
Oostvaardersplassen  
bezoek provinciale staten. 

N. De Snoo 



Moeras 

Droog 

Kade 

3,600 ha Moeras 
2,400 ha Droog 



(inter)nationale betekenis: Vogels 

- Broed en overwintering vogels 
- Steppingstone op trekroutes voor trekvogels 
- Natura 2000 gebied voor circa 30 vogelsoorten 
- Ramsar site 
- Europees diploma 

 



Vogels en grazers bij elkaar. 



Uitgangspunten beheer 

- Zoveel mogelijk met natuurlijke processen  
- Welzijn dieren staat voorop in beheer 
- Voldoen aan eisen Natura 2000 
- Ruimte voor ontwikkelingen 
- Ruimte voor natuurbeleving 
- Ruimte voor kennis en wetenschap 



Het hele jaar door 



De leidende thema’s 

- Natura 2000 
 

- Dierenwelzijn 
 

- Toerisme en recreatie 



 
 
 

Natura 2000. 
 
Afname van riet gebied = 
afname broed en voedselgebied  
van o.a. N2000 vogelsoorten 



Grazende grauwe ganzen 

  





Tijdelijk waterpeil verlaging  
zorgt voor hergroei van rietgebied. 
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Wisselende waterstanden (dynamiek) 







Dierenwelzijn 

Nadrukkelijk aan de orde gedurende afgelopen  
10 jaar:  
 
2006 ICMO 1: 

- Reactief beheer (90% schieten) 
- Beschutting (Hollandse Hout) 
- Verbinding Horsterwold 
- Communciatie 
- Rol wetenschap  



Maatschappelijke commotie 

  



Dierenwelzijn (2) 

2010 ICMO 2: 
 

- Vroeg reactief beheer 
 
- Beschutting: 

 
- Korte termijn richels / aangrenzende bosgebieden 
- Middellange termijn o.a Hollandse Hout 
- Langere termijn: Oostvaarderswissel 

 
- Wetenschap  
- Verbinding maatschappij 
- communicatie 



Besluitvorming politiek 

Grotendeels instemmen ICMO-2 
 
Niet: Oostvaarderswissel 
 
Niet: uitwerken traject proactief 
 
En: Installeren Beheer Advies Commissie (BAC) 



Uitvoering (Staatsbosbeheer) 

Managementplan. 
 
Doelstellingen: 
 



Maatregelen 

Richels (beschutting) 
 
 
Koppelen gebieden 
 
 
Aanscherpen protocol 
 
 
Monitoring 



  

 
 
 
 
 
 
 



Vroeg reactief beheer 

- Ingrijpen (schieten) als de kans groot is dat een  
individueel dier het niet redt 
- Combinatie van omgevingsfactoren en dierconditie. 
  
Omgevingsfactoren:  
beschikbaarheid van voedsel, beschutting, weer etc. 
 
Dierconditie: scoren op basis objectieve criteria:  
zowel fysiek als gedrag. 



Vroeg reactief beheer  
Streven naar minimaal 90% sterfte door afschot. 
Afgelopen jaren hard aan gewerkt en loopt  
steeds beter.2016: tot nu toe: 93% 
 



Verloop afgelopen winter 



Gevolgen vroeg reactief beheer: 
 
- Populatie vlakt af, krimpt. 
 
- Aantal geboortes neemt af 
 
- Welzijn neemt toe. 



Evaluatie ICMO 2 (dec 2014) 

Constateringen en adviezen vanuit BAC: 
- Uitvoering in belangrijke mate conform ICMO-2 
- Zorgen over duurzaamheid beschutting 
- Advies managementplan  
   en beheerplan N2000 integreren 
- Installatie Maatschappelijke Advies Commissie 
- Periodieke review vanuit beleid / politiek  



Kamerbrief Staatssecretaris 
(voorjaar 2015) 

Neemt adviezen BAC over 
Wil concept van 3 deelgebieden nader uitwerken  
(moeras, grazige vlakte, gevarieerde randen)  
met voor randen:  
“beheervorm gericht op multifunctionele doelstelling”) 
Maatschappelijke Adviescommissie 
Wetenschap: veldstation 



Motie Tweede Kamer 

“integrale verantwoordelijkheid  
beleidsverantwoordelijkheid naar Provincie” 



Mogelijke veranderingen politieke  
verantwoordelijkheid 
Natuur: was Rijk (N2000) is nu Provincie 
 
Recreatie / toerisme: provincie en gemeente 
 
Dierenwelzijn: was Rijk, mogelijk Provincie 
 



Tot slot, de volgende thema’s spelen ook: 

Landschap / Nationaal Park 
 
Betrokkenheid maatschappij: 
 

- Burgers 
 
- Wetenschap 
 
- bedrijfsleven 
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