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In de periode 2011-2015 heeft Staatsbosbeheer gewerkt met het ‘Managementplan 

Oostvaardersplassengebied 2011-2015’ dat is opgesteld in samenwerking met de 

Beheeradviescommissie. De Beheeradviescommissie heeft in december 2014 het beheer van de 

Oostvaardersplassen geëvalueerd en een advies aan de Staatssecretaris van EZ uitgebracht, waarna de 

Staatssecretaris de Beheeradviescommissie van haar taak heeft ontheven. Op 12 maart 2015 heeft de 

Staatssecretaris een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin zij melding maakt van het advies van de 

Beheeradviescommissie en dit toestuurt aan de Tweede Kamer. In deze brief geeft de Staatssecretaris 

verder aan dat de Beheeradviescommissie in grote lijnen positief is over het gevoerde beheer en dat zij 

zich goed kan vinden in de beoordeling van het beheer van de grote grazers. Staatsbosbeheer gaat 

daarbij zorgvuldig om met de kudden in het gebied en houdt voldoende rekening met het welzijn van de 

dieren en zijn de dieren van groot belang voor het behalen van de Natura2000 doelen. 
 

Conform het advies van de BAC overgenomen door de Staatssecretaris en in de Tweede Kamer eind 2015 

bekrachtigd, zal Staatsbosbeheer in de toekomst één integraal managementplan onderhouden, waaraan alle 

voor beheer van het gebied relevante zaken, zoals wet- en regelgeving, afspraken met beleidmakers en adviezen van 

deskundigen, ten grondslag liggen.  Door de pas recent afgeronde besluitvorming over het Beheerplan 

Natura 2000 alsmede de decentralisatievraag die nog niet is afgerond, is het integrale plan nog niet 

gereed. In 2016 wordt daarom voor de beschrijving van het Managementplan verwezen naar het 

“Managementplan Oostvaardersplassengebied 2011-2015” met de volgende  opmerkingen:  

 

Het vroeg reactief beheer zoals beschreven in het Managementplan Oostvaardersplassengebied 

2011-2015 zal zonder wijzigingen worden voortgezet. De BAC heeft vastgesteld dat het vroeg 

reactief goed werkt en dat daarmee het dierenwelzijn op dat punt is geborgd. Ook voor de 

boswachters is het vroeg reactief beheer een geschikt middel om het dierenwelzijn te borgen. 

 
Een groot deel van de voorgestelde ICMO2-maatregelen voor het creëren van beschutting is 

uitgevoerd (zie jaarrapportage) maar maken een meer intensieve aanpak voor behoud van kwaliteit van 

de bosgebieden op de lange termijn noodzakelijk. In het komend jaar zal verder gewerkt worden aan 

verbetering van de beschutting. Enerzijds door uitbreiding van het begraasde gebied met 

bosgebieden in de omgeving en anderzijds door verbetering van de kwaliteit van de beschutting 

middels inplanten doornstruiken die de duurzaamheid op lange termijn borgen. Zo wordt er ook 

in de komende winterperiode weer geplant in gecreëerde kralen. In de in de komende maanden 

op te stellen Landschapsvisie Oostvaardersplassengebied wordt het bieden van beschutting voor 

de grote herbivoren ook  meegenomen. 

 

Staatsbosbeheer gaat in de komende beheerperiode voort met het vergroten van de 

betrokkenheid van het publiek door transparant te communiceren over alle aspecten van het 

beheer. In de komende beheerperiode zal nadrukkelijk de samenwerking worden gezocht met de 

Provincie en de gemeenten Lelystad en Almere om meer samen op te trekken in de 

communicatie rondom het gebied. De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

Natura 2000 maatregelenpakket en samen met de gemeenten zal het Nationale Park 

Oostvaardersplassen in oprichting worden vormgegeven. Momenteel is de Provincie Flevoland in 

overleg met het ministerie van EZ met betrekking tot de overdracht van de 

beleidsverantwoordelijkheid voor het beheer van de grote grazers van het rijk naar de provincie 

(aangenomen motie Heerema/Geurts). Onduidelijk zijn nog de gevolgen hiervan voor de nog op 



 

 

te richten Maatschappelijke Advies Commissie dat in de plaats zou komen voor het opgeheven 

stakeholdersoverleg.  

 

In de afgelopen jaren zijn tellingen van de grote herbivoren uitgevoerd met een helikopter zoals 

in het managementplan aangegeven. In een aantal gevallen zijn deze aangevuld met tellingen 

vanuit auto’s. Ook afgelopen najaar is de helikopter weer ingezet. Momenteel worden alle 

tellingen van de grote herbivoren die in de afgelopen 5 jaren zijn uitgevoerd verwerkt en vindt 

een evaluatie plaats. Aan de hand van deze evaluatie wordt nagegaan of de telmethode 

gewijzigd kan worden en of een wijziging moet worden doorgevoerd. Voor de zomer van 2016 

moet hierover duidelijkheid zijn.  

 

De overige monitoring zoals beschreven in het Managementplan Oostvaardersplassengebied 

2011-2015 zal zonder wijziging worden voortgezet. De Provincie werkt momenteel aan het 

monitoringsplan Natura 2000. Mogelijk dat dat nog wijzigingen en aanvulling met zich mee kan 

brengen.  
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