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Geachte Voorzitter,
Net als in voorgaande seizoenen (zie Kamerstukken 32563, nrs. 26 en 29) wordt u
hierbij geïnformeerd over de resultaten van de jaarlijkse herfsttelling van de grote
grazers in de Oostvaardersplassen.
Op 29 en 30 oktober 2013 heeft Staatsbosbeheer door middel van drie directe
tellingen vanuit een helikopter de aantallen Heckrunderen, konikpaarden en
edelherten geteld. De tellingen zijn gevalideerd aan de hand van foto’s die tijdens
de helikoptervlucht van grote groepen werden gemaakt. Er zijn tussen de 180 en
195 Heckrunderen, 825 en 975 konikpaarden en 1950 en 2300 edelherten geteld.
Hieronder treft u de resultaten aan als gemiddelden van de drie tellingen1:
Stand per 29/30 oktober 2013
Heckrund
konikpaard
edelhert

184
916
2074

(± 5)
(± 47)
(± 117)

Ook dit jaar lijkt er weer sprake te zijn van een afname van de populatieomvang
bij de grazers. Een dalende populatietrend was al door de commissie-Gabor
voorzien.
De gegevens moeten nog wel tezamen met andere gegevens worden geduid in
een meerjarencontext.
Verder zal Staatsbosbeheer vanaf 15 januari 2014 in het naast de
Oostvaardersplassen gelegen Kotterbos 75 hectare beschikbaar stellen voor
edelherten. Daarmee worden beschuttingsmogelijkheden voor de grazers
vergroot.

1

Rekenkundige gemiddelden met tussen haakjes een indicatie van de nauwkeurigheid van de gemiddelden, de

zogeheten standaardfout.
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Na afloop van het winterseizoen 2013-2014 zal ik uw Kamer informeren over het
verloop van het seizoen in zijn totaliteit en over andere aspecten met betrekking
tot de grote grazers in de Oostvaardersplassen.

(w.g.)

Sharon A.M. Dijksma
Staatssecretaris van Economische Zaken
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