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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   
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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 


