altijd aflopend gebruikt. Dat betekent dat het in

Gewenst aantal
edelherten:
zwart

600

Heckrund

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.

Konikpaard
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.

1
januari

februari

CONTROLE:

1

maart

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.

Visie op recreatie en beleving van natuur en landschap
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Voedselvoorkeur:

Edelhert

/

/

Gewenst gezamelijk aantal
konikpaarden en heckrunderen:

/

Thuis bij Staatsbosbeheer;
natuurlijk!

Voedselvoorkeur:

Voedselvoorkeur:

2
april

mei

juni

juli

augustus

Het beeldmerk geplaatst op
een folder.

september

oktober

november

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

VOEDSELVOORKEUR

kort
gras

lang
gras

ruigtekruiden

struiken

Beheren voor biodiversiteit,
landschap en beleving

Huis ter Heide (Drenthe)

500

in de Oostvaardersplassen

Het beeldmerk gebruikt op een rapport.

Bos van de Toekomst

Beheer van de
grote grazers

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

den vanaf de huisstijlwebsite.

/

Staatsbosbeheergroen, PMS

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

Oost-Atlantische
vogeltrekroute

NEDERLAND
Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen

Markermeer

Onze landschappen, op
weg naar meer afwisseling

Marker Wadden
18

LELYSTAD

Lepelaarplassen

* Oppervlakte bij
benadering, diverse
landschappen lopen in
elkaar over.

Oostvaardersplassen

ALMERE

530*

3
18

11

12 13
14

Dankzij het water barst het hier van
het leven. De kleine waterdiertjes
worden gegeten door stekelbaarsjes en kikkers. Zij maken de natte
graslanden weer aantrekkelijk voor
vogels als de grote zilverreiger en
de lepelaar.

23

28

25

ED

BI

775*

bewoners:
6

hectare

KE

7

8

9

10

Droge graslanden

1

vogels vliegen
jaarlijks langs de
Oost-Atlantische
vogeltrekroute.

19

3

90%
van de
grutto’s in
NoordwestEuropa
broedt in
Nederland.

27

24

13

Grote grazers houden het landschap
open. Daar profiteren planten als de
rode ogentroost van, maar ook bijvoorbeeld vossen en aardhommels.
De mest trekt insecten aan, belangrijk voor vogels. Op zwarte mosterd
komen weer talloze vlinders af,
vooral koolwitjes.

bewoners:

855*

15 16 19

hectare

20 21 22
24

4
20

11

Grutto
Nederland is belangrijk voor de
grutto. De grutto is in 2015 dan
ook uitgeroepen tot onze nationale
vogel. Tijdens de vogeltrek komen
vele grutto’s op krachten in de
Oostvaardersplassen.

8
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Baardmannetje
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Welke planten
en dieren leven
hier onder meer?

1 Dansmug | 2 Snor | 3 Roerdomp | 4 Bruine kiekendief |

5 Moerasandijvie | 6 Rode ogentroost | 7 Koolwitje | 8 Strontvlieg |
9 Aardhommel | 10 Vos | 11 Grote zilverreiger | 12 Lepelaar | 13 Grutto |

Blauwborst

Broed- en
standvogels
Een vogel die graag in de
Oostvaardersplassen broedt, is de
prachtig gekleurde blauwborst. In
een gebied met afwisselend riet
en struweel, zoals in De Driehoek,
doet de vogel het bijzonder goed.
De Oostvaardersplassen herbergt
ook een aantal vogels die zomer
én winter in het gebied aanwezig
zijn, de zogenoemde standvogels.
Een daarvan is het Baardmannetje, die in de zomer insecten eet
en in de winter overschakelt op
rietzaden.

2
5

bewoners:

hectare

Nationaal Park Nieuw Land

90 MILJOEN

1
4

Het rietmoeras heeft veel bewoners,
zoals de bruine kiekendief, roerdomp en snor. Ze leven van insecten
als de dansmug of van rietzaden,
zoals het baardmannetje. Langs
de randen groeit de polderpionier
moerasandijvie.

