Werkbezoek Oostvaardersplassen 27 november 2018
door H.A. Luten.
We beginnen met een nieuwe en schone lei in deze winter in de
Oostvaardersplassen. Het advies ‘van Geel’ is geaccepteerd door de provincie en alle
rechtszaken zijn voorlopig afgehandeld.
Het aantal Heckrunderen mag ongemoeid woorden gelaten. De Konikpaarden
gaan deels naar andere terreinen en sinds deze week wordt er begonnen met het
afschot van ongeveer 1900 edelherten om het totaal aantal herten terug te brengen tot
490 stuks ( dd. 9-12-2018 ).
Beoordeling Heckrunderen;
Vanmiddag met Tanja de Bode langs de meeste Heckrunderen gegaan om de
maandelijkse conditie in de wintermaanden in kaart te brengen. Er is nog volop gras
en kruiden aanwezig in de Oostvaardersplassen. Dit komt door het extreem warme,
droge en lange najaar. Er is op dit moment nog een minimale groei van gras zelfs te
bespeuren. De algemene indruk van de Heckrunderen geeft een gezonde populatie
dieren weer. Alle dieren zijn fit, alert en kwiek. Zieke en verzwakte dieren zijn niet
waargenomen. Bij onze rondgang vielen wel enkele dieren met een minder dan
gemiddelde conditiescore ( =2 ) op. Het betrof hier jonge kalveren en erg oude koeien
( zie tabel ). Met het nieuwe beleid in de hand zijn dit dieren die in ieder geval extra
in de gaten moeten worden gehouden. Bij verminderd welzijn en/of alertheid zijn dit
dieren die misschien toch geruimd moeten worden. Deze dieren zijn géén indicator
om nu reeds te beginnen met bijvoeren!! Apart zetten en evt. bijvoeren geeft voor
deze dieren een mogelijkheid om te overleven, maar met de extra en onevenredige
hoge stress is dit niet aangewezen.
In het advies van ‘van Geel’ wordt gewag gemaakt om te streven naar een
minimale conditie van 4 en 5. Deze aanbeveling is opmerkelijk, niet haalbaar en zelfs
zeer ongewenst. Conditiescore 4 houdt een vet dier en score 5 is pathologisch obees.
Zaak is dat SBB met de provincie gaat communiceren dat dit advies jaarrond nooit
haalbaar is, en bij kalveren en lacterende koeien zelfs nooit gehaald kan worden.
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De gemiddelde conditiescore is 3,3
Oudere stieren ( >3 j.) hebben een conditie met een gemiddelde van 3,7
Jonge stieren ( 1-3 j.) hebben een gemiddelde conditie van 2,9
Oudere koeien ( >3 j.) hebben gemiddelde conditie van 3,4
Jonge koeien ( 1-3 j.) hebben een gemiddelde conditie van 2,9
Beoordeling Konikpaarden;
De Konikpaarden zijn in opperbeste conditie. Vele hengsten maar ook merries
zijn obers en daardoor trager en slomer. Ik heb zelf nog nooit zulke vette
Konikpaarden gezien bij een substantieel deel in de kudde. Jonge paarden en veulens
spelen en bij benadering van de kudde kijken alle dieren alert op en tonen gezond.
Voor vele véél te dikke paarden komt de aankomende winter als een zegen. Een deel
van hun vetreserves kan dan worden aangesproken, waardoor de kans op
hoefbevangenheid veel kleiner wordt. Hoefbevangenheid is een erg ongewenste
metabole stoornis, die leidt tot ernstige kreupelheid met veel pijn als gevolg.
Irreversibele beschadiging van de hoeven is dan vaak het gevolg. Wanneer er
onverhoopt snel met bijvoeren moet worden begonnen, dan is er een gerede kans op
deze ziekte.
Slechts 2 wat dunnere veulens zijn waargenomen. Ook hier zijn er dezelfde
dilemma’s als bij de runderen. Euthanaseren of verplegen, apart zetten en eventueel
bijvoeren en / of behandelen.
Beoordeling Edelherten;
Alle edelherten staan aan de horizon ons aan te kijken. Ze zijn in de allerbeste
conditie op enkele ( +/- 5 ) kalveren na. Deze dieren zou ik zo snel mogelijk
afschieten. De andere edelherten ( 1900 - 2000 stuks ) worden nu ad random
afgeschoten. Hoe dit afschot met deze aantallen gaat verlopen, weet niemand. Handig
is wel om wekelijks het afschot, de aantallen, de proceduren en het proces te
evalueren.

