
Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 

 

Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
05 Januari 2021. 

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
De temperaturen zijn de laatste weken “winters” geweest, maar nog wel boven nul. Er is veel regen 
gevallen. 

 
Terreingesteldheid 
Het gras wordt korter al is er nog voldoende aanwezig van voldoende lengte. Het terrein is erg nat en 
wordt op veel belopen plekken zwart.  

De meeste ganzen zitten vandaag buiten de OVP. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

 5 8    

stier < 3 
jaar 

 5 6    

Koe> 3 jaar  6 11    

Stier > 3 
jaar 

 

 4 6        5   

  20 31 5   
 

Totaal 56 dieren gescoord:    36 % BcS 2, 

       55 %   BcS 3  ,  

 9 %  BcS 4 

   Gemiddelde BcS: 2,7 

 

 

 

Groep 2 
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Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  6 10    

stier < 3 
jaar 

 5 8    

koe > 3 jaar  9 10    

Stier > 3 
jaar 

          8 7 1   

  28 35 1   
 

Totaal 64 dieren gescoord:     44 % BcS 2 

        55 % BcS 3 

 1 % BcS 4 

       

   Gemiddelde BcS:  2,6 

 

Groep 3 

Groep 3, 
loopt in 2 

delen 

1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  4 6    

stier < 3 
jaar 

1 5 8    

koe > 3 jaar  10 6    

Stier > 3 
jaar 

 2         6 1   

 1 21 26 1   
 

Totaal 49 dieren gescoord:      2 % BsC   1 

 43 % BsC  2 

        53 % Bsc 3 

         2 % BcS 4 

        

Gemiddelde BcS:  2,6 
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Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  4 8    

stier < 3 
jaar 

 4        4    

koe > 3 jaar  4       7     

Stier > 3 
jaar 

 1 5 3   

  13 24 3   
 

 

Totaal 40 dieren gescoord:      33 % BcS  2  

60 % BcS 3 

  7 %  BcS 4 

 

        

   Gemiddelde BcS: 2,7 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 209 dieren gescoord:  <1 % BsC  1 

39 % score 2 

    56 % score 3  

5 % score 4 

 

 

Gemiddelde BcS:  2,7 
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De dieren zien er over het algemeen goed uit, zijn alert en actief. De Bcs is passend bij deze tijd van 
het jaar.               

     
 

 
 

Conditie edelherten 
De edelherten zijn in goede conditie, alert en actief. 

 

Volgende bezoek in de week van 25 januari. 
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Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
19 Januari 2021. 

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Er is de afgelopen periode veel neerslag gevallen incl. één middag een dun laagje sneeuw maar de 
temperaturen zijn de laatste dagen zacht, tussen de 8 en 10 graden. 

 
Terreingesteldheid 
Het terrein is nog steeds erg nat. Sommige delen worden zwart gelopen al is dat op de totale 
oppervlakte beperkt. Er zijn vandaag grote groepen brandganzen gesignaleerd. Er is zeker nog 
voedsel aanwezig, al wordt het aanbod langzaam minder en moeten de dieren zich meer verplaatsen 
om aan hun voedsel te komen. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

 6 6    

stier < 3 
jaar 

 5 5    

Koe> 3 jaar  8 9    

Stier > 3 
jaar 

 

 4 8        3   

  23 28 3   
 

Totaal 54 dieren gescoord:    43 % BcS 2, 

       52 %   BcS 3  ,  

 5 %  BcS 4 

   Gemiddelde BcS: 2,6 

 

 

 

Groep 2 
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Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  6 7    

stier < 3 
jaar 

 6 7    

koe > 3 jaar  10 10    

Stier > 3 
jaar 

          1 7 3   

  25 31 3   
 

Totaal 59 dieren gescoord:     42 % BcS 2 

        53 % BcS 3 

 5 % BcS 4 

       

   Gemiddelde BcS:  2,6 

 

Groep 3 

Groep 3, 
loopt in 2 

delen 

1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  8 4    

stier < 3 
jaar 

 8 6    

koe > 3 jaar  13 7    

Stier > 3 
jaar 

 4         5 1   

  33 22 1   
 

Totaal 56 dieren gescoord:     59 % BsC  2 

        39 % Bsc 3 

         2 % BcS 4 

        

Gemiddelde BcS:  2,4 
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Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  8 4    

stier < 3 
jaar 

 6        4    

koe > 3 jaar  7       5     

Stier > 3 
jaar 

 3 4 2   

  24 17 2   
 

 

Totaal 43 dieren gescoord:      56 % BcS  2  

39 % BcS 3 

  5 %  BcS 4 

 

        

   Gemiddelde BcS: 2,5 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 212 dieren gescoord: 50 % score 2 

    46 % score 3  

4 % score 4 

 

 

Gemiddelde BcS:  2,5 

De dieren zijn actief en alert. De conditie zoals vastgesteld tijdens de monitoringsronde wordt 
bevestigd door de sectiebevindingen van de patholoog.                
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Conditie edelherten 
De edelherten zijn ril en laten zich iets minder goed zien. De waargenomen dieren zijn in goede 
conditie, alert en actief. 

 

Konikpaarden. 

De paarden lopen in verschillende groepen verdeeld over het terrein. De conditie is goed. De dieren 
zien er goed uit. 

Volgende bezoek over 2-3 weken. 

 

 

De dierenarts brengt regelmatig werkbezoeken aan de Oostvaardersplassen om de conditie van de 
edelherten, konikpaarden en heckrunderen te beoordelen. Om de rust in de kuddes zoveel mogelijk te 
bewaren, is het lastig om de conditiescores van alle individuele dieren te beoordelen. Bijvoorbeeld 
omdat ze te ver weg of achter in een groep staan of in het riet liggen. Deze dieren worden dan niet 
meegenomen in de BCS-scores. De dierenarts ziet tijdens de inspectieronde dus meer dieren dan die 
waarvan de BCS in het verslag staan.  
Daarnaast maken de kuddebeheerders een aantal keer per week een controleronde langs de kuddes 
in de Oostvaardersplassen. Dieren die langer op een plek blijven, zich afzonderen van de kudde of 
afwijkend gedrag vertonen, houden ze extra in de gaten. En als het nodig is, wordt de dierenarts 
ingeschakeld. 
Conform het Managementplan voor de Oostvaardersplassen wordt het aantal heckrunderen 
verlaagd. 
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Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
4 Februari 2021. 

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Het is de laatste dagen rustig weer geweest. Eén dag regen gehad en vandaag is het vrij zacht. 

