
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.  


