
Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 

 

Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
19 Januari 2022. Uitgevoerd samen met de kuddebeheerder.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Het is de afgelopen periode “herfstachtig” weer geweest met een warmere periode waarbij de 
temperatuur enkele dagen de 10-12 graden heeft gehaald. 

 
Terreingesteldheid 
Zoals deze tijd van het jaar is te verwachten is het terrein nat, maar niet zodanig dat het niet te 
begaan is. Tijdens de ronde is het redelijk begaanbaar. Een enkele plek waar het intensiever is 
belopen door de dieren wordt het wat “zwarter”. Er zijn enkele groepen ganzen gesignaleerd, maar 
nog niet de grote aantallen zoals afgelopen jaar. Het aanbod van gras wordt, zoals midden winter is 
te verwachten, wat minder. Gezien de grote oppervlakte is het op dit moment voor de dieren nog 
voldoende. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

 3          8    

stier < 3 
jaar 

 6 10    

Koe> 3 jaar  14 15    

Stier > 3 
jaar 

 

  7        7   

  23         40 7   
 

Totaal 70 dieren gescoord:    33 %   BcS 2, 

       57 %   BcS 3  ,  

10 %    BcS 4 

   Gemiddelde BcS: 2,8 
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Groep 2 

Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  1 7    

stier < 3 
jaar 

 1 7    

koe > 3 jaar  10 8 1   

Stier > 3 
jaar 

          6 10   

  12 28 11   
 

Totaal 51 dieren gescoord:    23 % BcS 2      

55  % BcS 3 

        22 %   BcS 4 

       

   Gemiddelde BcS:  3,0 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  5 17    

stier < 3 
jaar 

 4 16    

koe > 3 jaar  13 14              

Stier > 3 
jaar 

 1         10 9   

  23 57 9   
 

Totaal 89 dieren gescoord:      26 %   BcS  2 

64 %   BcS  3 

        10 %   BcS  4 
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   Gemiddelde BcS:  2,8 

 

 

 

Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  4 13    

stier < 3 
jaar 

 3          11 1   

koe > 3 jaar  13       16  1   

Stier > 3 
jaar 

  4 9   

            20 44 11   
 

 

Totaal 75 dieren gescoord:       27 %  BcS  2 

59 %  BcS 3 

14 %  BcS  4  

 

 

        

   Gemiddelde BcS: 2,9 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 285 dieren gescoord: 28 % score 2 

59 % score 3 

13 % score 4 
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Gemiddelde BcS:  2,9 

 

     
De Heckrunderen zijn erg actief. Ze maken goed gebruik van het hele terrein om hun rantsoen te 
verzamelen en laten zo hun natuurlijk gedrag zien. Met name tussen groep 3 en 4 vindt het nodige 
verkeer plaats en is het onderscheid tussen de groepen soms lastig vast te stellen. Pensvulling is 
goed. Dieren zijn oplettend en “speels”, trekken geregeld nog een sprintje. De gemiddelde conditie is 
voor deze tijd van het jaar voldoende. 

 
 

Conditie edelherten 
De edelherten zijn voldoende actief. Ze zijn slechts op flinke afstand te observeren. 

 

Konikpaarden. 

De gemiddelde conditie van de konikpaarden is royaal. Er zijn geen schrale of magere dieren 
waargenomen. 

________________________________________________________________________________ 

 

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 en edelherten verlaagd. Het aantal 
konikpaarden is op dit moment op het juiste aantal. 
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Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
9 februari 2022. Monitoringsronde samen met de kuddebeheerder.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Op het moment van de ronde is het vrij zacht weer. De afgelopen periode is er een korte storm 
geweest waarin ook vrij veel regen is gevallen. Er is (bijna) geen vorst geweest.  

 
Terreingesteldheid 
Hoewel het terrein nat is, staan er geen stukken onder water. Het is nog redelijk te begaan.  De 
eerste grote groep ganzen is in het terrein, al zijn het nog niet de aantallen van afgelopen jaar. Het 
voedselaanbod wordt minder, zoals normaal voor deze tijd van het jaar, maar de runderen kunnen 
door actief te foerageren nog goed in hun onderhoud voorzien. Te zien is dat er van de stierenkuilen 
geregeld gebruik wordt gemaakt. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

 5          6    

stier < 3 
jaar 

          6          6    

Koe> 3 jaar  12 12    

Stier > 3 
jaar 

 

  7        7   

  23         31 7   
 

Totaal 61 dieren gescoord:    38 %   BcS 2, 

       51 %   BcS 3  ,  

11 %    BcS 4 

   Gemiddelde BcS: 2,7 
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Groep 2 

Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  8 3    

stier < 3 
jaar 

 4 5    

koe > 3 jaar  14 17    

Stier > 3 
jaar 

          10 10   

  26 35 10   
 

Totaal 71 dieren gescoord:    37 % BcS 2      

49  % BcS 3 

        14 %   BcS 4 

       

   Gemiddelde BcS:  2,8 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  6 6    

stier < 3 
jaar 

 7 9    

koe > 3 jaar           8 10              

Stier > 3 
jaar 

 1         5 6   

  22 30 6   
 

Totaal 58 dieren gescoord:     38 %   BcS  2 

52 %   BcS  3 

        10 %   BcS  4 

        

      

   Gemiddelde BcS:  2,7 
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Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  5 4    

stier < 3 
jaar 

 5          4    

koe > 3 jaar  20         9     

Stier > 3 
jaar 

 1 3 2   

            31 20 2   
 

 

Totaal 53 dieren gescoord:       58 %  BcS  2 

38 %  BcS 3 

  4 %  BcS  4  

 

 

        

   Gemiddelde BcS: 2,5 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 243 dieren gescoord: 42 % score 2 

48 % score 3 

10 % score 4 
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Gemiddelde BcS:  2,7 

 

     
De Heckrunderen zijn alert, actief en mobiel. De eerste kalfjes zijn weer geboren en kunnen goed 
meekomen met de kudde. Pensvulling is goed. Duidelijk is van dichtbij te zien dat de dieren met de 
huidige grashoogtes nog goed uit de voeten kunnen. De groepen 1, 2 en 3 maken optimaal gebruik 
van het terrein. Op het moment van de ronde zijn groep 2 en 3 deels vermengd. Groep 4 blijft op 1 
plek aan de Almeerse kant hangen. Hier wordt  onregelmatig en beperkt bijgevoerd door 
actievoerders. Dit belemmert de groep om optimaal gebruik te maken van het terrein om zo in hun 
voedsel te voorzien. Ze blijven wachten op voer dat niet of onregelmatig komt, lopen de zode kapot 
en benutten zo niet de tijd om te foerageren.  De gemiddelde conditie als geheel is licht gezakt. Dit is 
conform wat fysiologisch en gezien de zachte weersomstandigheden te verwachten is. De 
gemiddelde BCS, het gedrag en het algehele beeld is op dit moment en voor deze tijd van het jaar in 
orde. Enkele dieren vertonen wat kale plekken. Dit is een jaarlijks terugkerend iets. De dieren hebben 
er geen last van en nemen daartegen af en toe een zandbad. 

