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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 

 

 

 

https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/locaties/oostvaardersplassen/grote-grazers
https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/locaties/oostvaardersplassen/grote-grazers

