen de afnemers van de poolregeling zeggen dat de beelden uiterlijk om 3 uur geleverd worden,
of zoveel eerder als mogelijk.
10.2.e Wob er 10.2.e Wob die buiten het gebied staan, kunnen ook pas na afloop van de eerste
afschotronde met een woordvoerder spreken.

•

‘NOS is video pool en
10.2.e Wob
van Hollandse Hoogte/NRC is fotopool. Daarom vindt SBB dat NOS
geen foto’s mag maken. Uitzondering is 1 foto die
met zijn mobiel maakt. Die mogen we gebruiken bij
al onze uitingen.

Hartelijke groet,
1O.2.e Wob

2

Start afschot edelherten Oostvaarderspiassen
Versie 0.3, 9 december 2018

EMBARGO io december 9.30
Vandaag is gestart met het verminderen van het aantal edelherten in de Oostvaarderspiassen.
Provinciale Staten van FlevoLand hebben in juli 2018 ingestemd met nieuw beleid voor het
natuurgebied. Een van de uitwerkingen van het nieuwe beleid betekent dat het aantal
edelherten in het gebied terug zal worden gebracht naar een doelstand van 490 edelherten.
Staatsbosbeheer voert dit besluit van de provincie uit.
Het afschieten van edelherten vraagt veel voorbereiding. Met de helikoptertellingen die eind
oktober 2018 zijn uitgevoerd is het actuele aantaL edeLherten zo goed als mogelijk vastgesteld. Het
nieuwe beleid betekent concreet dat er ruim 1.8oo edelherten zullen worden geschoten.
Veiligheid en zorgvuldigheid staan bij het afschot voorop. Het afschot zal plaats vinden in de
Oostvaardersptassen en de gebieden er om heen die voor de edelherten te bereiken zijn
(Kotterbos, Oostvaardersbos en OostvaardersveLd). tn het kader van de veiLigheid worden
gebieden afgesLoten voor het publiek.
Uitvoering
Ervaren, professionele faunabeheerders van of aangesteld door Staatsbosbeheer voeren het werk
uit. De groep edelherten die over blijft zat grofweg voor de heLft uit mannelijke en voor de helft
uit vrouwelijke dieren bestaan. Nu zijn er meer vrouweLijke dieren dan mannelijke dieren in het
gebied; het afschot zal zich daarom richten op de hindes. De geschoten dieren worden deels
benut voor menselijke consumptie. Een deel van de dode dieren blijft in het gebied achter aLs
voedsel voor andere dieren. De overIge geschoten dieren worden afgevoerd voor destructie.
Af schot
Per dag wordt beoordeeLd van weLke aanzitplekken gebruik wordt gemaakt, gelet op de
weersomstandigheden, windrichting, aanwezigheid edeLherten en dergelijke. Afschot wordt via
diverse methodieken uitgevoerd, bijvoorbeeLd afschot vanaf een vast punt (zogenaamde
aanzitpLek) of afschot vanuit een stilstaande auto. Per dag gaan er maximaal vier faunabeheerders
tegelijk aan het werk. De vergunning geeft de ruimte om het afschotbeheer van de edelherten te
Laten plaatsvinden in de periode van 1 september tot 1 april, daarbij is de bronsttijd van de
edetherten uitgesloten. Het accent van de uitvoering ligt op de doordeweekse dagen. Het
weekend wordt vooral benut voor de afgesproken vogeltelLingen en mogelijkheden voor
publieksactiviteiten. Overigens zaL vanuit optiek van dierenwetzijn het zogenaamde vroeg reactief
beheer (ook een vorm van afschot) jaarrond uitgevoerd worden. Hiermee wordt voorkomen dat
verzwakte, zieke of gewonde dieren onnodig lijden.
Toekomst
Om voor de lange termijn een gezonde en beheerbare popuLatie te realiseren wordt na de reset
populatiebeheer uitgevoerd dat gericht is op een beperkte populatie met een evenwichtige
leeftijdsopbouw. Door het aantal grazers in de Oostvaardersplassen structureeL te verlagen, komt
er meer ruimte voor meer LandschappeLijke variatie, met open water, grasLand, moeras, struwelen
en bosschages. Daar profiteren vete vogelsoorten van zodat de Oostvaardersplassen de naam van
vogelparadijs in ere kan behouden.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Video- en fotomateriaal zullen later op de dag ter beschikking worden gesteld.
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1O.2.e Wob
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

102.eWob
donderdag 12 maart 2015 21:17

nos.nI>

RE: Oostvaarderspassen: meer afschot dan vorig jaar

-

Nieuws

Fijn, dank je
-----Oorspronkelijk bericht
IIWiI!!M.— staatsbosbeheer.nL]
Van:
Verzonden: donderdag 12 maart 2015 21:10
1O.2.e Wob
Aan:
Onderwerp: OostvaarderspLassen: meer afschot dan vorig jaar Nieuws
-

Nattigheid staat er niet bij (ik heb ze niet gesproken) Staatje is handig.
roetjes,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor ii is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meLden en het bericht te verwijderen.
Staatsbosbeheer aanvaardt geen aansprakeLijkheid voor schade, van weLke aard ook, die verband houdt met
risico’s verbonden aan het eLektronisch verzenden van berichten.
Staatsbosbeheer is gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, Handelsregister nummer: 30263544.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and detete the message.
Staatsbosbeheer accepts no liabiLity for damage of any kind resutting from the risks inherent in the e[ectronic
transmission of messages.
Staatsbosbeheer has its seat at Driebergen-Rijsenburg, Commerciat Register number: 30263544.
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1O.2.e Wob
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