 
 

Conditie edelherten 
De edelherten zijn zeer alert. Ze zijn slechts op grote afstand te observeren. Er zijn geen 
bijzonderheden waargenomen. 

 

Konikpaarden. 

De gemiddelde conditie van de konikpaarden is zeer ruim voor deze tijd van het jaar.  

 

De waargenomen conditie van de verschillende diersoorten stemt overeen met de waarnemingen 
zoals die in de recente sectierapporten staan. 

________________________________________________________________________________ 

 

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 en edelherten verlaagd. Het aantal konikpaarden is op dit 
moment op het juiste aantal. 
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Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
23 Februari 2022. Uitgevoerd samen met de kuddebeheerder.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Het is vandaag een relatief warme (10-12 graden) en zonnige dag. De afgelopen week hebben we 
bijna 6 dagen op rij stormen gehad en is er het afgelopen weekeinde ook zeer veel water gevallen. 

 
Terreingesteldheid 
Het terrein is na de recente neerslag erg nat. Diverse delen staan onder water waardoor je niet 
overal bij kan komen.  Het “zwart” lopen lijkt mee te vallen. Er zijn diverse grote groepen ganzen 
gearriveerd die op het gras foerageren. Het aanbod van gras is niet veel veranderd ten opzichte van 
de vorige ronde.  

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

 5          5    

stier < 3 
jaar 

 5 3    

Koe> 3 jaar  17 11    

Stier > 3 
jaar 

 

  7        6   

  27         26 6   
 

Totaal 59 dieren gescoord:    46 %   BcS 2, 

       44 %   BcS 3  ,  

10 %    BcS 4 

   Gemiddelde BcS: 2,6 

 

 

 

Groep 2 
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Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  8 3    

stier < 3 
jaar 

 6 3    

koe > 3 jaar  17 12    

Stier > 3 
jaar 

          10 7   

  31 28 7   
 

Totaal 66 dieren gescoord:    47 % BcS 2      

42  % BcS 3 

        11 %   BcS 4 

       

   Gemiddelde BcS:  2,6 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  7 4    

stier < 3 
jaar 

 8 4    

koe > 3 jaar  13 7              

Stier > 3 
jaar 

 1         4 5   

  29 19 5   
 

Totaal 53 dieren gescoord:     55 %   BcS  2 

36 %   BcS  3 

         9 %   BcS  4 

        

      

   Gemiddelde BcS:  2,5 
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Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  5 4    

stier < 3 
jaar 

 5          4    

koe > 3 jaar  20       8     

Stier > 3 
jaar 

 1 3 2   

            31 19 2   
 

 

Totaal 52 dieren gescoord:       60 %  BcS  2 

 36 %  BcS 3 

  4 %  BcS  4  

 

 

        

   Gemiddelde BcS: 2,4 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 230 dieren gescoord: 51 % score 2 

40 % score 3 

 9 % score 4 

      

     

 

Gemiddelde BcS:  2,6 
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Alle groepen runderen zijn actief aan het foerageren en maken optimaal gebruik van de 
terreinoppervlakte. Tijdens de afgelopen 6 dagen storm zullen ze significant minder tijd hebben 
kunnen besteden aan eten, dat zijn ze nu duidelijk aan het inhalen. Overal zie je grazende dieren of 
liggen ze te herkauwen. De groepen lopen enigszins door elkaar. Kalfjes komen goed mee. 
Pensvulling is over het algemeen redelijk tot goed. De dieren moeten wel “werken” (cq rondlopen) 
om hun kostje bij elkaar te scharrelen, maar lijken daar voldoende in te slagen met het huidige 
voeraanbod. De BCS is gezakt, maar gezien de verminderde graastijd tijdens de stormen én de tijd 
van het jaar was dat te verwachten. De gemiddelde BCS is nu nog ruim boven de door Provinciale 
Staten gehanteerde norm voor bijvoeren van gemiddeld  2. Het is afwachten wat het weer de 
komende tijd brengt en of ze wat van de graastijd in kunnen halen, of het water verder zakt en wat 
de invloed van de ganzen zal zijn. Het advies is daarom om over 10-14 dagen weer een ronde te 
doen. 

 
 

Conditie edelherten 
De edelherten zijn erg actief en verspreid in diverse groepen over de hele OVP. Van enige afstand zijn 
ze goed te observeren. De conditie is goed, de dieren zijn alert en de gangen zijn zuiver (geen ataxie 
waargenomen).  

 

Konikpaarden. 

De gemiddelde conditie van de konikpaarden is erg constant en nog steeds goed. 

________________________________________________________________________________ 

 

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 en edelherten verlaagd. Het aantal 
konikpaarden is op dit moment op het juiste aantal. 
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Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
04 maart 2022. Uitgevoerd samen met de kuddebeheerder en een collega rundvee dierenarts.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Het is de afgelopen periode mooi weer geweest. Overdag veel zon, weinig wind en temperaturen tot 
12 graden. ’s Nachts 1 of 2 graden vorst. 

 
Terreingesteldheid 
Het terrein is na de natte periode aardig opgedroogd en redelijk begaanbaar. Er zijn een paar grote 
groepen ganzen gezien, maar minder dan vorig jaar. Je ziet op veel plekken al dat het gras, 
bescheiden, weer begint te groeien. Gezien de temperaturen en de vele zonuren is dat te 
verwachten. Op veel plekken zijn nog gedroogde grastoppen aanwezig en de dieren weten die goed 
te vinden. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

 6          4    

stier < 3 
jaar 

 7 5    

Koe> 3 jaar  15 9    

Stier > 3 
jaar 

 

 2 13        6   

  30         31 6   
 

Totaal 67 dieren gescoord:    45 %   BcS 2, 

       46 %   BcS 3  ,  

 9 %    BcS 4 

   Gemiddelde BcS: 2,6 
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Groep 2 

Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 1 6 5    

stier < 3 
jaar 

 5 4    

koe > 3 jaar  14 12    

Stier > 3 
jaar 

         1 6 7   

 1 26 27 7   
 

Totaal 61 dieren gescoord:     2 % BcS  1 

43 % BcS 2      

44  % BcS 3 

        11 %   BcS 4 

       

   Gemiddelde BcS:  2,6 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  7 4    

stier < 3 
jaar 

 8 4    

koe > 3 jaar  14 11              

Stier > 3 
jaar 

 1         9 6   

  30 28 6   
 

Totaal 64 dieren gescoord:     47 %   BcS  2 

44 %   BcS  3 

         9 %   BcS  4 
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   Gemiddelde BcS:  2,6 

 

 

 

Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  5 3    

stier < 3 
jaar 

 9          9    

koe > 3 jaar  15       11     

Stier > 3 
jaar 

 2 7 5   

            31 30 5   
 

 

Totaal 66 dieren gescoord:       47 %  BcS  2 

 45 %  BcS 3 

  8 %  BcS  4  

 

 

        

   Gemiddelde BcS: 2,6 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 258 dieren gescoord:  <1 % score 1 

46 % score 2 

45 % score 3 

 9 % score 4 
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Gemiddelde BcS:  2,6 

 

     
De runderen zijn overal actief. Pensvulling is goed. Alle kalfjes zijn alert en vertonen ruim voldoende 
speels en energiek gedrag. Bijna alle dieren zijn aan het grazen, aan het herkauwen of alweer bezig 
met voortplantingsgedrag. Volgens het KNMI is het een van de zachtste winters geweest en de 
dieren lijken de winter dan ook goed door te komen. De BcS is stabiel en na de 6 daagse 
stormperiode lijken de dieren zich goed te herpakken en zelfs wat in te halen. Het mooie weer speelt 
daarbij zeker een rol 

 
 

Conditie edelherten 
De edelherten zijn uitermate actief en ril. Conditie is goed  

 

 

Bovenstaande conclusies worden gedeeld door de collega rundvee dierenarts die de ronde heeft 
bijgewoond. 

