Maandupdate oktober 2019
Oostvaardersplassengebied

Voor de Oostvaardersplassen is in 2018 een nieuwe koers ingeslagen. De provincie
Flevoland is verantwoordelijk voor de beleidskaders, Staatsbosbeheer voert het beheer
uit. Deze koers vormt de basis voor een groot aantal ingrepen in het gebied die de
natuurwaarden en de belevingsmogelijkheden verbeteren. De veranderingen in het
gebied beginnen al zichtbaar te worden. Ook is Nationaal Park Nieuw Land ingesteld
waar de Oostvaardersplassen een belangrijk onderdeel van is. In een maandelijkse
update vertellen we graag meer over de voortgang van de projecten en ander nieuws.
Verhuizing paarden naar Wit-Rusland
De maand augustus stond onder andere in het teken
van de paardenverhuizing naar Wit-Rusland. Verdeeld
over drie transporten vertrokken 151 paarden op
een reis van 1650 kilometer naar het natuurgebied
‘Republican Landscape Reserve Naliboksky’ ten zuidwesten van Minsk. Op 9 augustus vertrok de eerste groep
van 50 paarden en op 15 augustus volgde een tweede
groep van 50 paarden. De laatste groep van 51 paarden
arriveerde op 22 augustus.
De paarden arriveerden in goede conditie. Na een
quarantaineperiode in een omheind, grazig gebied
gaan ze helpen om het dichtgroeien van hun nieuwe
leefgebied tegen te gaan. Dat deden ze ook in de
Oostvaardersplassen, nu gaat het om een natuurgebied
van maar liefst 87.000 hectare.
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groep paarden tijdelijk verplaatst naar een ander gebied

ling om het aantal edelherten terug te brengen tot een
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afschot, afhankelijk van het eind van de bronst.

schermen al veel gebeurd, maar er is nog veel meer te
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Nationaal Park Nieuw Land jarig.

Casarca’s (foto: Jan-Paul Jongejans).
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Bij het Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders konden
kinderen terecht voor verschillende gratis activiteiten.

Tientallen kluten foerageerden langs de waterlijn. Met
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informatiestand over hun lopende onderzoek waarbij zee-

De soorten leken wel te profiteren van de lage water-
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Staatsbosbeheer twee roofvogelwandelingen en was
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ker werd getrakteerd op een gratis verjaardagstompouce.

Nederland te zien is. Inmiddels zijn er enkele tientallen
broedgevallen in Nederland (cijfers van 2013-2015).

In het poortgebied van Nieuw Land bij Lelystad kon het
gebied op een fiets- en kano-excursie worden verkend

De slenk in de Hollandse Hout trekt ook steeds meer

samen met de boswachter, die de plannen voor het

vogels. Naast veel dodaarzen werd er tijdens een excursie

poortgebied toelichtte. Daarnaast was er een ecokar-

een grote gele kwikstaart waargenomen.

excursie in het poortgebied en werd veel over het bos en
over de nieuw gegraven slenk verteld.

In de maanden augustus en september verschenen er
vanwege vakantieperiode geen maandupdates. Het

Vogelnieuws

nieuws van de zomermaanden is opgenomen in deze

In de zomer waren er in de Oostvaardersplassen veel

maandupdate.

bijzondere waarnemingen te zien. Half augustus werden
een tweetal zomertortels waargenomen. Deze duivensoort, een kwetsbare rode lijst-soort en de enige die overwintert in het zuiden, is inmiddels zeldzaam geworden in

Voor actuele updates, zie:

Nederland en West-Europa.

- staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/oostvaardersplas-

Vanaf het Buitencentrum is kon men deze zomer prachtig
vogels spotten. Onder het genot van een kopje koffie
op het terras genoten bezoekers van talloze steltlopers,

sen/werk-in-uitvoering
- boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/