 
Terreingesteldheid 
Het terrein is duidelijk minder nat dan de vorige keer, waardoor de zwart gelopen stukken zich nu 
beperken tot wat de vorige ronde is geconstateerd en dus qua oppervlakte stabiel lijken. Het 
voedselaanbod wordt langzaamaan wat minder, maar dat past bij deze tijd van het jaar. De dieren 
maken goed gebruik van het gehele gebied. De lengte van het gras is natuurlijk korter dan in de 
herfst, maar dat kunnen de dieren compenseren door zich te verplaatsen en zo goed gebruik te 
maken van de grote oppervlaktes. Bij alle groepen kun je zien dat de dieren het gras nog steeds goed 
op kunnen nemen, bij alle groepen is de pensvulling nog goed en over het gehele gebied zijn dieren 
waargenomen in alle leeftijdsgroepen die rustig liggen te herkauwen.  Afgelopen periode zijn diverse 
plantvakken met daarin nog onaangeroerde vegetatie opengesteld waar de dieren goed gebruik van 
hebben gemaakt. Wel is het zo dat er weinig tot geen ruigtes, struiken, riet of bosschages de dieren 
ter beschikking staan. Dit zijn landschapsonderdelen die runderen anders, met name in de winter  
gebruiken . Voor hun voedselvoorziening zijn ze dus nu geheel afhankelijk van wat de “grasmat” ze 
biedt.  Er zijn vandaag een paar groepen ganzen gezien in de verte maar nog niet de aantallen van 
vorig jaar.  

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

 8 5    

stier < 3 
jaar 

 8 4    

Koe> 3 jaar  10 7    

Stier > 3 
jaar 

 

 7 7        2   

  33 23 2   
 

Totaal 58 dieren gescoord:    57 % BcS 2, 

       40 %   BcS 3  ,  
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 3 %  BcS 4 

   Gemiddelde BcS: 2,5 

 

 

 

Groep 2 

Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  6 4    

stier < 3 
jaar 

1 7 4    

koe > 3 jaar  13 6    

Stier > 3 
jaar 

         10 10 2   

 1 36 24 2   
 

Totaal 63 dieren gescoord:    2   % BcS 1      

57 % BcS 2 

        38 % BcS 3 

 3 % BcS 4 

       

   Gemiddelde BcS:  2,4 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  10 5    

stier < 3 
jaar 

 9 3    

koe > 3 jaar 1 14 7    

Stier > 3 
jaar 

 7         5 1   

 1 40 20 1   
 



Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 
Totaal 62 dieren gescoord:     2 %   BcS  1 

        64 % BcS  2 

        32 % BcS 3 

         2 %  BcS 4 

        

Gemiddelde BcS:  2,3 

 

 

 

Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  4 4    

stier < 3 
jaar 

 7        3    

koe > 3 jaar 2 10       6     

Stier > 3 
jaar 

 5 5 2   

 2 26 18 2   
 

 

Totaal 48 dieren gescoord:       4 %  BcS 1 

54 % BcS  2  

38 % BcS 3 

  4 %  BcS 4 

 

        

   Gemiddelde BcS: 2,4 
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Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 231 dieren gescoord: 2 % score 1 

58 % score 2 

    37 % score 3  

3 % score 4 

 

 

Gemiddelde BcS:  2,4 

Alle dieren zijn actief en alert. De BcS is iets verder gezakt maar is niet in strijd met de verwachting in 
dit jaargetijde. 

Vorig jaar is begonnen met bijvoeren bij BcS 2,3 . De dieren zijn toen nog wel iets verder teruggezakt, 
mede ook omdat het  voedselaanbod in 2020 agv de grote groepen ganzen achterbleef met de 
gebieden buiten de OVP.  Ook is het aantal dieren t.o.v. de gestelde doelen nog te hoog.  Gelet op de 
licht dalende BcS en met het vooruitzicht de komende week van een dagenlange, grasmat 
bedekkende sneeuwlaag, vorst en wind waardoor de dieren minder van het voedselaanbod gebruik 
kunnen maken is het advies om met bijvoeren te beginnen, om zo te voorkomen dat de BcS te snel 
en te veel verder daalt. 

     
 

 
 

Conditie edelherten 
De conditie van de edelherten is goed. Dit wordt bevestigd door de slachtbevindingen van het 
afschot. De dieren hebben nog veel vetreserves. 

 

Konikpaarden. 

De gemiddelde conditie van de konikpaarden is ruim voldoende tot goed. Er loopt een enkel jonger 
dier dat het wat minder doet. Dat is natuurlijk en statistisch te verwachten in een vrij levende kudde 
die onder natuurlijke omstandigheden wordt gehouden. Er is op dit moment geen sprake van lijden. 

Volgende bezoek over 2-3 weken. 

 

De dierenarts brengt regelmatig werkbezoeken aan de Oostvaardersplassen om de conditie van de 
edelherten, konikpaarden en heckrunderen te beoordelen. Om de rust in de kuddes zoveel mogelijk te 
bewaren, is het lastig om de conditiescores van alle individuele dieren te beoordelen. Bijvoorbeeld 
omdat ze te ver weg of achter in een groep staan of in het riet liggen. Deze dieren worden dan niet 
meegenomen in de BCS-scores. De dierenarts ziet tijdens de inspectieronde dus meer dieren dan die 
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waarvan de BCS in het verslag staan. Daarnaast maken de kuddebeheerders een aantal keer per 
week een controleronde langs de kuddes in de Oostvaardersplassen. Dieren die langer op een plek 
blijven, zich afzonderen van de kudde of afwijkend gedrag vertonen, houden ze extra in de gaten. En 
als het nodig is, wordt de dierenarts ingeschakeld. Conform het Managementplan voor de 
Oostvaardersplassen wordt het aantal heckrunderen verlaagd 
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Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
16 Februari 2021. 

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Het is vandaag zacht weer en ook komende week verwacht men milde temperaturen. Vandaag is de 
eerste dag na een periode van 8 dagen met matige tot strenge vorst en veel sneeuw. 

 
Terreingesteldheid 
Tot eergisteren heeft er een week lang een pak sneeuw gelegen. Gisteren is dat grotendeels 
weggesmolten en vandaag is er bijna geen sneeuw meer te zien. De grasmat die nu net onder de 
sneeuw vandaan komt is erg kort. Afgezien van wat kleine stukken in de opengestelde plantvakken is 
het aanbod voor begrazing echt minimaal. Mogelijk dat het met de verwachte hogere temperaturen 
wat bijtrekt, maar de verwachting is niet dat er op korte termijn veel gras beschikbaar zal zijn. Dat 
betekent dat met name de runderen voor de voedselvoorziening geheel aangewezen zijn op wat er 
bijgevoerd wordt. Het terrein is redelijk nat maar toch droger dan men na het pak sneeuw zou 
verwachten. Het zwart lopen valt mee. Er zijn nog weinig ganzen gesignaleerd. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

1 11     

stier < 3 
jaar 

1 11     

Koe> 3 jaar 2 17 3    

Stier > 3 
jaar 

 

 8 5           

 4 47 8    
 

Totaal 59 dieren gescoord:    7 %     BcS 1 

       80 %   BcS 2    

 13 %  BcS 3 

   Gemiddelde BcS: 2,1 
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Groep 2 

Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 1 13     

stier < 3 
jaar 

1 14     

koe > 3 jaar 3 16 1    

Stier > 3 
jaar 

         3 5    

 5 46 6    
 

Totaal 57 dieren gescoord:    9   % BcS 1      

81 % BcS 2 

        10 % BcS 3 

       