Konikpaarden. 

De paarden zijn op 8 maart bekeken, alleen met de kuddebeheerder. De conditie van de dieren is 
prima. Ze zien er goed uit en vertonen natuurlijk gedrag. 

________________________________________________________________________________ 

 

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 en edelherten verlaagd. Het aantal 
konikpaarden is op dit moment op het juiste aantal. 
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Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
16 maart 2022. Uitgevoerd samen met de verantwoordelijke terreinbeheerder.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Het is de afgelopen periode nog steeds mooi zacht weer geweest, droog met veel zon en overdag 
bovengemiddelde temperaturen.  

 
Terreingesteldheid 
Het terrein is flink opgedroogd. Over het hele gebied zie je de eerste grassprietjes voorzichtig 
ontluiken. (De eerste melkkoeien in Flevoland lopen al weer buiten).  De droogte houdt de grasgroei 
nog wat tegen. Er zijn nu diverse grote groepen ganzen, duidelijk meer dan de vorige ronde. Waar de 
ganzen geweest zijn is het gras erg kort. Daar tussen zitten nog veel gebieden waar de gedroogde 
grastoppen nog voldoende aanwezig zijn. Hier zie je de runderen foerageren. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

1 5          3    

stier < 3 
jaar 

 7 5    

Koe> 3 jaar 3 14 5    

Stier > 3 
jaar 

 

 1 5        4   

 4 27         18 4   
 

Totaal 53 dieren gescoord:     7,5 % BcS  1 

51 %   BcS 2, 

       34 %   BcS 3  ,  

7,5 %   BcS 4 

   Gemiddelde BcS: 2,4 
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Groep 2 

Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 1 14 6    

stier < 3 
jaar 

 7 4    

koe > 3 jaar 1 27 16    

Stier > 3 
jaar 

         1 7 9   

 2 49 33 9   
 

Totaal 93 dieren gescoord:     2 % BcS  1 

53 % BcS 2      

35  % BcS 3 

        10 %   BcS 4 

       

   Gemiddelde BcS:  2,5 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  3 2    

stier < 3 
jaar 

 8 4    

koe > 3 jaar  13          6              

Stier > 3 
jaar 

 1         6 6   

  25 18 6   
 

Totaal 49 dieren gescoord:     51 %   BcS  2 

37 %   BcS  3 

         12 %   BcS  4 
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   Gemiddelde BcS:  2,6 

 

 

 

Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  5 3    

stier < 3 
jaar 

 8          4    

koe > 3 jaar  11       5     

Stier > 3 
jaar 

 2 7 4   

            26 19 4   
 

 

Totaal 49 dieren gescoord:       53 %  BcS  2 

 39 %  BcS 3 

  8 %  BcS  4  

 

 

        

   Gemiddelde BcS: 2,5 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 244 dieren gescoord:   3 % score 1 

52 % score 2 

36 % score 3 

 9 % score 4 
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Gemiddelde BcS:  2,5 

 

     
De runderen zijn alert en goed actief. De groepen lopen weer enigszins door elkaar.  Ze verspreiden 
zich over het hele gebied, op zoek naar de jonge grassprietjes en maken goed gebruik van de nog 
aanwezige oude grastoppen, al is wel te zien dat er nu meer concurrentie van de ganzen is. De 
gemiddelde conditie is zoals te verwachten voor deze tijd van het jaar, na een zachte winter. 
Pensvulling is goed, liggende dieren zijn volop aan het herkauwen in de zon en kalfjes zijn speels, zien 
er goed uit en komen goed mee. Een aantal dieren heeft kale plekken, waarschijnlijk a.g.v. schurft. Te 
zien is dat er volop gebruik gemaakt wordt van zandbaden en de ervaring leert dat deze kale plekken 
in de loop van het seizoen weer verdwijnen. 

 
 

Conditie edelherten 
De edelherten zijn goed actief en attent. Conditie is goed  

Konikpaarden. 

De gemiddelde conditie van de paard is meer dan goed. Gedrag is alert en normaal. Veel dieren 
genieten van de voorjaarszon. 

________________________________________________________________________________ 

 

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 en edelherten verlaagd. Het aantal 
konikpaarden is op dit moment op het juiste aantal. In het nieuwe beleidskader heeft 
Staatsbosbeheer de opdracht gekregen om de aantallen grote grazers te verminderen, zodat er het 
hele jaar rond voldoende voedsel aanwezig is voor alle grazers. In die situatie is bijvoeren in principe 
niet nodig, alleen in uitzonderlijke gevallen. De afspraak met Provincie Flevoland is dat we bij een 
gemiddelde BCS van 2 bij de runderen gaan bijvoeren. Er wordt met een gemiddelde score gewerkt 
omdat de scores van individuele dieren in de kuddes nogal kunnen verschillen in verband met 
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geslacht en leeftijd. Zie: https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-
natuur/locaties/oostvaardersplassen/grote-grazers 
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Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  

31 maart 2022. Uitgevoerd samen met de kuddebeheerder.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Het warme voorjaarsweer heeft de afgelopen weken aangehouden. Vandaag is de eerste wat 
koudere dag met wind en neerslag. 

