
Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 

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 



Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 
 

 

 

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 


