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Staatsbosbeheergroen, PMS

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

Bos van de Toekomst

altijd aflopend gebruikt. Dat betekent dat het in

nten | Beeldmerk | Lettertype | Kleuren | Fotostijl | Illustraties | Papier |

Gewenst aantal konikpaarden
en heckrunderen:

Gewenst aantal:

500

600

Voedselvoorkeur:

Voedselvoorkeur:

Voedselvoorkeur:

Edelhert

Heckrund

Konikpaard

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.

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.

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.

1.100

grazers is het aantal
dat past bij een
gevarieerd landschap
met een rijk
vogelleven.

2

1
januari

februari

maart

CONTROLE: 1 Van januari tot en met april controleren de boswachters minimaal twee keer per week en
de dierenarts minimaal eens per maand. 2 De rest van
het jaar doen de boswachters een wekelijkse ronde, de
dierenarts elk kwartaal.

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober

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 mager. 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.

december

november
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kort
gras
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gras

ruigtekruiden

struiken