 
Terreingesteldheid 
Het terrein is droog. Over het hele gebied zie je bij nadere inspectie de grasgroei op gang komen en 
het riet ontkiemen. Er zijn diverse zeer grote groepen ganzen in het terrein, daar is het gras kort. De 
gebieden waar de ganzen niet zitten, zijn nog voldoende plekken met grastoppen en tussen het oude 
gras zie je de nieuwe spruiten overal ontkiemen. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

1 5          2    

stier < 3 
jaar 

 5 5    

Koe> 3 jaar 2 12 6    

Stier > 3 
jaar 

 

 2 5        2   

 3 24         18 2   
 

Totaal 47 dieren gescoord:      7 %   BcS  1 

51 %   BcS 2, 

       38 %   BcS 3  ,  

  4 %   BcS 4 

   Gemiddelde BcS: 2,4 
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Groep 2 

Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 1 12 4    

stier < 3 
jaar 

 6 4    

koe > 3 jaar 2 17 8    

Stier > 3 
jaar 

         1 7 7   

 3 36 23 7   
 

Totaal 69 dieren gescoord:     5 % BcS  1 

52 % BcS 2      

33  % BcS 3 

        10 %   BcS 4 

       

   Gemiddelde BcS:  2,5 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  5 4    

stier < 3 
jaar 

1 6 4 1   

koe > 3 jaar 1 14          12              

Stier > 3 
jaar 

1 1         5 8   

 3 26 25 9   
 

Totaal 63 dieren gescoord:      5 %    BcS  1 

41 %   BcS  2 

40 %   BcS  3 

         14 %   BcS  4 
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   Gemiddelde BcS:  2,6 

 

 

 

Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 1 4 3    

stier < 3 
jaar 

 5          3    

koe > 3 jaar 3 11          7     

Stier > 3 
jaar 

 1 6 4   

 4           21 19 4   
 

 

Totaal 48 dieren gescoord:        8 %  BcS  1 

44 %  BcS  2 

40 %  BcS 3 

  8 %  BcS  4  

 

 

        

   Gemiddelde BcS: 2,5 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 227 dieren gescoord:   6 % score 1 

47 % score 2 

37 % score 3 
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 10 % score 4 

      

     

 

Gemiddelde BcS:  2,5 

 

     
De runderen lopen verspreid over het hele gebied en de groepen lopen deels door elkaar. Ze zijn 
actief, alert en energiek, hebben een goede pensvulling, zijn aan het foerageren of aan het 
herkauwen. De kalfjes zijn actief, spelen en kunnen goed meekomen. In alle groepen worden 
inmiddels weer tochtigheidsverschijnselen gesignaleerd. Het aantal kale plekken is, mede onder 
invloed van veel zonuren, flink afgenomen. 

 
 

Conditie edelherten 
De edelherten zijn alert en actief. Voor zover is vast te stellen is de conditie goed en is de gang niet 
afwijkend.  

Konikpaarden. 

De paarden zijn volop actief, veulens kunnen goed meekomen en de conditie is royaal . 

________________________________________________________________________________ 

 

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 en edelherten verlaagd. Het aantal 
konikpaarden is op dit moment op het juiste aantal. In het nieuwe beleidskader heeft 
Staatsbosbeheer de opdracht gekregen om de aantallen grote grazers te verminderen, zodat er het 
hele jaar rond voldoende voedsel aanwezig is voor alle grazers. In die situatie is bijvoeren in principe 
niet nodig, alleen in uitzonderlijke gevallen. De afspraak met Provincie Flevoland is dat we bij een 
gemiddelde BCS van 2 bij de runderen gaan bijvoeren. Er wordt met een gemiddelde score gewerkt 
omdat de scores van individuele dieren in de kuddes nogal kunnen verschillen in verband met 
geslacht en leeftijd. Zie: https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-
natuur/locaties/oostvaardersplassen/grote-grazers 
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Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
15 April 2022. Uitgevoerd samen met de kuddebeheerder.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Na een week met neerslag is het de afgelopen dagen weer droog geweest. 

 
Terreingesteldheid 
Het terrein is goed begaanbaar. Er zijn zeer grote aantallen ganzen in het gebied. De gedroogde 
grastoppen zijn op de meeste plekken nu grotendeels afgegraasd. In het hele gebied zie je de 
grasgroei goed op gang komen. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

2 10          1    

stier < 3 
jaar 

 5 2    

Koe> 3 jaar 2 9 5    

Stier > 3 
jaar 

 

 2 7        2   

 4 26         15 2   
 

Totaal 47 dieren gescoord:      9 %   BcS  1 

55 %   BcS 2, 

       32 %   BcS 3  ,  

  4 %   BcS 4 

   Gemiddelde BcS: 2,3 

 

 

 

Groep 2 
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Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 4 8 2    

stier < 3 
jaar 

1 6 4    

koe > 3 jaar 3 21 10    

Stier > 3 
jaar 

         1 8 3   

 8 36 24 3   
 

Totaal 71 dieren gescoord:     11 % BcS  1 

51 % BcS 2      

34  % BcS 3 

          4  %   BcS 4 

       

   Gemiddelde BcS:  2,3 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 5 10 3    

stier < 3 
jaar 

1 4 7    

koe > 3 jaar 4 20          12              

Stier > 3 
jaar 

1 2         7 8   

 11 36 29 8   
 

Totaal 84 dieren gescoord:      13 %    BcS  1 

43 %   BcS  2 

35 %   BcS  3 

         9 %   BcS  4 

        

      



Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 

 

   Gemiddelde BcS:  2,4 

 

 

 

Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 1 7     

stier < 3 
jaar 

1 8          4    

koe > 3 jaar 3 9          5     

Stier > 3 
jaar 

 2 10 7   

 5           26 19 7   
 

 

Totaal 57 dieren gescoord:        9 %  BcS  1 

46 %  BcS  2 

33 %  BcS 3 

 12 %  BcS  4  

 

 

        

   Gemiddelde BcS: 2,5 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 259 dieren gescoord:   11 % score 1 

48 % score 2 

33 % score 3 

  8 % score 4 
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Gemiddelde BcS:  2,4 

 

     
De runderen ogen alert, actief en beweeglijk. Op afstand zijn de meeste dieren aan het foerageren of 
liggen ze te herkauwen. Bij nadering reageren ze alert. De pensvulling is goed. Alle dieren, inclusief 
de jonge kalfjes kunnen goed meekomen. De mest ziet er goed uit, het gedrag is natuurlijk, er wordt 
gespeeld, gerend en gedekt, daarnaast wordt er optimaal van de ruimte gebruik gemaakt. 

 
 

Conditie edelherten 
De edelherten zijn slechts van afstand te observeren. Gedrag is goed, de conditie lijkt prima in orde 
en er zijn geen onregelmatigheden in de gang gezien.  

Konikpaarden. 

De paarden zijn actief, grazen volop. Diverse spelende veulentjes, dekgedrag etc. De conditie is goed 
tot royaal. 

________________________________________________________________________________ 

 

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 en edelherten verlaagd. Het aantal 
konikpaarden is op dit moment op het juiste aantal. In het nieuwe beleidskader heeft 
Staatsbosbeheer de opdracht gekregen om de aantallen grote grazers te verminderen, zodat er het 
hele jaar rond voldoende voedsel aanwezig is voor alle grazers. In die situatie is bijvoeren in principe 
niet nodig, alleen in uitzonderlijke gevallen. De afspraak met Provincie Flevoland is dat we bij een 
gemiddelde BCS van 2 bij de runderen gaan bijvoeren. Er wordt met een gemiddelde score gewerkt 
omdat de scores van individuele dieren in de kuddes nogal kunnen verschillen in verband met 
geslacht en leeftijd. Zie: https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-
natuur/locaties/oostvaardersplassen/grote-grazers 
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Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
29 April 2022. Uitgevoerd samen met de kuddebeheerder.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Het is de afgelopen weken droog weer geweest. 

