
Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 

 

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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