
D at de kaders niet gelijk zijn, 
is alleen al aan de ontstaans
geschiedenis van de gebieden 
te ontlenen. De Veluwe kent een 

geschiedenis van jacht en houtproductie, 
wat resulteert in een volledig door de mens 
bepaalde populatie. In de OVP deed de 
mens een stap terug ten gunste van natuur
lijke processen. Dat zijn: aanpassing aan 
het terrein, natuurlijke aantalsregulatie, en 
natuurlijke selectie van grote, inheemse, 
wild levende planteneters als integraal 
onderdeel van het ecosysteem in de rol van 
natuurlijke habitat en landschapsvormer. 

VROEG-REACTIEF BEHEER
Worm suggereert met iedere winter flinke 
sterfte door voedselgebrek, dat de edel
herten in de OVP niet werden beheerd. Dat 
is onjuist, maar het beheer was anders dan 
op de Veluwe. In de OVP bepaalde niet de 
mens, maar de ecologische draagkracht 
van het gebied het aantal edelherten, d.w.z. 
de beschikbare hoeveelheid voedsel. Een 
edelhert dat in de winter zoveel in teerde 
op zijn vetvoorraad uit de goede tijd, dat 
die het volgende voorjaar niet zou halen, 
werd doodgeschoten om onnodig lijden 
te voorkomen. Dat gebeurde op grond van 

een conditiescore en de weersverwachting 
voor wat langere termijn. Dit  vroegreactief 
beheer was mede opgesteld door een 
tweetal commissies van internationale 
deskundigen. Daardoor stierf 90% van de 
edelherten zodra dieren door hun vetvoor
raad heen waren, voornamelijk aan het 
einde van de winter. Dit beheer hield na
tuurlijke processen intact, zoals natuurlijk 
sociale verbanden, natuurlijke geslachts
verhouding, ecologische draagkracht en 
natuurlijke selectie waarbij de dieren die 
zich het minst hebben aangepast aan de 
veranderende milieuomstandigheden 

In Zoogdier zomer 2020 vergelijkt Bas Worm in Edelherten in Nederland. Hoe staat het met ze in de 
21e eeuw? de Veluwe met de Oostvaardersplassen (hierna OVP). Hij stelt dat de hogere dichtheid 
in de OVP vrijwel ieder jaar door voedselgebrek leidt tot flinke sterfte en daaraan gerelateerde 
maatschappelijke onrust. Op basis van het advies van de commissie van Geel wordt het beheer 
van edelherten in de OVP daarom veranderd en in lijn gebracht worden met het beheer zoals op de 
Veluwe gebruikelijk is. Het vergelijken van gebieden is prima, maar dat kan alleen bij gelijke kaders.
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afvallen1. Dat geldt ook voor natuurlijke 
aantalsregulatie door de relatie tussen vet 
en vruchtbaarheid bij vrouwelijke dieren. 
Die relatie houdt in dat een hinde door ver
magering in de winter het jaar daarop geen 
eisprong krijgt en dus geen kalf. Daardoor 
krijgen hinden maar 1 keer in de 2 of 3 jaar 
een kalf.  

STABILISERENDE POPULATIE  
VANAF 2011
Door dit vroegreactief beheer stabiliseerde 
de populatie grote grazers in de OVP vanaf 
2011 tot rond de 2000 dieren (zie figuur 1). 
De gemiddelde sterfte, inclusief de uitzon
derlijke winter van 2017/18, was 32%. Dat 
is normaal voor een populatie in evenwicht 
met de ecologische draagkracht van een 
gebied.
 
Dit beheer is anders dan op de Veluwe.  
Zo wordt het aantal edelherten op de 
Veluwe in tegenstelling tot de OVP, door 
afschot continu beneden de ecologische 
gehouden3. De hoeveelheid voedsel is daar 
dus niet beperkend. Ze worden in augustus 
tot en met februari doodgeschoten, dus 
als ze nog in een prima of goede conditie 
zijn, omdat de winter nog niet voorbij en 
voedsel niet beperkend is. Ze zijn dan in 
principe nog niet door hun vetvoorraad 
heen. Natuurlijke processen als aantalsre
gulatie door de relatie tussen vet en vrucht
baarheid en aanpassing aan veranderende 
milieuomstandigheden door natuurlijke 
selectie, worden door dit beheer buiten 
werking gesteld. Op de Veluwe krijgt daar
door vrijwel elke hinde in de vruchtbare 
leeftijd elk jaar een kalf. De populatie is 
daardoor in tegenstelling tot die in de OVP, 
continu in de groeifase. 

OPPERVLAKTE LEEFGEBIED  
EN DICHTHEDEN
Ook de oppervlaktes verschillen tussen 
de gebieden. In het artikel van Bas Worm 
wordt voor de Veluwe 100.000 hectare 
genoemd en voor de OVP 6.000 hectare, 
waarvan 4.000 hectare afgetrokken wordt 
als moeras en open water. Hiermee blijft 
2.000 ha benutbaar ‘droog’ land over. 
Echter is op de Veluwe niet de volledige 
100.000 hectare voor edelherten benut
baar. Denk aan landbouwenclaves, stuif
zanden en het als voedsel niet erg geschik
te pijpenstrootje op sterk vergraste heide3. 
Volgens onderzoek4 is op de Veluwe 60.000 
hectare benutbaar. Dat is 40% minder dan 
waar Bas Worm van uitgaat. Dit heeft gevol
gen voor de vergelijking van de dichtheden. 