 
Terreingesteldheid 
Het terrein is goed te berijden. Er zijn groepen met tienduizenden ganzen in het veld. Met name 
waar de grote groepen ganzen vertoeven of hebben vertoefd blijft de beschikbaarheid van gewas 
geschikt voor de Heckrunderen enigszins achter ten opzichte van de omgeving. De plekken waar de 
ganzen verblijven is het gras erg kort gegraasd in verhouding tot andere plekken. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

2 9          2    

stier < 3 
jaar 

1 9 3    

Koe> 3 jaar 5 16 6    

Stier > 3 
jaar 

 

 1 9        5   

 8 35         20 5   
 

Totaal 68 dieren gescoord:    12 %   BcS  1 

52 %   BcS 2, 

       29 %   BcS 3  ,  

  7 %   BcS 4 

   Gemiddelde BcS: 2,3 
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Groep 2 

Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 3 8 2    

stier < 3 
jaar 

2 6          2    

koe > 3 jaar 3 17 4    

Stier > 3 
jaar 

          5 5   

 8 31 13 5   
 

Totaal 57 dieren gescoord:    14 % BcS  1 

54 % BcS 2      

23  % BcS 3 

          9  %  BcS 4 

       

   Gemiddelde BcS:  2,3 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 4 8 2    

stier < 3 
jaar 

1 6 4    

koe > 3 jaar 3 16          7              

Stier > 3 
jaar 

1 1         8 6   

 9 31 21 6   
 

Totaal 67 dieren gescoord:     14 %   BcS  1 

46 %   BcS  2 

31 %   BcS  3 

          9 %   BcS  4 
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   Gemiddelde BcS:  2,4 

 

 

 

Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 1 5 3    

stier < 3 
jaar 

1 8          5    

koe > 3 jaar 2 18          9     

Stier > 3 
jaar 

 1 8 6   

 4           32 25 6   
 

 

Totaal 67 dieren gescoord:        6 %  BcS  1 

48 %  BcS  2 

37 %  BcS 3 

  9 %  BcS  4  

 

 

        

   Gemiddelde BcS: 2,5 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 259 dieren gescoord: 11 % score 1 

50 % score 2 

31 % score 3 
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  8 % score 4 

      

     

 

Gemiddelde BcS:  2,4 

 

     
Het grootste deel van de runderen is aan het grazen of ligt/staat te herkauwen. De runderen zijn over 
het hele gebied verspreid. Bij nadering reageren ze alert en actief en vertonen ze natuurlijk gedrag. 
De pensvulling is goed. Kalfjes zien er goed uit en zijn beweeglijk. De gemiddelde BCS is gelijk 
gebleven. De rond deze tijd van het jaar te verwachten conditie toename blijft iets achter. Door de 
competitie met de grote aantallen ganzen is de beschikbaarheid van het nieuwe gras op sommige 
plekken minder en moeten de dieren grotere afstanden afleggen om in hun behoefte te voorzien. Dit 
de komende tijd blijven monitoren. 

 
Conditie edelherten 

De edelherten waren vandaag goed te zien. Conditie is goed. Actief en geen afwijkingen in de gangen 
of in de coördinatie waargenomen. 

Konikpaarden. 

De paarden zijn actief, conditie is goed, veulens zien er goed uit, zijn alert en alle dieren laten 
natuurlijk gedrag zien.. 

________________________________________________________________________________ 

 

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 en edelherten verlaagd. Het aantal 
konikpaarden is op dit moment op het juiste aantal. In het nieuwe beleidskader heeft 
Staatsbosbeheer de opdracht gekregen om de aantallen grote grazers te verminderen, zodat er het 
hele jaar rond voldoende voedsel aanwezig is voor alle grazers. In die situatie is bijvoeren in principe 
niet nodig, alleen in uitzonderlijke gevallen. De afspraak met Provincie Flevoland is dat we bij een 
gemiddelde BCS van 2 bij de runderen gaan bijvoeren. Er wordt met een gemiddelde score gewerkt 
omdat de scores van individuele dieren in de kuddes nogal kunnen verschillen in verband met 
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geslacht en leeftijd. Zie: https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-
natuur/locaties/oostvaardersplassen/grote-grazers 
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Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
11 Mei 2022. Uitgevoerd samen met de kuddebeheerder.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Het is de afgelopen weken nog steeds droog weer geweest. 

 
Terreingesteldheid 
Het terrein is droog en overal goed te berijden. Er zijn tienduizenden ganzen in het gebied. Daar waar 
de ganzen zich ophouden of hebben opgehouden is het gras erg kort en bezaaid met 
ganzenuitwerpselen. In de gebieden waar het vocht wat beter vastgehouden wordt zoals in het 
Kotterbos, de plantvakken en de kanten van greppels en sloten zie je duidelijk dat het gras beter 
groeit. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

2 8          1    

stier < 3 
jaar 

2 8 2    

Koe> 3 jaar 4 15 4    

Stier > 3 
jaar 

 

 4 9        4   

 8 35         16 4   
 

Totaal 63 dieren gescoord:    13 %   BcS  1 

56 %   BcS 2, 

       25 %   BcS 3  ,  

  6 %   BcS 4 

   Gemiddelde BcS: 2,2 
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Groep 2 

Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 3 8 1    

stier < 3 
jaar 

2 6          1    

koe > 3 jaar 3 17 4    

Stier > 3 
jaar 

         2 8 4   

 8 33 14 4   
 

Totaal 59 dieren gescoord:    13 % BcS  1 

56 % BcS 2      

24  % BcS 3 

          7  %  BcS 4 

       

   Gemiddelde BcS:  2,3 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 4 8 2    

stier < 3 
jaar 

1 7 3    

koe > 3 jaar 3 18          5              

Stier > 3 
jaar 

1 2         11 4   

 9 35 21 4   
 

Totaal 69 dieren gescoord:     13 %   BcS  1 

51 %   BcS  2 

30 %   BcS  3 

          6 %   BcS  4 
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   Gemiddelde BcS:  2,3 

 

 

 

Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 1 6 2    

stier < 3 
jaar 

2 10          2    

koe > 3 jaar 2 21          4     

Stier > 3 
jaar 

 2 9 4   

 5           39 17 4   
 

 

Totaal 65 dieren gescoord:        8 %  BcS  1 

60 %  BcS  2 

26 %  BcS 3 

  6 %  BcS  4  

 

 

        

   Gemiddelde BcS: 2,3 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 256 dieren gescoord: 12 % score 1 

55 % score 2 

27 % score 3 
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  6 % score 4 

      

     

 

Gemiddelde BcS:  2,3 

 

     
De runderen reageren  alert en actief. De pensvulling is redelijk tot goed. Kalfjes zien er goed uit en 
zijn beweeglijk. In vergelijking met het vorige bezoek zijn er minder runderen aan het herkauwen of 
grazen en staan er meer “te lummelen”. Er zijn meer runderen met kale plekken. De gemiddelde BCS 
is iets gezakt terwijl je deze tijd van het jaar juist een consolidatie of lichte stijging zou verwachten. 
De voor het rund geschikte en beschikbare aanwas van gras blijft achter als gevolg van de grote 
aantallen ganzen (maken het gras erg kort)  en de aanhoudende droogte. Omdat de verwachting is 
dat het ook de komende tijd droog zal blijven en de ganzen nog niet weg zijn is het advies om te 
starten met bijvoeren. 

