
BEHEER: Bij te veel konikpaarden vangen we  
de paarden en gaan ze naar de slacht tenzij er een 

ander natuurgebied is waar konikpaarden  
gewenst zijn. 
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Gewenst aantal konikpaarden  
en heckrunderen: 

Voedsel- 
voorkeur:

Konikpaard

Gewenst aantal: 

Voedsel- 
voorkeur:

BEHEER: Het gewenste aantal edelherten bereiken 
we door afschot. Het merendeel wordt geslacht, 

een klein aantal blijft in het veld achter als voedsel 
voor andere dieren. 

Edelhert

CONTROLE:         Van januari tot en met april contro-

leren de boswachters minimaal twee keer per week en 

de dierenarts minimaal eens per maand.         De rest van 

het jaar doen de boswachters een wekelijkse ronde, de 

dierenarts elk kwartaal.

TIJDENS DE CONTROLES: We letten op verwondingen en afwijkend gedrag bij individuele dieren en ziektes in kuddes. 

Ook bepalen we de Body Conditie Score (BCS) van de kuddes paarden en runderen. Score 5 betekent: heel vet. Score 1: heel ma-

ger. Bij een gemiddelde score van 2 of lager worden heckrunderen en konikpaarden bijgevoerd. Soms gebeurt het bijvoeren eerder, 

bij bijzondere weers- of terreinomstandigheden. Een kreupel of gewond dier of een dier dat op een andere manier gebrekkig is en 

niet meer kan herstellen, kan afgeschoten worden. Dat gebeurt bij paard en rund bij twijfel in overleg met de dierenarts.

VOEDSELVOORKEUR

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november

kort  
gras

lang  
gras

ruigte-
kruiden

struiken

december

BEHEER: Het aantal heckrunderen houden we door 
afschot op peil. De dieren mogen volgens de wet 
niet worden geslacht of achtergelaten, daarom 

gaan ze naar de destructie.

Voedsel- 
voorkeur: 

Heckrund

1

2

21

1.100
grazers is het aantal 

dat past bij een  
gevarieerd landschap 

met een rijk  
vogelleven.

Het beeldmerk is de handtekening van Staatsbos-

beheer. Samen met de andere basiselementen (let-

tertype, kleuren, fotostijl, illustraties en papier)

maakt het deel uit van de huisstijl. Het beeldmerk

bestaat uit een groene rechthoek met daarop in

wit de boom en daaronder de tekst ‘Staatsbos-

beheer’. Het is een eenheid en mag niet in delen

worden opgeknipt, vergroot, of als versiering 

worden gebruikt.

.. Beeldmerk in de praktijk
Het beeldmerk heeft altijd een vaste vorm en

plaats. Het wordt nooit vrijstaand geplaatst, maar

altijd aflopend gebruikt. Dat betekent dat het in

alle uitingen altijd met één kant tegen de linker-

rand of -lijn moet worden geplaatst. Alleen als er

aan de linkerzijde geen plaats is, mag bij uitzonde-

ring het beeldmerk rechts aflopend worden

gebruikt.

In de sjablonen zijn de juiste positie en het juiste

formaat van het beeldmerk opgenomen. Ook de

positie van het beeldmerk ten opzichte van omrin-

gende elementen, zoals foto’s en kleurvlakken, is

hierin vastgelegd.

Indien het beeldmerk wordt gebruikt in gevallen

waarin geen sjabloon voorhanden is, dan wordt

altijd een ruimte vrijgehouden van minimaal 

/ deel (een derde) van de hoogte van het beeld-

merk. In die vrije ruimte om het beeldmerk mag

geen tekst of beeld worden geplaatst. Als het

beeldmerk op een foto wordt geplaatst moet het

altijd duidelijk te onderscheiden zijn van de

achtergrond. Let er daarom op dat de achtergrond

van de foto rondom het beeldmerk niet te gede-

tailleerd of te groen is.

De verhouding van het beeldmerk is :. De mini-

male afmeting waarop het gebruikt mag worden is

 mm breed en  mm hoog.

Het beeldmerk gebruiken we in Staatsbosbeheer-

groen, PMS, of als er geen andere mogelijk-

heid is in zwart/wit. Beide versies kun je downloa-

den vanaf de huisstijlwebsite.

. Beeldmerk
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De minimale vrije ruimte rond het beeldmerk is 
/ deel van de hoogte van het beeldmerk.

Thuis bij Staatsbosbeheer;
natuurlijk!
Visie op recreatie en beleving van natuur en landschap

Het beeldmerk gebruikt op een rapport.
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Het beeldmerk geplaatst op
een folder.

Staatsbosbeheergroen, PMS

zwart

Basiselementen | Beeldmerk | Lettertype | Kleuren | Fotostijl | Illustraties | Papier |
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BEHEER  
GROTE GRAZERS

in de Oostvaardersplassen


