
Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 

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.  


