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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. 

 

 

 