   Gemiddelde BcS:  2,0 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 2 9     

stier < 3 
jaar 

2 11     

koe > 3 jaar 2 13 1    

Stier > 3 
jaar 

 9         3    

 6 42 4    
 

Totaal 52 dieren gescoord:     11 %   BcS  1 

        81 %  BcS  2 

         8 %   BcS 3 
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Gemiddelde BcS:  2,0 

 

 

 

Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 2 12     

stier < 3 
jaar 

2 14            

koe > 3 jaar 2 20       1     

Stier > 3 
jaar 

 8 4    

 6 54 5    
 

 

Totaal 65 dieren gescoord:       9 %   BcS 1 

83 % BcS  2  

8 %   BcS 3 

 

        

   Gemiddelde BcS: 2,0 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 233 dieren gescoord: 9 % score 1 

81 % score 2 

    10 % score 3  
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Gemiddelde BcS:  2,0 

 

De BcS is hard gedaald. Bij gebrek aan struiken, ruigte etc. zijn de dieren de afgelopen week (en nu 
ook nog grotendeels) voor de voedselvoorziening geheel afhankelijk geweest van het bijvoeren. 
Twee dagen geleden hebben we nog nachten gehad met – 15 graden. Dat betekent dat de dieren 
alleen al om op temperatuur te moeten blijven, allemaal over ruim voldoende, makkelijk beschikbaar 
voer  moeten kunnen beschikken. De meeste dieren zijn op het moment van de ronde nog actief en 
alert. Maar de gedaalde BcS geeft wel aan dat er in soortgelijke gevallen een extra voerinspanning 
geleverd moet worden en dat voor nu, ondanks de verwachte hogere temperaturen, er voorlopig 
ruim bijgevoerd moet worden. 

 

     
 

 
 

Conditie edelherten 
Momenteel vindt er afschot plaats. De edelherten zijn daarom alleen van grote afstand te zien. Bij 
bestudering van de geschoten herten kan men vaststellen dat de conditie normaal is voor deze tijd 
van het jaar. 

 

Konikpaarden. 

De gemiddelde conditie van de konikpaarden is ruim voldoende. Ook deze zijn wat gedaald maar de 
dieren profiteren van het bijvoeren en hun uitgangspositie voor de week met vorst was beter. Dat zie 
je terug in de conditie van de paarden. 

Volgende bezoek over 2-3 weken. 

 

De dierenarts brengt regelmatig werkbezoeken aan de Oostvaardersplassen om de conditie van de 
edelherten, konikpaarden en heckrunderen te beoordelen. Om de rust in de kuddes zoveel mogelijk te 
bewaren, is het lastig om de conditiescores van alle individuele dieren te beoordelen. Bijvoorbeeld 
omdat ze te ver weg of achter in een groep staan of in het riet liggen. Deze dieren worden dan niet 
meegenomen in de BCS-scores. De dierenarts ziet tijdens de inspectieronde dus meer dieren dan die 
waarvan de BCS in het verslag staan. Daarnaast maken de kuddebeheerders een aantal keer per 
week een controleronde langs de kuddes in de Oostvaardersplassen. Dieren die langer op een plek 
blijven, zich afzonderen van de kudde of afwijkend gedrag vertonen, houden ze extra in de gaten. En 
als het nodig is, wordt de dierenarts ingeschakeld.  



Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 

Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
05 maart 2021. 

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Sinds het laatste bezoek is het een week erg zacht weer geweest met record temperaturen voor de 
tijd van het jaar, gevolgd door een week “normaal” weer voor februari / maart. Het is droog, soms 
wat lichte nachtvorst en overdag tussen de 5 en 10 graden. 

 
Terreingesteldheid 
Het terrein droogt flink op. Hier en daar zie je in de slootranden en in de greppels dat het gras 
langzaam weer wat begint te groeien. De grote oppervlakten zijn echter nog kaal en er is geen ruigte 
of anderszins aanwezig. Daarnaast zijn er zeer grote groepen ganzen die het jonge gras op veel 
plekken direct weg grazen. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

1 10     

stier < 3 
jaar 

1 9     

Koe> 3 jaar 2 15 2    

Stier > 3 
jaar 

 

 10 4           

 4 44 6    
 

Totaal 54 dieren gescoord:     7 %   BcS 1 

       82 %   BcS 2    

11 %  BcS 3 

  

Gemiddelde BcS: 2,0 
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Groep 2 

Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 2 10     

stier < 3 
jaar 

1 12     

koe > 3 jaar 3 16 1    

Stier > 3 
jaar 

         5 3    

 6 43 4    
 

Totaal 53 dieren gescoord:    11 % BcS 1      

81 % BcS 2 

         8 % BcS 3 

       

   Gemiddelde BcS:  2,0 

 

Groep 3 + 4 (loopt nu samen) 

Groep 3+4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 4 22     

stier < 3 
jaar 

5 25     

koe > 3 jaar 5 31 3    

Stier > 3 
jaar 

 15         10    

 14 93 13    
 

Totaal 120 dieren gescoord:     12 %   BcS  1 

        77 %  BcS  2 

         11 %   BcS 3   
            

Gemiddelde BcS:  2,0 
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Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 227 dieren gescoord: 11 % score 1 

79 % score 2 

    10 % score 3  

 

 

 

Gemiddelde BcS:  2,0 

 

De BcS is constant gebleven. Op het moment van de ronde was men bezig met voeren, (dat 
overigens een groot deel van de dag in beslag neemt gezien de hoeveelheid balen die aangevoerd 
moet worden). Op alle plekken werd voldoende voer bijgezet, op voldoende afstand zodat alle dieren 
duidelijk aan bod komen. Duidelijk was te zien dat het aangeboden voer op de plekken niet geheel 
“op” was, met als het ware er is sprake van restvoer, wat aangeeft dat men niet te lang wacht met 
bijzetten van nieuw voer. Dit beeld wordt bevestigd door de pensvulling, die bij de geobserveerde 
dieren nu goed was en er zijn daarnaast voldoende herkauwende dieren gezien. De dieren zijn alert, 
actief en vertonen natuurlijk gedrag. 

Er is al een flink aantal kalfjes geboren. Zonder uitzondering zagen deze er goed uit, waren actief, 
speels en levendig. Dit geeft aan dat “moeder” voldoende melk produceert voor het kalf. 

Inmiddels zijn er al grote groepen ganzen gesignaleerd. De vlaktes zijn nog kaal. Voor het voeraanbod 
zijn de dieren voorlopig dus nog bijna geheel aangewezen op het bijvoeren. 

 

     
 

 
 

Conditie edelherten 
De edelherten zijn niet van dichtbij te observeren. Op afstand lijkt de conditie goed. De dieren zijn 
actief en alert. 

 

Konikpaarden. 
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De conditie van de konikpaarden is goed. Voor hen is het bijvoeren niet echt nodig, maar zij 
profiteren duidelijk ook van het aangeboden voer. Er is inmiddels 1 veulen geboren. Dit ziet er goed 
uit, is alert en actief. 