 
Conditie edelherten 

De edelherten waren vandaag goed te zien. Conditie is goed. Actief en geen afwijkingen in de gangen 
of in de coördinatie waargenomen. 

Konikpaarden. 

De paarden zijn actief, conditie is goed, veulens zien er goed uit, zijn alert en alle dieren laten 
natuurlijk gedrag zien. 

________________________________________________________________________________ 

 

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 en edelherten verlaagd. Het aantal 
konikpaarden is op dit moment op het juiste aantal. In het nieuwe beleidskader heeft 
Staatsbosbeheer de opdracht gekregen om de aantallen grote grazers te verminderen, zodat er het 
hele jaar rond voldoende voedsel aanwezig is voor alle grazers. In die situatie is bijvoeren in principe 
niet nodig, alleen in uitzonderlijke gevallen. De afspraak met Provincie Flevoland is dat we bij een 
gemiddelde BCS van 2 bij de runderen gaan bijvoeren. Er wordt met een gemiddelde score gewerkt 
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omdat de scores van individuele dieren in de kuddes nogal kunnen verschillen in verband met 
geslacht en leeftijd. Zie: https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-
natuur/locaties/oostvaardersplassen/grote-grazers 
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Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
25 Mei 2022. Uitgevoerd samen met een van de kuddebeheerders.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Na de relatief lange periode van droogte heeft het de afgelopen tijd enkele keren flink geregend. 

 
Terreingesteldheid 
De regenbuien hebben goed gedaan. Het terrein is overal nog redelijk begaanbaar en de grote 
aantallen brandganzen zijn verdwenen. Een kleiner aantal grauwe ganzen en een enkele Canadees 
bevinden zich nog in het gebied. Je ziet het gras en riet overal flink groeien en omdat de ganzen 
grotendeels weg zijn bereikt het gras ook weer een langere lengte, waar de runderen goed mee uit 
de voeten kunnen. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

2 5          1    

stier < 3 
jaar 

1 6 6    

Koe> 3 jaar 2 17 13    

Stier > 3 
jaar 

 

 1 7        4 1  

 5 29         27 4 1  
 

Totaal 66 dieren gescoord:    8 %   BcS  1 

        44 %   BcS 2, 

       41 %   BcS 3  ,  

  6 %   BcS 4 

  1 % BcS 5 

   Gemiddelde BcS: 2,5 
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Groep 2 

Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 4 8 1    

stier < 3 
jaar 

1 10          3    

koe > 3 jaar 2 27 18    

Stier > 3 
jaar 

         1 6 7 2  

 7 46 28 7 2  
 

Totaal 90 dieren gescoord:     8 % BcS  1 

51 % BcS 2      

31  % BcS 3 

          8  %  BcS 4 

          2 %  BcS 5 

       

   Gemiddelde BcS:  2,5 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 3 15 4    

stier < 3 
jaar 

2 8 2    

koe > 3 jaar 1 19          11              

Stier > 3 
jaar 

 1         6 13 1  

 6 43 23 13 1  
 

Totaal 86 dieren gescoord:      7 %   BcS  1 

50 %   BcS  2 

27 %   BcS  3 
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          15 %   BcS  4 

             1 %  BcS  5 

        

      

   Gemiddelde BcS:  2,5 

 

 

 

Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 1 3 2    

stier < 3 
jaar 

1 8          4    

koe > 3 jaar 1 17          5     

Stier > 3 
jaar 

  10 8 1  

 3           28 21 8 1  
 

 

Totaal 61 dieren gescoord:        5 %  BcS  1 

46 %  BcS  2 

34 %  BcS 3 

13 %  BcS  4 

 2 %   BcS  5  

 

 

        

   Gemiddelde BcS: 2,6 
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Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 303 dieren gescoord:  7 % score 1 

48 % score 2 

 33 % score 3 

 10 % score 4 

  2 %  score 5 

      

     

 

Gemiddelde BcS:  2,5 

 

     
De runderen zijn zonder uitzondering actief en attent. De pensvulling is goed. Kalfjes zien er goed uit 
en zijn beweeglijk. Alle dieren zijn aan het grazen of aan het herkauwen. Er wordt optimaal van het 
gebied gebruik gemaakt. Het als gevolg van de regen en het vertrek van de ganzen toegenomen 
aanbod van beschikbaar vers gewas heeft de runderen duidelijk goed gedaan. Van het aangeboden 
voer wordt weinig gebruik gemaakt. Dit komende dagen blijven monitoren. 

 
Conditie edelherten 

Conditie edelherten is goed. Actief en geen afwijkingen in de gangen of in de coördinatie 
waargenomen. 

Konikpaarden. 

De paarden bevonden zich allemaal in de driehoek. De conditie is goed. 

________________________________________________________________________________ 

 

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 en edelherten verlaagd. Het aantal 
konikpaarden is op dit moment op het juiste aantal. In het nieuwe beleidskader heeft 
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Staatsbosbeheer de opdracht gekregen om de aantallen grote grazers te verminderen, zodat er het 
hele jaar rond voldoende voedsel aanwezig is voor alle grazers. In die situatie is bijvoeren in principe 
niet nodig, alleen in uitzonderlijke gevallen. De afspraak met Provincie Flevoland is dat we bij een 
gemiddelde BCS van 2 bij de runderen gaan bijvoeren. Er wordt met een gemiddelde score gewerkt 
omdat de scores van individuele dieren in de kuddes nogal kunnen verschillen in verband met 
geslacht en leeftijd. Zie: https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-
natuur/locaties/oostvaardersplassen/grote-grazers 
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Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
10 juni 2022. Uitgevoerd samen met de kuddebeheerder.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Het is de afgelopen periode wisselend weer geweest met zon en regen. 

