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Doel van het onderzoek 

 Identificatie potentiële uitzetgebieden voor grote 
grazers uit de Oostvaardersplassen 
 Ontwikkelen set van ecologische criteria om de 

uitzetgebieden te kunnen waarderen 
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Werkwijze identificatie uitzetgebieden 

 Contact gelegd met partijen die: 
● al een aanbieding hebben gedaan 
● wellicht grote grazers uit de OVP kunnen plaatsen, 

in binnen- en buitenland 
● Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen, Goois 

Natuurreservaat, NP De Hoge Veluwe, Kroondomeinen, Ministerie van 

Defensie, Waternet, Federatie Particulier Grondbezit, Rewilding Europe, 

EUROSITE (26 organisaties), EUROPARC (81 organisaties) 

● kennis en ervaring hebben met het herplaatsen van 
grote grazers 

● WWF, FREE Nature, Stichting ARK Natuurontwikkeling, Flaxfield Nature 

Consultancy, Ecogrön, IUCN, ECNC, Europese regiokantoren Brussel 

(282 contactpersonen) 
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Resultaat: 8 potentiële uitzetgebieden 

Land Gebied Oppervlakte (ha) Konikpaard Heckrund Edelhert
Nederland Harderbos 150
Spanje Certa Cartaya 400
Spanje Atapuerca Paleolitco Vivo 400
Bulgarije Beli Osam 1 000
Bulgarije Krumovgrad 60 000
Bulgarije Haskovo 60 000
Rusland Ugra National Park 98 600
Azerbeidzjan Hirkan NP, Quba-Qusar Forests 500 000
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Werkwijze ontwikkeling ecologische criteria 

 Op basis van meest recente inzichten wat betreft: 
● het natuurlijk areaal van de soorten 

● de eisen die de soorten stellen aan hun leefgebied 

● genetische randvoorwaarden 

 Uitgangspunt:  
● de grazers krijgen de status van in het wild levende dieren en 

gaan deel uitmaken van een levensvatbare populatie of gaan 
deze zelf vormen 

 Dus niet van toepassing indien: 
● plaatsing bij particulieren als (landbouw)huisdier 

● plaatsing in het wild, maar er is geen sprake van of uitzicht op 
het bereiken van een levensvatbare populatie  
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Resultaat: 6 ecologische criteria 

1. Het uitzetgebied dient binnen het natuurlijk areaal van de 
soort te liggen 

2. Het uitzetgebied voorziet in leefgebied van voldoende 
kwaliteit 

3. In het uitzetgebied is er nog ruimte voor nieuwe dieren; de 
draagkracht van het gebied is nog niet bereikt 

4. Het uitzetgebied is groot genoeg voor het huisvesten van een 
levensvatbare populatie 

5. De genetische samenstelling van de bronpopulatie moet 
passen bij die van de doelpopulatie in het uitzetgebied 

6. Edelhert: Translocatie naar gebieden waar de soort is 
uitgestorven, alleen een optie als de oorzaken van het 
uitsterven voldoende bekend en gemitigeerd zijn 
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Dank! 

Rapport: 
www.flevoland.nl/wat-doen-
we/natuur/oostvaardersplassen 
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