Volgende bezoek over 2-3 weken. 

 

De dierenarts brengt regelmatig werkbezoeken aan de Oostvaardersplassen om de conditie van de 
edelherten, konikpaarden en heckrunderen te beoordelen. Om de rust in de kuddes zoveel mogelijk te 
bewaren, is het lastig om de conditiescores van alle individuele dieren te beoordelen. Bijvoorbeeld 
omdat ze te ver weg of achter in een groep staan of in het riet liggen. Deze dieren worden dan niet 
meegenomen in de BCS-scores. De dierenarts ziet tijdens de inspectieronde dus meer dieren dan die 
waarvan de BCS in het verslag staan. Daarnaast maken de kuddebeheerders een aantal keer per 
week een controleronde langs de kuddes in de Oostvaardersplassen. Dieren die langer op een plek 
blijven, zich afzonderen van de kudde of afwijkend gedrag vertonen, houden ze extra in de gaten. En 
als het nodig is, wordt de dierenarts ingeschakeld.  
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Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
18 maart 2021. 

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Sinds het laatste bezoek hebben we één natte week gehad en afgelopen week was het aardig droog. 
De temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar. 

 
Terreingesteldheid 
In de slootranden en op delen van de vlakte zie je aan de “groene waas” dat het hier en daar al weer 
begint te groeien. Qua lente en hoeveelheid gewas zet het echter nog geen zoden aan de dijk. Alles is 
overal nog erg kort. Er zijn vandaag vele, grote groepen (brand)ganzen (tienduizenden) in het terrein. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

1 8 1    

stier < 3 
jaar 

1 9     

Koe> 3 jaar 3 14 3    

Stier > 3 
jaar 

 

 11 4           

 5 42 8    

 

Totaal 55 dieren gescoord:     9 %   BcS 1 

       76 %   BcS 2    

15 %  BcS 3 

  

Gemiddelde BcS: 2,1 
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Groep 2 

Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 2 9 1    

stier < 3 
jaar 

1 10 1    

koe > 3 jaar 2 14 2    

Stier > 3 
jaar 

         5 3    

 5 38 7    

 

Totaal 50 dieren gescoord:    10 % BcS 1      

76 % BcS 2 

         14 % BcS 3 

       

   Gemiddelde BcS:  2,0 

 

Groep 3 + 4 (loopt nu samen) 

Groep 3+4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 4 23     

stier < 3 
jaar 

5 25 1    

koe > 3 jaar 5 30 7    

Stier > 3 
jaar 

 14         10    

 14 92 18    

 

Totaal 124 dieren gescoord:     11 %   BcS  1 

        74 %  BcS  2 

         15 %   BcS 3   
            

Gemiddelde BcS:  2,0 
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Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 229 dieren gescoord: 11 % score 1 

75 % score 2 

    14 % score 3  

 

 

 

Gemiddelde BcS:  2,0 

 

De BcS is goed gelijk gebleven. De dieren zijn actief en alert. Pensvulling is goed. Veel tevreden 
kalfjes. De dieren redden het prima zo. Bijvoeren zal voorlopig nog nodig zijn. Het gras begint wel 
heel langzaam al weer te groeien maar, mede door de grote aantallen ganzen, kan het absoluut nog 
niet voorzien in de behoefte van de runderen. 

     
 

Conditie edelherten 
De edelherten waren minder ril dan vorige keer. Meerdere groepen kunnen beoordelen. Allen in 
goede conditie 

 

Konikpaarden. 

De conditie van de konikpaarden is goed.  

Volgende bezoek over 2-3 weken. 

 

De dierenarts brengt regelmatig werkbezoeken aan de Oostvaardersplassen om de conditie van de 
edelherten, konikpaarden en heckrunderen te beoordelen. Om de rust in de kuddes zoveel mogelijk te 
bewaren, is het lastig om de conditiescores van alle individuele dieren te beoordelen. Bijvoorbeeld 
omdat ze te ver weg of achter in een groep staan of in het riet liggen. Deze dieren worden dan niet 
meegenomen in de BCS-scores. De dierenarts ziet tijdens de inspectieronde dus meer dieren dan die 
waarvan de BCS in het verslag staan. Daarnaast maken de kuddebeheerders een aantal keer per 
week een controleronde langs de kuddes in de Oostvaardersplassen. Dieren die langer op een plek 
blijven, zich afzonderen van de kudde of afwijkend gedrag vertonen, houden ze extra in de gaten. En 
als het nodig is, wordt de dierenarts ingeschakeld.  
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Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
9 april 2021. Het werkbezoek wordt vandaag uitgevoerd samen met een dierenarts van de 
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Hij is tevens lid van de Veterinaire Commissie van OVP.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Na het laatste bezoek is het een periode mooi en redelijk warm weer geweest. Gevolgd door een 
periode met wat kouder weer dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar en enkele hagelbuien. 

 
Terreingesteldheid 
Het terrein is redelijk droog en goed begaanbaar. Afgelopen weken en ook vandaag zijn er 
tienduizenden (brand)ganzen aanwezig. Mede daardoor blijft de aanwas van gewas en daarmee het 
voeraanbod voor met name de runderen achter bij omliggende gebieden. Het is overal erg kort. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

2 12     

stier < 3 
jaar 

1 9     

Koe> 3 jaar 6 16 1    

Stier > 3 
jaar 

 

 8 4        1   

 9 45 5 1   
 

Totaal 60 dieren gescoord:    15 %   BcS 1, 

       75 %   BcS 2  ,  

 8 %    BcS 3 

  2 %   BcS  4 

   Gemiddelde BcS: 2,0 
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Groep 2 

Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 2 6     

stier < 3 
jaar 

2 6     

koe > 3 jaar 1 9 2    

Stier > 3 
jaar 

         5 8    

 5 26 10    
 

Totaal 41 dieren gescoord:    12 % BcS 1      

64 % BcS 2 

        24 % BcS 3 

       

   Gemiddelde BcS:  2,1 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 1 22     

stier < 3 
jaar 

1 22     

koe > 3 jaar 4 33 5    

Stier > 3 
jaar 

 22         3 1   

 6 99 8 1   
 

Totaal 114 dieren gescoord:     5 %   BcS  1 

        87 % BcS  2 

         7 %  BcS 3 

          1 % BcS 4 

      

   Gemiddelde BcS:  2,0 
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Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 2 8     

stier < 3 
jaar 

1 9            

koe > 3 jaar 1 10       1     

Stier > 3 
jaar 

 6 2    

 4 33 3    
 

 

Totaal 40 dieren gescoord:      10 %  BcS 1 

83 % BcS  2  

 7 % BcS 3 

 

        

   Gemiddelde BcS: 2,0 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 255 dieren gescoord: 9 % score 1 

80 % score 2 

    10 % score 3  

     1 % score 4 

 

Gemiddelde BcS:  2,0 
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De gemiddelde BcS is mooi stabiel gebleven. Alle groepen zijn actief, alert en vertonen natuurlijk 
gedrag. Bijna zonder uitzondering staan of liggen de dieren te herkauwen of zijn aan het vreten. De 
pensvulling is goed.  Diverse koeien vertonen al weer verschijnselen van tochtigheid. Er zijn inmiddels 
veel kalfjes geboren die zonder uitzondering actief en weldoorvoed zijn en de kuddes goed kunnen 
volgen. Voor de voedselvoorziening zijn de runderen nog steeds hoofdzakelijk afhankelijk van het 
bijvoeren. De aanwas van nieuw gras is, mede gezien de grote groepen ganzen, nog 
onvoldoende/ongeschikt om in hun behoefte te voorzien. 