Bas Worm gaat uit van 2.400 edelherten, 
dus met 60.000 hectare benutbaar is dit 

een dichtheid van iets meer dan 4 edelher
ten per 100 hectare op de Veluwe. Voor de 
OVP gemiddelde voorjaarstand was 2138 
edelherten (zie tabel 1 op ZoogdierDigi-
taal) op 2000 hectare, dus gemiddeld 107 
edelherten per 100 hectare. Daarmee is 
de dichtheid in de OVP dan nog maar iets 
meer dan 26 keer hoger, dus aanzienlijk 
minder dan wat Bas Worm stelt. 

DOELSTAND VERGELEKEN MET 
ECOLOGISCHE DRAAGKRACHT
Zoals opgemerkt, ligt de doelstand van 
2.500 edelherten op de Veluwe voor ná de 
winter beneden de ecologische draag
kracht. Onderzoek5  en het Faunabeheer
plan6 noemen als ecologische draagkracht 
voor de Veluwe, dus het aantal in even
wicht met de draagkracht, maar liefst 
18.000 edelherten, 15.600 edelherten meer 

Figuur 1. Trend van de grote grazers 
(jaarlijkse stand op 1 mei; edelhert in 
het rood) in de Oostvaardersplassen 
voordat afschotbeheer is gestart (data 
Staatsbosbeheer, grafiek Han Olff).
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Heckrunderen met op de achtergrond edelherten. Foto Fokko Erhart
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dan de 2.400 van Bas Worm. Voor een juiste 
vergelijking met de OVP moet dus voor de 
Veluwe ook het aantal edelherten bij de 
ecologische draagkracht worden genomen, 
dus 18.000 edelherten. De dichtheid op de 
Veluwe is dan 30 edelherten per hectare. 
Zoals gezegd is voor de OVP de dichtheid 
bij de ecologische draagkracht 107 edel
herten per 100 ha. Dat is niet bijna 100 keer 
meer dan op de Veluwe, maar slechts 3,6 
keer meer. 

VERSCHIL VRUCHTBAARHEID  
VAN BODEM
Wat nog niet bij de vergelijking is betrok
ken, is het verschil in vruchtbaarheid van 
de bodem tussen beide gebieden.  
De productie aan droge stof per ha is in de 
OVP maximaal 12.000 kg7. Voor de arme 
zandgrond van de Veluwe geeft onderzoek8   
voor niet met kunstmest bemest grasland 
4.000 kg droge stof per hectare op. Alhoe
wel grasland een wel zeer gunstige voor
stelling van zaken is voor de Veluwe als 
geheel en daarom die productie van 4.000 
kg droge stof per hectare mijns inziens aan 
de hoge kant is, neem ik die bij gebrek aan 
beters. De draagkracht is in de OVP dan op 
grond van de bodemvruchtbaarheid een 
factor drie groter dan op de Veluwe. Voor 
een juiste vergelijking moet de draagkracht 
voor beide gebieden worden gelijkgetrok
ken. De dichtheid voor de Veluwe wordt 
dan in plaats van 30, 90 edelherten per 100 

ha. Vergeleken met de 107 in de OVP, is 
de dichtheid in de OVP dan nog maar een 
factor 1,2 hoger dan op de Veluwe. Gezien 
optimistische aanname van de productie 
aan droge stof op de Veluwe, kun je dan 
wel stellen dat er vanuit de ecologische 
draagkracht geredeneerd eigenlijk geen 
verschil is tussen beide gebieden. 

EN DAN STERFTE
Bas Worm noemt in vergelijking met de 
Veluwe, de sterfte in de OVP flink. Hij gaat 
bij de Veluwe uit van 2.500 edelherten ná 
de sterfte in de winter. Hoeveel er dan ge
storven zijn, noemt hij niet. Dat moet dus 
beredeneerd worden. Zoals aangegeven 
ligt een doelstand van 2.500 in het voorjaar 
op de Veluwe ver beneden de ecologische 
draagkracht. Daardoor is de populatie door 
een hoge reproductie continu in de groei
fase. De Vereniging Edelhert9 stelt dat, om 
die groei op de Veluwe te stoppen, in één 
keer 70% van alle edelherten zou moeten 
worden doodgeschoten. Dat percentage 
komt vrijwel overeen met de 68% sterfte 
in de winter van 2017/18 in de OVP met de 
gestabiliseerde populatie. De Vereniging 
Wildbeheer noemt in hun jaarverslagen 
over de jaren 2013/14 t/m 2017/18 een 
gemiddeld afschot van 47%, variërend 
van 45% tot 50%. Uitgaande van 2.500 
edelherten na de winter is dan het aantal 
vóór dat afschot, dus vóór de winter 5.319. 
De gemiddelde jaarlijkse sterfte over vele 

jaren is dan 2.820 edelherten per jaar, een 
sterfte die in de OVP zelfs in de uitzonder
lijke winter van 2017/18 met een sterfte van 
2.710 niet heeft plaatsgevonden.  
Tabel 1 toont dat in de OVP bij de ecologi
sche draagkracht de gemiddelde jaarlijkse 
sterfte 1.086 edelherten was. Dat is maar 
39% van het aantal op de Veluwe. Op de 
Veluwe vindt, vergeleken met de OVP, dus 
juist een flinke jaarlijkse sterfte plaats en 
niet omgekeerd. 

 
KORTOM
Bij een vergelijking van dichtheden aan 
edelherten op de Veluwe en de OVP moe
ten alle factoren worden betrokken die 
nodig zijn voor een correcte vergelijking. 
Wanneer dit gebeurt, dan is de dichtheid in 
de OVP vrijwel gelijk aan de Veluwe. Verder 
vindt juist op de Veluwe, vergeleken met 
de OVP, elk jaar een flinke sterfte plaats en 
niet omgekeerd.

FRANS VERA, gepensioneerd 
ecoloog en medeauteur van het 
Natura2000beheerplan  
Oostvaardersplassen.
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