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Sterfte onder heckrunderen, edelherten
en konikpaarden in de
Oostvaardersplassen

Geachte Voorzitter,
De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft mij verzocht om
een reactie over de sterfte onder dieren in de Oostvaardersplassen. In het verzoek wordt
gesteld dat er 1200 van de 3600 dieren zouden zijn gestorven. Dit is niet het geval. Tot
1 maart 2009 zijn 325 dieren gestorven. Ik geef hierop een toelichting.
In een seizoensbericht (winter 2009, januari) heeft Staatsbosbeheer aangegeven dat in
deze winterperiode circa 30% sterfte kán optreden van de populatie edelherten, heckrunderen en konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Vóór de winter liepen er ongeveer
570 heckrunderen, 1140 konikpaarden en 2320 edelherten.
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Door de vroege en strenge vorstperiode zijn de grote grazers al vroeg een moeilijke
periode ingegaan. Boswachters zijn dagelijks in het veld om de dieren goed in de gaten
te houden. Dieren die door slechte conditie (ten gevolge van het verbruiken van hun
vetreserves), door verwonding of ziekte in een situatie van uitzichtloos lijden zijn
gekomen, worden gedood.
Het welzijn van de dieren staat hierbij voorop. Er wordt zorgvuldig bepaald op welk
moment ingegrepen wordt en wanneer tot afschot wordt overgegaan. Daarvoor heeft
Staatsbosbeheer een procedure vastgesteld voor het omgaan met afschot van bepaalde
dieren. Dit gebeurt aan de hand van een beslisboom en vastgestelde afschotcriteria. Kern
van de procedure en het beleid is: reactief beheer. Reactief beheer betekent dat alleen als
duidelijk is dat het dier toch sterft, afschot kan plaatsvinden om het dier onnodig lijden te
besparen.
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Deze werkwijze is conform het advies van de internationale commissie voor het beheer
van Oostvaardersplassen (ICMO).1
Uitgevallen dieren periode 1/1/2009 t/m 1/3/2009 in de Oostvaardersplassen:

Edelhert
Konikpaard
Heckrund

natuurlijke
dood
28
12
4

geschoten

totaal

217
58
6

245
70
10

Het aantal uitgevallen grazers in de Oostvaardersplassen in de periode van 1 januari tot en
met 1 maart 2009 wordt in bovenstaand tabel weergegeven. Tot dusver zijn er 325 dieren
gestorven. Dat is tot op heden beneden het verwachte percentage. Afhankelijk van weersinvloeden vallen er meer of minder dieren uit. Staatsbosbeheer houdt mij in deze periode
op de hoogte van het aantal dieren dat sterft.
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg
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