 
 

Conditie edelherten 
De edelherten zijn alleen van middelgrote afstand te observeren. Het gedrag is natuurlijk, er zijn 
geen afwijkende gangen geconstateerd en de conditie lijkt goed. 

 

Konikpaarden. 

De gemiddelde conditie van de konikpaarden is goed. Er worden momenteel veel veulens geboren. 

De dieren zijn alert en het gedrag is natuurlijk. De paarden profiteren mee van het aan de runderen 
aangeboden voer, al zou het voor wat de conditie van de paarden betreft niet nodig zijn om nu bij te 
voeren (i.t.t. de runderen). 

 

Opmerkingen van de GD-dierenarts, die bij dit werkbezoek aanwezig was, over de drie diersoorten 
en het bijvoeren van de dieren: 

1. Heckrunderen:  
a. Ik ben akkoord met de hiervoor genoemde conditiescores van mijn collega. 
b. De meeste dieren waren bij de rondgang aanwezig op of dichtbij de voederplaatsen. Op 

het moment dat we kwamen aanrijden, lagen veel dieren. Ze waren attent en een 
voldoende aantal runderen was op dat moment aan het herkauwen. Bij het dichter 
benaderen van de dieren vertoonden ze natuurlijk gedrag, d.w.z. ze stonden op en liepen 
weg. De gang van de runderen was normaal en de pensvulling goed. Enkele dieren 
hadden mogelijk wat luizen. De pasgeboren kalveren waren actief en hadden voldoende 
gedronken.  

c. Omdat er nog nauwelijks gras staat, is het advies om nog even door te gaan met het 
bijvoeren van de runderen. 

2. Konikpaarden: de gemiddelde conditie van de dieren is goed, ze zijn attent en bewegen 
normaal. Er is veel natuurlijke activiteit binnen de verschillende groepen paarden. De 
conditie van de paarden hoeft niet verder te groeien. De pasgeboren veulens zien er goed 
uit. 

3. Edelherten: veel dieren liepen op een grote afstand en waren niet te beoordelen. Een 
beperkt aantal liep dichterbij en was goed te beoordelen. Ze hadden een goede conditie en 
renden bij het benaderen op een natuurlijke wijze snel weg.  
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4. Bijvoeren: het kuilgras wordt bijgevoerd op meerdere locaties binnen het hele OVP-gebied, 
en per locatie waren er meerdere voerplaatsen. De hoeveelheid voor de dieren beschikbaar 
kuilgras en de kwaliteit ervan zijn beiden ruim voldoende.  
 
Volgende bezoek over 2-3 weken. 

 

De dierenarts brengt regelmatig werkbezoeken aan de Oostvaardersplassen om de conditie van de 
edelherten, konikpaarden en heckrunderen te beoordelen. Om de rust in de kuddes zoveel mogelijk te 
bewaren, is het lastig om de conditiescores van alle individuele dieren te beoordelen. Bijvoorbeeld 
omdat ze te ver weg of achter in een groep staan of in het riet liggen. Deze dieren worden dan niet 
meegenomen in de BCS-scores. De dierenarts ziet tijdens de inspectieronde dus meer dieren dan die 
waarvan de BCS in het verslag staan. Daarnaast maken de kuddebeheerders een aantal keer per 
week een controleronde langs de kuddes in de Oostvaardersplassen. Dieren die langer op een plek 
blijven, zich afzonderen van de kudde of afwijkend gedrag vertonen, houden ze extra in de gaten. En 
als het nodig is, wordt de dierenarts ingeschakeld. Conform het Managementplan voor de 
Oostvaardersplassen wordt het aantal heckrunderen verlaagd 
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Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
4 mei 2021.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Het is de afgelopen periode wisselend weer geweest met over het algemeen lage temperaturen voor 
deze tijd van het jaar. Vandaag is het nat en stormachtig weer. 

 
Terreingesteldheid 
Het terrein is natter dan de laatste keer maar nog redelijk begaanbaar. Tijdens de ronde zijn er 
tienduizenden ganzen gesignaleerd. Buiten de OVP zie je het gras, ondanks de wat lage 
temperaturen, overal al goed groeien. In de OVP zie je de dieren zich goed over het gebied 
verplaatsen om de verse smakelijke jonge spruiten direct weg te grazen, maar het is over het hele 
gebied overal nog erg kaal. Het is mooi om te zien dat de paarden en de runderen van groep 1 en 2 
de beschikbare beschutting goed gebruiken. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

2 9 1    

stier < 3 
jaar 

1 7 1    

Koe> 3 jaar        3 15 8    

Stier > 3 
jaar 

 

 3 4        1   

 6 34 14 1   
 

Totaal 55 dieren gescoord:    11 %   BcS 1, 

       62 %   BcS 2  ,  

25 %    BcS 3 

  2 %   BcS  4 

   Gemiddelde BcS: 2,2 
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Groep 2 

Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 1 5 2    

stier < 3 
jaar 

1 7 1    

koe > 3 jaar 1 12 6    

Stier > 3 
jaar 

         1 2 2   

 3 25 11 2   
 

Totaal 41 dieren gescoord:    7 %  BcS 1      

61 % BcS 2 

        27 % BcS 3 

         5 % BcS 4 

       

   Gemiddelde BcS:  2,3 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 1 13 5    

stier < 3 
jaar 

1 10 5    

koe > 3 jaar 2 16 11    

Stier > 3 
jaar 

 14         16 2   

 4 53 37 2   
 

Totaal 96 dieren gescoord:     4 %   BcS  1 

        55 % BcS  2 

        39 %  BcS 3 
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          2 % BcS 4 

      

   Gemiddelde BcS:  2,4 

 

 

 

Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 2 6 2    

stier < 3 
jaar 

1 7        5    

koe > 3 jaar 1 12       9     

Stier > 3 
jaar 

 5 7    

 4 30 23    
 

 

Totaal 57 dieren gescoord:      7 %  BcS 1 

53 % BcS  2  

 40 % BcS 3 

 

        

   Gemiddelde BcS: 2,3 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 249 dieren gescoord: 7 % score 1 

57 % score 2 

    34 % score 3  

     2 % score 4 
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Gemiddelde BcS:  2,3 

 

     
De gemiddelde BcS is langzaam aan het stijgen. Ondanks dat er nog ruim voer ligt prefereert een deel 
van de dieren om al op de vlakte te fourageren als aanvulling op het aangeboden voer. De 
pensvulling van de dieren is zonder uitzondering goed. Alle groepen zijn alert en vertonen normaal 
actief gedrag. Veel dieren zijn aan het herkauwen. Gang is normaal. Enkele dieren met kale plekken 
agv ectoparasieten. Geen verkleuringen van de vacht.  De kalfjes zijn weldoorvoed en actief.   Gezien 
het nog geringe aanbod van gewas en de grote aantallen ganzen is wel duidelijk dat er voorlopig nog 
bijgevoerd zal moeten worden.  