 
Terreingesteldheid 
De droge periode is echt voorbij. Het groeit overal uitbundig. Het terrein is goed begaanbaar. Het 
overgrote deel van de ganzen is vertrokken 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

 7          5    

stier < 3 
jaar 

1 6 6    

Koe> 3 jaar  20 18 1   

Stier > 3 
jaar 

 

  5        13 3  

 1 33         34 14 3  
 

Totaal 85 dieren gescoord:      1 %   BcS  1 

        39 %   BcS 2, 

       40 %   BcS 3  ,  

16 %   BcS 4 

  4 %   BcS 5 

   Gemiddelde BcS: 2,8 

 

 

 

Groep 2 
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Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 1 4 3    

stier < 3 
jaar 

1 5          5    

koe > 3 jaar 1 15 12 1   

Stier > 3 
jaar 

          8 10 1  

 3 24 28 11 1  
 

Totaal 67 dieren gescoord:     5 % BcS  1 

36 % BcS 2      

42  % BcS 3 

        16  %  BcS 4 

          1 %  BcS 5 

       

   Gemiddelde BcS:  2,7 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 1 7 4    

stier < 3 
jaar 

1 5 3    

koe > 3 jaar 1 19          15              

Stier > 3 
jaar 

          8 6 1  

 3 31 30 6 1  
 

Totaal 71 dieren gescoord:      4 %   BcS  1 

44 %   BcS  2 

42 %   BcS  3 

          9 %   BcS  4 

            1 %  BcS  5 
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   Gemiddelde BcS:  2,6 

 

 

 

Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar 1 3 3    

stier < 3 
jaar 

1 6          5    

koe > 3 jaar 1 8          9     

Stier > 3 
jaar 

 1 5 9   

 3           18 22 9   
 

 

Totaal 52 dieren gescoord:        6 %  BcS  1 

35 %  BcS  2 

42 %  BcS 3 

17 %  BcS  4  

 

 

        

   Gemiddelde BcS: 2,7 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 275 dieren gescoord:  3 % score 1 

39 % score 2 
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 41 % score 3 

 15 % score 4 

  2 %  score 5 

      

     

 

Gemiddelde BcS:  2,7 

 

     
De runderen zijn actief, alert en beweeglijk. De pensvulling is goed. Kalfjes doen het allemaal goed en 
kunnen goed meekomen. De dieren zijn volop aan het grazen of aan het herkauwen en maken 
optimaal gebruik van de ruimte. Er is ruim voldoende aanbod van voer. Van de balen ruwvoer wordt 
geen significant gebruik gemaakt. 

 
Conditie edelherten 

Conditie edelherten is goed. Dieren zijn alert en actief. 

Konikpaarden. 

De conditie van de paarden is royaal. Veulens doen het goed. 

________________________________________________________________________________ 

 

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 en edelherten verlaagd. Het aantal 
konikpaarden is op dit moment op het juiste aantal. In het nieuwe beleidskader heeft 
Staatsbosbeheer de opdracht gekregen om de aantallen grote grazers te verminderen, zodat er het 
hele jaar rond voldoende voedsel aanwezig is voor alle grazers. In die situatie is bijvoeren in principe 
niet nodig, alleen in uitzonderlijke gevallen. De afspraak met Provincie Flevoland is dat we bij een 
gemiddelde BCS van 2 bij de runderen gaan bijvoeren. Er wordt met een gemiddelde score gewerkt 
omdat de scores van individuele dieren in de kuddes nogal kunnen verschillen in verband met 
geslacht en leeftijd. Zie: https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-
natuur/locaties/oostvaardersplassen/grote-grazers 
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Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
08 Augustus 2022. Uitgevoerd samen met de kuddebeheerder.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Het is de afgelopen periode mooi weer geweest met veel zon en geen noemenswaardige neerslag. 

 
Terreingesteldheid 
Het overgrote deel van het terrein is groen. Het is droog en dat zie je op sommige plekken. Het 
waterpeil in de poelen, sloten en plassen is gezakt maar er is nog ruim voldoende voor de grote 
grazers en goed bereikbaar. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

           7       2   

stier < 3 
jaar 

  5 8   

Koe> 3 jaar   25 13   

Stier > 3 
jaar 

 

  3        13 6  

           40 36 6  
 

Totaal 82 dieren gescoord:     49 %   BcS 3, 

       44 %   BcS 4  ,  

  7 %   BcS 5 

   Gemiddelde BcS: 3,6 

 

 

 

Groep 2 
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Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar  1 5 1   

stier < 3 
jaar 

           5 5   

koe > 3 jaar   16 12   

Stier > 3 
jaar 

          5 13 3  

  1 31 31 3  
 

Totaal 66 dieren gescoord:      1 % BcS  2 

47 % BcS 3      

47  % BcS 4 

         5  %  BcS 5 

       

   Gemiddelde BcS:  3,6 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar   6 4   

stier < 3 
jaar 

  5 3   

koe > 3 jaar            16           12   

Stier > 3 
jaar 

          4 6 4  

   31 25 4  
 

Totaal 60 dieren gescoord:     52  %   BcS  3 

42 %   BcS  4 

  6 %   BcS  5 

          

   Gemiddelde BcS:  3,5 
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Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar   3 3   

stier < 3 
jaar 

           3 6   

koe > 3 jaar  1          8  3   

Stier > 3 
jaar 

  2 12 7  

            1 16 24 7  
 

 

Totaal 48 dieren gescoord:        2 %  BcS  2 

33 %  BcS  3 

50 %  BcS 4 

15 %  BcS  4  

 

 

        

   Gemiddelde BcS: 3,6 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 256 dieren gescoord:  1 % score 2 

46 % score 3 

 45 % score 4 

  8 % score 5 

 

Gemiddelde BcS:  3,6 
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De runderen hebben zich over meerdere dan de “standaard” 4 groepen verdeeld. Ze zien er goed uit. 
De conditie is passend bij deze tijd van het jaar. Glanzende vacht, alert en actief. Alle dieren kunnen 
goed meekomen. Ze maken goed gebruik van het terrein en weten water, wind en schaduw te 
vinden. 

 
Conditie edelherten 

Conditie edelherten is zeer goed. Dieren zijn alert en actief. 

Konikpaarden. 

De conditie van de paarden is royaal. Zien er goed uit. Geen bijzonderheden. 

________________________________________________________________________________ 

 

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 en edelherten verlaagd. Het aantal 
konikpaarden is op dit moment op het juiste aantal. In het nieuwe beleidskader heeft 
Staatsbosbeheer de opdracht gekregen om de aantallen grote grazers te verminderen, zodat er het 
hele jaar rond voldoende voedsel aanwezig is voor alle grazers. In die situatie is bijvoeren in principe 
niet nodig, alleen in uitzonderlijke gevallen. De afspraak met Provincie Flevoland is dat we bij een 
gemiddelde BCS van 2 bij de runderen gaan bijvoeren. Er wordt met een gemiddelde score gewerkt 
omdat de scores van individuele dieren in de kuddes nogal kunnen verschillen in verband met 
geslacht en leeftijd. Zie: https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-
natuur/locaties/oostvaardersplassen/grote-grazers 
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Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum  
02 November 2022. Uitgevoerd samen met de kuddebeheerder en tweede dierenarts.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Het is de afgelopen periode warm geweest voor de tijd van het jaar en relatief droog. De laatste 
week is er wat neerslag gevallen.  

