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Datum  
10 augustus 2020. 

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
De afgelopen periode hebben we “Hollands zomerweer” gehad met de laatste paar dagen oplopende 
temperaturen en het begin van de eerste officiële hittegolf van dit jaar. De dieren lijken geen 
overmatige last te hebben van de warmte. Er staat, zeker op de vlakte een prettige bries en de 
meeste dieren staan of liggen hier. Een deel zoekt verkoeling in het water. Van de mogelijkheid tot 
het opzoeken van schaduw wordt tijdens het bezoek bijna geen gebruik gemaakt. 

 
Terreingesteldheid 
Het terrein is droog, in de meeste poelen en slenken staat echter nog voldoende water. De vegetatie 
is overal voornamelijk groen en ruim voldoende aanwezig. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

  7 5   

stier < 3 
jaar 

  6 7   

Koe> 3 jaar   7 7   

Stier > 3 
jaar 

 

  5        10   

   25 29   
 

Totaal 54 dieren gescoord:    46 %   BcS 3  ,  

 54 %  BcS 4 

   Gemiddelde BcS: 3,5 

 

 

 

 

Groep 2 
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Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar   6 8   

stier < 3 
jaar 

  5 9   

koe > 3 jaar   10 11   

Stier > 3 
jaar 

           5 12   

   26 40   
 

Totaal 66 dieren gescoord:     39 % BcS 3 

61 % BcS 4 

       

   Gemiddelde BcS:  3,6 

 

Groep 3 

Groep 3, 
loopt in 2 

delen 

1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar   7 10   

stier < 3 
jaar 

  6 10   

koe > 3 jaar   15 18   

Stier > 3 
jaar 

          9 19   

   37 57   
 

Totaal 94 dieren gescoord:     39 % Bsc 3 

        61 % BcS 4 

        

Gemiddelde BcS:  3,6 
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Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar   3 3   

stier < 3 
jaar 

         6 5   

koe > 3 jaar   7  6   

Stier > 3 
jaar 

  5 7   

   21 21   
 

 

Totaal 42 dieren gescoord)     50 % BcS  3  

50 % BcS 4 

        

   Gemiddelde BcS: 3,5 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 256 dieren gescoord: 43 % score 3  

57 % score 4 

 

Gemiddelde BcS:  3,6 

De dieren zijn allemaal in mooie, royale conditie, ogen attent en alert en vertonen natuurlijk gedrag. 
De Bcs is de afgelopen periode gestegen en nu op het niveau dat past bij deze tijd van het jaar. De 
vegetatie is afwisselend en, bij afwezigheid van grote aantallen ganzen,  ruim voldoende voor het 
aantal aanwezige dieren.                

     
Conditie paarden 
De paarden liepen hoofdzakelijk in 1 grote kudde met wat kleinere groepjes verspreid over het 
gebied. Alle leeftijdsgroepen zien er, voor zover te zien, hoofdzakelijk goed uit, vertonen natuurlijk 
gedrag en de conditie is meer dan royaal. Het gemiddelde gaat richting de 4. Diverse dieren hebben 
schrammen en bijtwonden, allen gerelateerd aan voortplantingsgedrag maar geven niet aan hier 
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hinder van te ondervinden. Er is geen overmatig zweten geconstateerd, alle paarden zien er droog uit 
wat aangeeft dat ze op dit moment goed om gaan met de warmte. 

 

 
 

Conditie edelherten 
De edelherten zijn actief, alert en allen in goede conditie. Aan meerdere dieren is te zien dat ze een 
(modder) bad hebben genomen en zo omgaan met de warmte. 

 

 

 