5

E

hectare

Natte graslanden

Nationaal Park
Nieuw Land

G
RN

bewoners:

3.600*

25

Staatsbosbeheer werkt de komende jaren aan meer afwisseling in de
Oostvaardersplassen. Van moeras tot ondiepe poelen, van natte graslanden tot
droge graslanden en open bos. Deze variatie in landschappen biedt plaats
aan tal van planten en dieren en trekt vooral veel vogels. En ook wij
kunnen, met de komst van nieuwe recreatiemogelijkheden, volop
genieten van dit uitgestrekte ‘wetland’.
Kijk ook op oostvaardersplassen.nl

De Oostvaarderplassen is onderdeel
van het jongste nationale park van
Nederland dat uit vier gebieden
bestaat, samen bijna 29.000 hectare
groot. Het park bestaat voor driekwart uit water. Je bevindt je hier
letterlijk op de bodem van de voormalige Zuiderzee.

Onze landschappen

Rietmoeras
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De Oostvaardersplassen is één
van de belangrijkste ‘stops’ voor
trekvogels op de Oost-Atlantische vogeltrekroute langs de
kustlijn tussen Afrika en het hoge
noorden. Jaarlijks gebruiken 90
miljoen vogels deze route op weg
naar een plek om te broeden of
overwinteren. De uitgestrekte
voedselrijke, natte graslanden
en het rietmoeras van de Oostvaardersplassen vormen een
van de pleisterplaatsen waar de
vogels aan de grond komen om
aan te sterken. Ze doen er zich te
goed aan insecten en vis, zoals
watervlooien, dansmuggen en
stekelbaars. In het voor- en najaar
zie je hier talloze soorten
steltlopers en eenden.

ENKHUIZEN

14 Stekelbaars | 15 Meidoorn (in bloei) | 16 Nachtegaal | 17 Blauwe kiekendief |
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Bos-weidelandschap
Dit landschap vol bomen, struiken,
water, riet en ruig grasland herbergt
tal van diersoorten, zoals de bever,
otter, blauwborst en nachtegaal.
De bessen in de herfst staan bij veel
dieren op het menu. Konikpaarden
en edelherten houden de afwisseling in begroeiing in stand.

1.470*

bewoners:
23 27 28

hectare

Loofbos
In de kronen leven onder meer
buizerd en wielewaal en van de
spechtenholen profiteren ook
andere vogels, vleermuizen en
boommarters. Dode bomen zijn
eveneens een bron van leven, met
paddenstoelen en mos. Het water
trekt libellen, ijsvogels en bevers.

18 Zeearend | 19 Otter | 20 Bever | 21 Konikpaard | 22 Edelhert | 23 IJsvogel |

22

24 Blauwborst | 25 Baardmannetje | 26 Ree | 27 Libel | 28 Wielewaal |

N

270*

bewoners:
17 26

hectare

Water
Akker-weidelandschap

Spoorlijn
A6
Kerngebied
Oostvaardersveld
Poortgebied Oostvaardersplassen Almere
Poortgebied Oostvaardersplassen Lelystad
Dijken en kades

BELEEF DE LANDSCHAPPEN

WATERVOORZIENINGEN

Naast de bestaande 7 uitzichtpunten en 8 vogelkijkhutten komen er nog 6 uitzichtpunten bij om de verschillende landschappen met hun planten en dieren
te ontdekken. Maak ook eens een rit met de ecokar, ga mee op jeepsafari of
kies het ruime sop en ga kanoën met de boswachter. Na afloop tank je bij met
een kop koffie en wat lekkers in bijvoorbeeld het Buitencentrum.

Een regelbare stuw past de waterstand aan,
van levensbelang voor het rietmoeras en
zijn bewoners. Dankzij vistrappen kan de
stekelbaars zich beter door het hele gebied
verspreiden.

Dit strokenlandschap is speciaal
voor de zeldzame kiekendief. Ook
andere roofvogels, reigers en
reeën hebben het ontdekt. De vele
overgangen van hoge naar lage
begroeiing, het water en het riet
zijn ideaal voor kleine zoogdieren
en insecten. Konikpaarden zorgen
voor nog meer afwisseling.

