
Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 

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.  


