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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 

        

      



Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 

 

   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 

      



Werkbezoek dieren Oostvaardersplassen 
 

 

     

 

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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