
Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 

Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
26 mei 2021.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Het is de afgelopen periode regenachtig weer geweest. Hoewel de temperaturen iets aan de lage 
kant waren, heeft de neerslag positief gewerkt op de groei. 

 
Terreingesteldheid 
Het terrein is goed begaanbaar. De tienduizenden brandganzen zijn grotendeels verdwenen en daar 
voor in de plaats zijn de grauwe ganzen gekomen. Maar in veel kleinere aantallen. Het effect op de 
vegetatie is duidelijk merkbaar. Overal begint het gras en riet nu op te komen en daar wordt 
dankbaar gebruik van gemaakt door de grazers. Wanneer je de groei buiten de plantvakken vergelijkt 
met die in de afgesloten en daarom niet begraasde plantvakken is direct duidelijk dat er volop door 
de dieren gegraasd wordt. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

 4 7    

stier < 3 
jaar 

 3 5    

Koe> 3 jaar         8 15    

Stier > 3 
jaar 

 

 4 8        3   

  19 35 3   
 

Totaal 57 dieren gescoord:    33 %   BcS 2  ,  

62 %    BcS 3 

  5 %   BcS  4 

   Gemiddelde BcS: 2,7 
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Groep 2 

Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  3 7    

stier < 3 
jaar 

 4 6    

koe > 3 jaar  3 5 1   

Stier > 3 
jaar 

          8 8   

  10 26 9   
 

Totaal 45 dieren gescoord:    22 % BcS 2 

        58 % BcS 3 

        20 % BcS 4 

       

   Gemiddelde BcS:  3,0 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  12 5    

stier < 3 
jaar 

 10 6    

koe > 3 jaar  5 16    

Stier > 3 
jaar 

 1         16 5   

  28 43 5   
 

Totaal 76 dieren gescoord:     37 % BcS  2 

        57 %  BcS 3 

          6 % BcS 4 

      

   Gemiddelde BcS:  2,7 
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Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  7 7    

stier < 3 
jaar 

 7        11    

koe > 3 jaar  4       14  1   

Stier > 3 
jaar 

  10 5   

  18 42 6   
 

 

Totaal 66 dieren gescoord:      27 %  BcS 2 

64 % BcS  3  

  9 % BcS  4 

 

        

   Gemiddelde BcS: 2,8 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 244 dieren gescoord: 31 % score 2 

    60 % score 3  

     9 % score 4 

 

Gemiddelde BcS:  2,8 
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De gemiddelde BcS is mooi gestegen. Van het aangeboden voer wordt (bijna) geen gebruik gemaakt. 
Alle dieren prefereren het verse gewas. De dieren verspreiden zich over grote oppervlaktes en 
maken zodoende optimaal gebruik van het voedselaanbod. Alle dieren zijn alert, vertonen natuurlijk 
gedrag en hebben een goede pensvulling. Een enkel dier heeft dunne mest als gevolg van het jonge 
gras. Dit is een natuurlijk fenomeen. De gang is zonder uitzondering goed en de coördinatie is 
normaal.  Het grootste deel van de runderen is het winterhaar inmiddels kwijt en heeft een gezonde, 
glanzende zomervacht. De vorige keer bij enkele dieren aanwezige kale plekken zijn zo goed als 
verdwenen. De kalfjes zien er zonder uitzondering goed en (zeer) weldoorvoed uit. Ze zijn levendig 
en alert. Met de nu op gang gekomen groei van het gewas en de inmiddels weggetrokken 
brandganzen is er op dit moment geen noodzaak meer tot bijvoeren. De dieren zijn de winter over 
het algemeen goed doorgekomen. 

 
 

Conditie edelherten 
De edelherten hebben zich in enkele grote groepen verzameld die bij geringe nadering zich al direct 
verplaatsen. Van een afstand zien de dieren er goed uit, het gedrag is zonder uitzondering alert en 
natuurlijk. De gangen zijn goed gecoördineerd. Geen wankele dieren waargenomen. 

 

Konikpaarden. 

De gemiddelde conditie van de konikpaarden is goed en sinds de laatste ronde nauwelijks veranderd. 
Er vindt volop interactie plaats.   

 

Volgende bezoek over 4-6 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 