10.2.eWob
woensdag 21 maart 2018 16:03

nos.nl>

RE: zeeearendbericht

Dank je. We kregen het al via Omroep Flevoland. Staat dus al online
Van:
10.2.eWob
staatsbosbeheer, ni]
Verzonden: woensdag 21 maart 2018 16:03
Aan:
10.2.e Wob
Onderwerp: RE: zeeearendbericht

o ja, de man op de film is dus 10.2.e Wob
dan het liefst Wageningen ResarcH

van Wageningen Environmental Research. Als je af moet korten,

Van IIIW’!11
Verzonden: woensdag 21 maart 2018 16:02
Aan:
10.2.e Wob
@nos.nl
Onderwerp: zeeearendbericht

10.2.e Wob

Dode zeearend onderzocht
Op dinsdag 20 maart is vlakbij natuurgebied de Oostvaardersplassen in Ftevoland een dode zeearend gevonden.
Een boswachter van Staatsbosbeheer werd ingeseind en hij heeft de vogeL overgedragen aan onderzoekers van
Wageningen EnvironmentaL Research. De vogeL is op woensdag 21 maart onderzocht. De imposante roofvogel
was niet geringd. De vogel is vier jaar oud. Het is een volwassen man. De vogel weegt 4,5 kiLo en was in zeer
goede conditie. Een van de vleugels van de vogel was gebroken en de beide poten ook. De vogel heeft intern
bloedingen, dat is te zien aan bloed in de bek. De dood is waarschijnlijk veroorzaakt door een aanvaring met een
windmolen. Een zeearend vliegt gemakkelijk op een hoogte van loo meter. Door vermoedelijk een tik van een
wiek van een windmolen is de vogel zijn vLiegvermogen verLoren. Daarna is de vogel naar beneden is gevallen,
en heeft daardoor beide poten gebroken en intern kwetsuur opgeLopen met de dood tot gevolg.
Sinds 2006 broedt de imposante zeearend (Haliaeetus albicilla) weer in Nederland. Het eerste broedgevat van
deze grote roofvogel was in de Oostvaarderspiassen, waar de vogels elk jaar met succes broeden. Inmiddels zijn
er 12 broedparen in Nederland. Er worden relatief weinig dode zeearenden gevonden dus deze vondst is treurig
maar ook belangrijk om meer te weten over doodsoorza ken zodat de zeearend nog beter beschermd kan
worden.
Met vriendelijke groet,
I1ePVÂYL

woordvoerder
Staatsbosbeheer
Communicatie & Public Affairs Smallepad 5 3811 MG Amersfoort
Postbus 2 1 3800 AA Amersfoort
To3o-IMo6E 3staatsbosbeheer.nL 1 www.staatsbosbeheer.nl
lfacebook.co m/staatsbosbeheer
staats bosbeheera
Niet aanwezig op woensdagen

BESTE 2017

OVERHEIDS
ORGANISATIE
VAN HETJAAR

Staatsbosbeheer
Bekroond tot beste overheidsorgansatie
van het jaar 2017

Discialmer Nederlands English

2

54

1O.2.e Wob
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Dag

iiewit

maandag 3 september 2012 06:58
1O.2.e Wob
binnenland@nos.nl
uitnodiging voor de pers: onderzoek naar broedvogels in de moeraszone van de
Oostvaardersplassen

‘‘

Hoe is het? Zie bijgaande uitnodiging voor morgen. Het is wel wat specifiek, maar misschien wel wat voor
je.
groetjes,

Uitnodiging voor de pers: onderzoek naar broedvogels in de moeraszone van de Oostvaardersplassen
De Oostvaardersplassen is een bijzonder zoetwatermoeras in Nederland, zowel qua schaal, de
aanwezigheid van natuurlijke processen als de grote aantallen moerasvogels. Het is een schoolvoorbeeld
van grootschalige natuurontwikkeling, ontstaan in de jaren ‘70 bij de drooglegging van zuidelijk Flevoland.
Sinds 1987 vinden in de moeraszone van de Oostvaardersplassen inventarisaties van broedvogels plaats.
Het doel van de tellingen is het volgen van de aantalsontwikkeling van moerasvogels in relatie tot
ontwikkelingen in waterpeil en vegetatieontwikkeling. Staatsbosbeheer en onderzoeksbureau Altenburg &
Wymenga nodigen u graag uit voor de presentatie van het rapport ‘Broedvogels in de moeraszone van de
Oostvaardersplassen in 2005-2011 met een overzicht van langjarige ontwikkelingen’.
Datum: dinsdag 4 september 2012
Programma:
10.00: inloop/ontvangst met koffie
10.15: welkom door boswachter 10.2.e Wob
10.20: presentatie door onderzoeker 10.2.e Wob
11.00: bezoek aan het moerasgebied van de Oostvaarderspiassen
+/-13.00: einde bezoek
Wij zorgen voor broodjes.
Locatie: Kantoor Staatsbosbeheer, Kitsweg 1, 8218 AA Lelystad.
Met vriendelijke groet,

Staatsbosbeheer
10.2.e Wob