 
 

Conditie edelherten 
De op enige afstand waargenomen edelherten zijn alert en zien er conditioneel goed uit. Er zijn geen 
afwijkende gangen waargenomen 

 

Konikpaarden. 

De gemiddelde conditie van de konikpaarden is goed. Een enkele jaarling is in wat mindere conditie. 

Er is al veel interactie tussen merries en hengsten en hengsten onderling. Deze dieren vertonen als 
gevolg hiervan de nodige schrammen en schaafwonden. 

 

Volgende bezoek over 3-4 weken. 

 

De dierenarts brengt regelmatig werkbezoeken aan de Oostvaardersplassen om de conditie van de 
edelherten, konikpaarden en heckrunderen te beoordelen. Om de rust in de kuddes zoveel mogelijk te 
bewaren, is het lastig om de conditiescores van alle individuele dieren te beoordelen. Bijvoorbeeld 
omdat ze te ver weg of achter in een groep staan of in het riet liggen. Deze dieren worden dan niet 
meegenomen in de BCS-scores. De dierenarts ziet tijdens de inspectieronde dus meer dieren dan die 
waarvan de BCS in het verslag staan. Daarnaast maken de kuddebeheerders een aantal keer per 
week een controleronde langs de kuddes in de Oostvaardersplassen. Dieren die langer op een plek 
blijven, zich afzonderen van de kudde of afwijkend gedrag vertonen, houden ze extra in de gaten. En 
als het nodig is, wordt de dierenarts ingeschakeld. Conform het Managementplan voor de 
Oostvaardersplassen wordt het aantal heckrunderen verlaagd 
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Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
26 mei 2021.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Het is de afgelopen periode regenachtig weer geweest. Hoewel de temperaturen iets aan de lage 
kant waren, heeft de neerslag positief gewerkt op de groei. 

 
Terreingesteldheid 
Het terrein is goed begaanbaar. De tienduizenden brandganzen zijn grotendeels verdwenen en daar 
voor in de plaats zijn de grauwe ganzen gekomen. Maar in veel kleinere aantallen. Het effect op de 
vegetatie is duidelijk merkbaar. Overal begint het gras en riet nu op te komen en daar wordt 
dankbaar gebruik van gemaakt door de grazers. Wanneer je de groei buiten de plantvakken vergelijkt 
met die in de afgesloten en daarom niet begraasde plantvakken is direct duidelijk dat er volop door 
de dieren gegraasd wordt. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

 4 7    

stier < 3 
jaar 

 3 5    

Koe> 3 jaar         8 15    

Stier > 3 
jaar 

 

 4 8        3   

  19 35 3   
 

Totaal 57 dieren gescoord:    33 %   BcS 2  ,  

62 %    BcS 3 

  5 %   BcS  4 

   Gemiddelde BcS: 2,7 
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Groep 2 

Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  3 7    

stier < 3 
jaar 

 4 6    

koe > 3 jaar  3 5 1   

Stier > 3 
jaar 

          8 8   

  10 26 9   
 

Totaal 45 dieren gescoord:    22 % BcS 2 

        58 % BcS 3 

        20 % BcS 4 

       

   Gemiddelde BcS:  3,0 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  12 5    

stier < 3 
jaar 

 10 6    

koe > 3 jaar  5 16    

Stier > 3 
jaar 

 1         16 5   

  28 43 5   
 

Totaal 76 dieren gescoord:     37 % BcS  2 

        57 %  BcS 3 

          6 % BcS 4 

      

   Gemiddelde BcS:  2,7 
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Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  7 7    

stier < 3 
jaar 

 7        11    

koe > 3 jaar  4       14  1   

Stier > 3 
jaar 

  10 5   

  18 42 6   
 

 

Totaal 66 dieren gescoord:      27 %  BcS 2 

64 % BcS  3  

  9 % BcS  4 

 

        

   Gemiddelde BcS: 2,8 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 244 dieren gescoord: 31 % score 2 

    60 % score 3  

     9 % score 4 

 

Gemiddelde BcS:  2,8 
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De gemiddelde BcS is mooi gestegen. Van het aangeboden voer wordt (bijna) geen gebruik gemaakt. 
Alle dieren prefereren het verse gewas. De dieren verspreiden zich over grote oppervlaktes en 
maken zodoende optimaal gebruik van het voedselaanbod. Alle dieren zijn alert, vertonen natuurlijk 
gedrag en hebben een goede pensvulling. Een enkel dier heeft dunne mest als gevolg van het jonge 
gras. Dit is een natuurlijk fenomeen. De gang is zonder uitzondering goed en de coördinatie is 
normaal.  Het grootste deel van de runderen is het winterhaar inmiddels kwijt en heeft een gezonde, 
glanzende zomervacht. De vorige keer bij enkele dieren aanwezige kale plekken zijn zo goed als 
verdwenen. De kalfjes zien er zonder uitzondering goed en (zeer) weldoorvoed uit. Ze zijn levendig 
en alert. Met de nu op gang gekomen groei van het gewas en de inmiddels weggetrokken 
brandganzen is er op dit moment geen noodzaak meer tot bijvoeren. De dieren zijn de winter over 
het algemeen goed doorgekomen. 

 
 

Conditie edelherten 
De edelherten hebben zich in enkele grote groepen verzameld die bij geringe nadering zich al direct 
verplaatsen. Van een afstand zien de dieren er goed uit, het gedrag is zonder uitzondering alert en 
natuurlijk. De gangen zijn goed gecoördineerd. Geen wankele dieren waargenomen. 

 

Konikpaarden. 

De gemiddelde conditie van de konikpaarden is goed en sinds de laatste ronde nauwelijks veranderd. 
Er vindt volop interactie plaats.   

 

Volgende bezoek over 4-6 weken. 