 
Terreingesteldheid 
Het terrein is overal groen, volop gras met ruim voldoende lengte en relatief goed te berijden. In het 
terrein bevinden zich al enkele groepen ganzen. 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

           5       3   

stier < 3 
jaar 

  6 12   

Koe> 3 jaar   20 11   

Stier > 3 
jaar 

 

  1        15 2  

           32 41 2  
 

Totaal 75 dieren gescoord:     43 %   BcS 3, 

       55 %   BcS 4  ,  

  2 %   BcS 5 

   Gemiddelde BcS: 3,6 

 

 

 

Groep 2 
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Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar   6 3   

stier < 3 
jaar 

           2 5   

koe > 3 jaar   11 13   

Stier > 3 
jaar 

           11 8  

   19 32 8  
 

Totaal 59 dieren gescoord:    32 % BcS 3 

54 % BcS 4      

14  % BcS 5 

         

       

   Gemiddelde BcS:  3,8 

 

Groep 3 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar   6 3   

stier < 3 
jaar 

  2 7   

koe > 3 jaar            5           5   

Stier > 3 
jaar 

          3 21 5  

   16 36 5  
 

Totaal 57 dieren gescoord:     28  %   BcS  3 

63 %   BcS  4 

  9 %   BcS  5 

          

   Gemiddelde BcS:  3,8 
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Groep 4 

Groep 4 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar   9 4   

stier < 3 
jaar 

           8 3   

koe > 3 jaar            11  11   

Stier > 3 
jaar 

   4 1  

             28 22 1  
 

 

Totaal 51 dieren gescoord:       55 %  BcS  3 

43 %  BcS  4 

 2 %  BcS  5  

 

 

        

   Gemiddelde BcS: 3,5 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 242 dieren gescoord: 39 % score 3 

54 % score 4 

 7 % score 5 

 

Gemiddelde BcS:  3,7 
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De runderen hebben zich in meerdere grote en kleine groepen verdeeld over het hele gebied. Alle 
leeftijdsgroepen zijn zonder uitzondering in goede conditie, alert en zeer actief. Glanzende vachten, 
geen kreupelheid en vertonen natuurlijk gedrag. Het is inmiddels begin november, deze BCS is een 
mooi uitgangspunt voor de winter. 

 
Conditie edelherten 

Conditie edelherten is zonder uitzondering goed. Gedrag is alert. Geen verschijnselen van ataxie 
geconstateerd. 

Konikpaarden. 

De conditie van de paarden is zonder uitzondering zeer royaal. De dieren vertonen natuurlijk gedrag 
en alle leeftijdsgoepen zien er goed uit. 

________________________________________________________________________________ 

 

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 en edelherten verlaagd. Het aantal 
konikpaarden is op dit moment op het juiste aantal. In het nieuwe beleidskader heeft 
Staatsbosbeheer de opdracht gekregen om de aantallen grote grazers te verminderen, zodat er het 
hele jaar rond voldoende voedsel aanwezig is voor alle grazers. In die situatie is bijvoeren in principe 
niet nodig, alleen in uitzonderlijke gevallen. De afspraak met Provincie Flevoland is dat er bij een 
gemiddelde BCS van 2 bij de runderen bijgevoerd wordt. Er wordt met een gemiddelde score 
gewerkt omdat de scores van individuele dieren in de kuddes nogal kunnen verschillen in verband 
met geslacht en leeftijd. Zie: https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-
natuur/locaties/oostvaardersplassen/grote-grazers 
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Werkbezoek OVP in het kader van de monitoring. 
Datum 
21 December 2022. Uitgevoerd samen met de kuddebeheerder.  

Weersomstandigheden sinds laatste bezoek 
Na een week met ’s nachts lichte tot matige vorst heeft het geregend en momenteel is het vrij zacht 
(tot 12 ⁰).  

 
Terreingesteldheid 
Het terrein is groen, er staat overal nog gras (met deze temperaturen groeit het zelfs nog). Zoals te 
verwachten in de herfst is het nat maar op de meeste plekken nog redelijk begaanbaar. Er zijn nog 
weinig ganzen gesignaleerd 

 

Conditiescore runderen 
Groep 1 

Totaal 
Groep 1 

1 2 3 4 5  

Koe < 3 
jaar 

           5        1   

stier < 3 
jaar 

  10 2   

Koe> 3 jaar   15 10   

Stier > 3 
jaar 

 

  9        12   

           39 25   
 

Totaal 64 dieren gescoord:     61 %   BcS 3, 

       39 %   BcS 4  ,  

  

   Gemiddelde BcS: 3,4 

 

 

 

Groep 2 
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Groep 2  1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar   5    

stier < 3 
jaar 

           3 3   

koe > 3 jaar  2 18 5   

Stier > 3 
jaar 

           11 1  

  2 26 19 1  
 

Totaal 48 dieren gescoord:     4 % BcS 2 

54 % BcS 3 

40 % BcS 4      

 2  % BcS 5 

         

       

   Gemiddelde BcS:  3,4 

 

Groep 3 en 4 liepen verspreid door elkaar, door het gebied. Mogelijk is een aantal dieren in het 
moeras. 

Groep 3 1 2 3 4 5  

Koe < 3jaar   14 1   

stier < 3 
jaar 

  9    

koe > 3 jaar            22           13   

Stier > 3 
jaar 

           7  15 2  

   52 29 2  
 

Totaal 83 dieren gescoord:     63  %   BcS  3 

 35 %   BcS  4 

  2 %   BcS  5 
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   Gemiddelde BcS:  3,4 

 

 

 

 

 

Algemene indruk heckrunderen  
 
Totaal 195 dieren gescoord:  1 % score 2 

60 % score 3 

37 % score 4 

 2 % score 5 

 

Gemiddelde BcS:  3,4 

 

     
De dieren maken optimaal gebruik van het gebied. Zijn alert en actief. De jonge dieren kunnen 
allemaal goed meekomen. 

 
Conditie edelherten 

Conditie edelherten is goed. Dat wordt bevestigd bij nadere inspectie van geschoten dieren en bij de 
secties van de GD. Gedrag is alert. Gangen zijn goed. 

Konikpaarden. 

De conditie van de paarden is zonder uitzondering goed. Gedrag is natuurlijk, jonge dieren komen 
goed mee. 

________________________________________________________________________________ 

 

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 
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als het nodig is, wordt de dierenarts ingeschakeld. Conform het Managementplan voor de 
Oostvaardersplassen wordt het aantal heckrunderen en edelherten verlaagd. Het aantal 
konikpaarden is op dit moment op het juiste aantal. In het nieuwe beleidskader heeft 
Staatsbosbeheer de opdracht gekregen om de aantallen grote grazers te verminderen, zodat er het 
hele jaar rond voldoende voedsel aanwezig is voor alle grazers. In die situatie is bijvoeren in principe 
niet nodig, alleen in uitzonderlijke gevallen. De afspraak met Provincie Flevoland is dat er bij een 
gemiddelde BCS van 2 bij de runderen bijgevoerd wordt. Er wordt met een gemiddelde score 
gewerkt omdat de scores van individuele dieren in de kuddes nogal kunnen verschillen in verband 
met geslacht en leeftijd. Zie: https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-
denatuur/locaties/oostvaardersplassen/grote-grazers 

 

 

 


