
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. 

 

 

 