 

De dierenarts brengt regelmatig werkbezoeken aan de Oostvaardersplassen om de conditie van de 
edelherten, konikpaarden en heckrunderen te beoordelen. Om de rust in de kuddes zoveel mogelijk te 
bewaren, is het lastig om de conditiescores van alle individuele dieren te beoordelen. Bijvoorbeeld 
omdat ze te ver weg of achter in een groep staan of in het riet liggen. Deze dieren worden dan niet 
meegenomen in de BCS-scores. De dierenarts ziet tijdens de inspectieronde dus meer dieren dan die 
waarvan de BCS in het verslag staan. Daarnaast maken de kuddebeheerders een aantal keer per 
week een controleronde langs de kuddes in de Oostvaardersplassen. Dieren die langer op een plek 
blijven, zich afzonderen van de kudde of afwijkend gedrag vertonen, houden ze extra in de gaten. En 
als het nodig is, wordt de dierenarts ingeschakeld. Conform het Managementplan voor de 
Oostvaardersplassen wordt het aantal heckrunderen verlaagd 
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Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 

Datum  

27 oktober 2021. Het werkbezoek wordt vandaag uitgevoerd samen met twee kuddebeheerders van 

Staatsbosbeheer.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Dit is het eerste werkbezoek na de zomer. Het is rustig najaarsweer. Afgelopen week is er de eerste 

zeer lichte nachtvorst geweest met overdag vaak zonnig weer, afgewisseld met regenperiodes. 

Nederlands najaarsweer. 

 

Terreingesteldheid 
Het terrein is op de meeste plekken redelijk begaanbaar, ondanks de regenval van vorige week. In 

het terrein is veel activiteit met graafmachines, trekkers ed. ivm grondverzet werkzaamheden. Dit is 

al enige tijd bezig en zal ook de komende tijd nog plaatsvinden. Er staat overal ruim, lang gras. Met 

deze temperaturen vindt er ook nog grasgroei plaats. De eerste kleine groepen brandganzen zijn 

inmiddels gearriveerd. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

  12 10   

stier < 3 
jaar 

  11 11   

Koe> 3 jaar   17 8   

Stier > 3 
jaar 

 

          10 6  

           40 39 6  

 

Totaal 85 dieren gescoord:    47 %   BcS 3, 

       46 %   BcS 4  ,  

 7 %    BcS 5 

   Gemiddelde BcS: 3,6 
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Groep 2 

Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar   7 5   

stier < 3 
jaar 

  5 4   

koe > 3 jaar   21 8   

Stier > 3 
jaar 

           7 1  

   33 24 1  

 

Totaal 58 dieren gescoord:    57 % BcS 3      

41 % BcS 4 

        2 %   BcS 5 

       

   Gemiddelde BcS:  3,5 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar   11 6   

stier < 3 
jaar 

  12 3   

koe > 3 jaar   28           8 1  

Stier > 3 
jaar 

          2 13 2  

   53 30 3  

 

Totaal 86 dieren gescoord:     62 %   BcS  3 

        35 %   BcS  4 

         3 %     BcS 5 

      

   Gemiddelde BcS:  3,4 
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Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar   3 1   

stier < 3 
jaar 

           2 1   

koe > 3 jaar         11  3   

Stier > 3 
jaar 

   18 7  

   16 23 7  

 

 

Totaal 46 dieren gescoord:      35 %  BcS 3 

50  % BcS  4  

 15 % BcS  5 

 

        

   Gemiddelde BcS: 3,8 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  

 

Totaal 275 dieren gescoord: 52 % score 3 

42 % score 4 

     6 %  score 5  

     

 

Gemiddelde BcS:  3,5 

 



Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 

     
De Heckrunderen zien er goed uit. De groepen zijn goed actief, zeer alert en bewegen zich door het 

gehele terrein. Het onderscheid tussen de verschillende groepen lijkt wat meer fluïde en er hebben 

zich diverse stierengroepen gevormd. De pensvulling is goed, kalfjes en jonge dieren zien er goed uit. 

Kunnen goed meekomen. De gemiddelde BCS van de zogende koeien is wat lager dan die van de 

stieren. Dit is een natuurlijk gegeven. Mooie conditie voor deze tijd van het jaar. 

 

 

Conditie edelherten 
De edelherten zijn in goede tot royale conditie. Zelfs al is het net na de bronst. Actief, alert en geen 

afwijkingen waargenomen. 

 

Konikpaarden. 

De conditie van de konikpaarden is zeer goed. Ook bij de jongere dieren en zogende merries. Bij een 

deel van de dieren zou het zelfs wel wat minder mogen. 

Het gedrag van de dieren is rustig en natuurlijk. 

 

 

De dierenarts brengt regelmatig werkbezoeken aan de Oostvaardersplassen om de conditie van de 

edelherten, konikpaarden en heckrunderen te beoordelen. Om de rust in de kuddes zoveel mogelijk te 

bewaren, is het lastig om de conditiescores van alle individuele dieren te beoordelen. Bijvoorbeeld 

omdat ze te ver weg of achter in een groep staan of in het riet liggen. Deze dieren worden dan niet 

meegenomen in de BCS-scores. De dierenarts ziet tijdens de inspectieronde dus meer dieren dan die 

waarvan de BCS in het verslag staan. Daarnaast maken de kuddebeheerders een aantal keer per 

week een controleronde langs de kuddes in de Oostvaardersplassen. Dieren die langer op een plek 

blijven, zich afzonderen van de kudde of afwijkend gedrag vertonen, houden ze extra in de gaten. En 

als het nodig is, wordt de dierenarts ingeschakeld. Conform het Managementplan voor de 

Oostvaardersplassen wordt het aantal heckrunderen verlaagd 



Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 

Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 

Datum  

26 november 2021. Het werkbezoek wordt vandaag uitgevoerd samen met de kuddebeheerder van 

Staatsbosbeheer.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Het is de laatste weken redelijk zacht najaarsweer geweest met af en toe periodes van regen. 

 

Terreingesteldheid 
Het terrein is goed begaanbaar voor de tijd van het jaar. De grondwerkzaamheden zijn conform de 

vergunning grotendeels stopgezet. Er is een enkele groep ganzen gesignaleerd. Deze worden tijdens 

de ronde vermeden om geen verstoring te veroorzaken. Er staat overal ruim, lang gras wat gezien de 

temperaturen van de afgelopen tijd niet vreemd is. Het gewas groeit nog bij deze temperaturen. 

(Sommige veehouders in de omgeving voeren hun dieren dagelijks nog vers gras). 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

           15 9   

stier < 3 
jaar 

  14 6 1  

Koe> 3 jaar   16 4   

Stier > 3 
jaar 

 

  10        9 4  

           55 28 5  

 

Totaal 88 dieren gescoord:    62 %   BcS 3, 

       32 %   BcS 4  ,  

 6 %    BcS 5 

   Gemiddelde BcS: 3,4 

 

 

 



Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 
Groep 2 

Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar   8 6   

stier < 3 
jaar 

  5 5   

koe > 3 jaar   17 3   

Stier > 3 
jaar 

          2 5 6  

   32 19 6  

 

Totaal 57 dieren gescoord:    56 % BcS 3      

33  % BcS 4 

        11 %   BcS 5 

       

   Gemiddelde BcS:  3,6 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar   10 7 1  

stier < 3 
jaar 

  15 6 1  

koe > 3 jaar   20           7 1  

Stier > 3 
jaar 

          12 7 2  

   57 27 5  

 

Totaal 89 dieren gescoord:     64 %   BcS  3 

        30 %   BcS  4 

         6 %     BcS 5 

      

