
Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 

Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 

Datum  

27 oktober 2021. Het werkbezoek wordt vandaag uitgevoerd samen met twee kuddebeheerders van 

Staatsbosbeheer.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Dit is het eerste werkbezoek na de zomer. Het is rustig najaarsweer. Afgelopen week is er de eerste 

zeer lichte nachtvorst geweest met overdag vaak zonnig weer, afgewisseld met regenperiodes. 

Nederlands najaarsweer. 

 

Terreingesteldheid 
Het terrein is op de meeste plekken redelijk begaanbaar, ondanks de regenval van vorige week. In 

het terrein is veel activiteit met graafmachines, trekkers ed. ivm grondverzet werkzaamheden. Dit is 

al enige tijd bezig en zal ook de komende tijd nog plaatsvinden. Er staat overal ruim, lang gras. Met 

deze temperaturen vindt er ook nog grasgroei plaats. De eerste kleine groepen brandganzen zijn 

inmiddels gearriveerd. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

  12 10   

stier < 3 
jaar 

  11 11   

Koe> 3 jaar   17 8   

Stier > 3 
jaar 

 

          10 6  

           40 39 6  

 

Totaal 85 dieren gescoord:    47 %   BcS 3, 

       46 %   BcS 4  ,  

 7 %    BcS 5 

   Gemiddelde BcS: 3,6 
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Groep 2 

Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar   7 5   

stier < 3 
jaar 

  5 4   

koe > 3 jaar   21 8   

Stier > 3 
jaar 

           7 1  

   33 24 1  

 

Totaal 58 dieren gescoord:    57 % BcS 3      

41 % BcS 4 

        2 %   BcS 5 

       

   Gemiddelde BcS:  3,5 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar   11 6   

stier < 3 
jaar 

  12 3   

koe > 3 jaar   28           8 1  

Stier > 3 
jaar 

          2 13 2  

   53 30 3  

 

Totaal 86 dieren gescoord:     62 %   BcS  3 

        35 %   BcS  4 

         3 %     BcS 5 

      

   Gemiddelde BcS:  3,4 
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Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar   3 1   

stier < 3 
jaar 

           2 1   

koe > 3 jaar         11  3   

Stier > 3 
jaar 

   18 7  

   16 23 7  

 

 

Totaal 46 dieren gescoord:      35 %  BcS 3 

50  % BcS  4  

 15 % BcS  5 

 

        

   Gemiddelde BcS: 3,8 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  

 

Totaal 275 dieren gescoord: 52 % score 3 

42 % score 4 

     6 %  score 5  

     

 

Gemiddelde BcS:  3,5 
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De Heckrunderen zien er goed uit. De groepen zijn goed actief, zeer alert en bewegen zich door het 

gehele terrein. Het onderscheid tussen de verschillende groepen lijkt wat meer fluïde en er hebben 

zich diverse stierengroepen gevormd. De pensvulling is goed, kalfjes en jonge dieren zien er goed uit. 

Kunnen goed meekomen. De gemiddelde BCS van de zogende koeien is wat lager dan die van de 

stieren. Dit is een natuurlijk gegeven. Mooie conditie voor deze tijd van het jaar. 

 

 

Conditie edelherten 
De edelherten zijn in goede tot royale conditie. Zelfs al is het net na de bronst. Actief, alert en geen 

afwijkingen waargenomen. 

 

Konikpaarden. 

De conditie van de konikpaarden is zeer goed. Ook bij de jongere dieren en zogende merries. Bij een 

deel van de dieren zou het zelfs wel wat minder mogen. 

Het gedrag van de dieren is rustig en natuurlijk. 

 

 

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 