   Gemiddelde BcS:  3,4 

 



Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 
 

 

Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar   5 2   

stier < 3 
jaar 

           4 4   

koe > 3 jaar         11  2   

Stier > 3 
jaar 

  3 10 3  

   23 18 3  

 

 

Totaal 44 dieren gescoord:      52 %  BcS 3 

41 %  BcS  4  

 7 %   BcS  5 

 

        

   Gemiddelde BcS: 3,6 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  

 

Totaal 278 dieren gescoord: 60 % score 3 

33 % score 4 

     7 %  score 5  

     

 

Gemiddelde BcS:  3,5 

 



Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 

     
Net als met de vorige ronde zijn de Heckrunderen actief, alert en zien er goed uit. Er wordt optimaal 

van het terrein gebruik gemaakt. De pensvulling is goed, kalfjes en jonge dieren zien er goed uit en 

kunnen goed meekomen. De BCS is mooi constant gebleven. Gezien het huidige voedselaanbod en 

de nog weinig aanwezige ganzen is dat conform de verwachting. Mooi uitgangspunt voor de 

winterperiode. 

 

 

Conditie edelherten 
De edelherten zijn allemaal alert, actief en niet dicht te benaderen. De waargenomen conditie is 

royaal. 

 

Konikpaarden. 

De conditie van de konikpaarden is zonder uitzondering zeer wel doorvoed. Het gedrag is alert, de 

dieren vertonen natuurlijk, actief gedrag. 

 

 

De dierenarts brengt regelmatig werkbezoeken aan de Oostvaardersplassen om de conditie van de 

edelherten, konikpaarden en heckrunderen te beoordelen. Om de rust in de kuddes zoveel mogelijk te 

bewaren, is het lastig om de conditiescores van alle individuele dieren te beoordelen. Bijvoorbeeld 

omdat ze te ver weg of achter in een groep staan of in het riet liggen. Deze dieren worden dan niet 

meegenomen in de BCS-scores. De dierenarts ziet tijdens de inspectieronde dus meer dieren dan die 

waarvan de BCS in het verslag staan. Daarnaast maken de kuddebeheerders een aantal keer per 

week een controleronde langs de kuddes in de Oostvaardersplassen. Dieren die langer op een plek 

blijven, zich afzonderen van de kudde of afwijkend gedrag vertonen, houden ze extra in de gaten. En 

als het nodig is, wordt de dierenarts ingeschakeld. Conform het Managementplan voor de 

Oostvaardersplassen wordt het aantal heckrunderen en edelherten verlaagd. Het aantal 

konikpaarden is op dit moment op het juiste aantal. 

 



Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 

 

Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
22 December 2021. Uitgevoerd samen met de kuddebeheerder.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Momenteel zijn de eerste dagen en nachten met lichte vorst (-5 C) van deze winter. 

 
Terreingesteldheid 
Het terrein is overal te berijden. Er staat nog volop groen. Goed is te zien hoe de dieren onder het 
laagje rijp de langere sprieten weten te vinden. In de vangweide zit een grote groep ganzen. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

           19 4   

stier < 3 
jaar 

  12 4   

Koe> 3 jaar   19 1   

Stier > 3 
jaar 

 

  22        4 2  

           72 13 2  
 

Totaal 87 dieren gescoord:    83 %   BcS 3, 

       15 %   BcS 4  ,  

  2 %    BcS 5 

   Gemiddelde BcS: 3,2 

 

 

 

Groep 2 



Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 

 

Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar   11 2   

stier < 3 
jaar 

  8 2   

koe > 3 jaar   17 2   

Stier > 3 
jaar 

          2 14 3  

   38 20 3  
 

Totaal 61 dieren gescoord:    62 % BcS 3      

33  % BcS 4 

         5 %   BcS 5 

       

   Gemiddelde BcS:  3,4 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  2 16 5   

stier < 3 
jaar 

  19 5   

koe > 3 jaar   22           4   

Stier > 3 
jaar 

          12 7 2  

  2 69 21 2  
 

Totaal 94 dieren gescoord:       2 %   BcS  2 

74 %   BcS  3 

        22 %   BcS  4 

          2 %     BcS 5 

      

   Gemiddelde BcS:  3,2 

 



Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 

 

 

 

Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  3 11 7   

stier < 3 
jaar 

           9 9 1  

koe > 3 jaar         11  1   

Stier > 3 
jaar 

  9 7   

            3 40 24 1  
 

 

Totaal 68 dieren gescoord:       4 %  BcS  2 

59 %  BcS 3 

25 %  BcS  4  

 2 %   BcS  5 

 

        

   Gemiddelde BcS: 3,4 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 310 dieren gescoord:  2 % score 2 

71 % score 3 

25 % score 4 

     2 %  score 5  

     

 

Gemiddelde BcS:  3,3 



Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 

 

 

     
De Heckrunderen zijn actief, alert en verspreiden zich over het hele terrein. De pensvulling is goed, 
de jonge dieren en kalfjes zien er goed uit, en kunnen de kudde zonder problemen volgen. De 
samenstelling van de groepen lijkt minder vast. Er zijn diverse stieren/bachelor groepen en enkele 
solitaire stieren. Ook lijken enkele kleine groepjes koeien met volgers zich tussen de grotere kuddes 
te bewegen. De dieren hebben op dit moment geen enkel probleem met de lichte vorst en er zijn 
zelfs pootje badende stieren gezien.  De BCS verhoudt zich goed tot deze periode van het jaar.  

 
 

Conditie edelherten 
De edelherten zijn actief en erg alert. Conditie is prima. Geen ataxie of andere problemen 
waargenomen. 

 

Konikpaarden. 

De conditie van de konikpaarden is nog steeds zonder uitzondering zeer wel doorvoed. Ook het 
gedrag is immer nog alert en de dieren vertonen natuurlijk, actief gedrag. 

________________________________________________________________________________ 

 

De dierenarts brengt regelmatig werkbezoeken aan de Oostvaardersplassen om de conditie van de 
edelherten, konikpaarden en heckrunderen te beoordelen. Om de rust in de kuddes zoveel mogelijk 
te bewaren, is het lastig om de conditiescores van alle individuele dieren te beoordelen. Bijvoorbeeld 
omdat ze te ver weg of achter in een groep staan of in het riet liggen. Deze dieren worden dan niet 
meegenomen in de BCS-scores. De dierenarts ziet tijdens de inspectieronde dus meer dieren dan die 
waarvan de BCS in het verslag staan. Daarnaast maken de kuddebeheerders een aantal keer per 
week een controleronde langs de kuddes in de Oostvaardersplassen. Dieren die langer op een plek 
blijven, zich afzonderen van de kudde of afwijkend gedrag vertonen, houden ze extra in de gaten. En 
als het nodig is, wordt de dierenarts ingeschakeld. Conform het Managementplan voor de 
Oostvaardersplassen wordt het aantal heckrunderen en edelherten verlaagd. Het aantal 
konikpaarden is op dit moment op het juiste aantal. 

 

 

 


