
Toelichting verslag bezoek Oostvaardersplassen  
13 augustus 2018 

Gerrit Hegen, 
rundveedierenarts 



Hoe kwam ik in de 
Oostvaardersplassen? 

• Uitgenodigd door Jan Cees Vogelaar, adviseur 
van de Stichting Cynthia & Annemiek 

• Een onbevangen oordeel over de 
Heckrunderen vanuit mijn ervaring als 
rundveedierenarts 
 



Opbouw verslag 

• Gegevensinspectie: sectieverslagen, uitval 
• Verslag bezoek: dierinspectie, voeding en 

water, beschutting 
• Analyse van de verzamelde gegevens en een 

voorspellende risicoinventarisatie met 
aanbevelingen.      

  



Een sectieuitslag…. 



Chronische leverbotziekte bron: dkbo/dgz.be/ind.cul 



Biotoop leverbotslak 
Bron: Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken  

 



Kopertekort 

• IJzer verdringt koper en 
andere mineralen en 
sporenelementen 

• IJzer zit in voer of 
drinkwater 

• Bij voedseltekort wordt 
vegetatie kort 
afgegraasd en komen er 
gronddeeltjes die (veel) 
ijzer bevatten mee in 
het dier 



Zout overmaat 



Heckrunderen die tussen 1 jan. en half april 2018 
uitgevallen zijn 

Conclusie:  
72 dieren waarvan 47 < 1 jaar 



Oorzaken uitval jonge dieren: 

1. Door voedseltekort moederdieren worden ze 
verzwakt geboren (epigenetica) 

2. Hebben door voedselgebrek vanaf een leeftijd 
van 3 maanden, waarin ze meer afhankelijk 
worden van de opname van ruwvoer, te weinig 
vegetatie ter beschikking gehad waardoor ze 
niet goed konden leren grazen (min. 8 cm 
graslengte) 

3. Te weinig conditie om een periode van 
voedseltekort op te vangen (BCS <3 – 2 = BCS 
<1) 







Weinig te vreten…. 

Risicofactoren 
1. Te weinig voeding 
2. Opname gronddeeltjes 

(ruw as) 
3. Moeilijk voor kalveren 

die nog moeten leren 
grazen  



Jacobskruiskruid in het voorjaar… 
bron: WPA/Robertus 



Beschutting 

• Geen beschutting tegen direct zonlicht 
• Door overbegrazing (te veel dieren) te weinig 

schuilplekken tegen scherpe, koude wind en 
neerslag 

• Kalveren de dupe 
 



Epigenetica 

      Vrucht inprenten  
         &  
   stofwisseling programmeren 

 
 

 
 

 Genen             Aan - Uit 



1. direct na de bevruchting 
2. tijdens de dracht  

• eerste drie maanden:  
 *aanleg organen, hormonale systeem, skelet 

• laatste 100 dagen, incl. droogstand 
 *maagdarmkanaal kalf 
 *biestkwaliteit 

3. met de biest 
   *groeifactoren 

4.    gedurende melkperiode 
        *uieraanleg 

 
 
 
 

 

Kritische momenten tijdens  
de ontwikkeling van de vrucht 



Wat is dit? 

https://www.youtube.com/watch?v=-
4KRh7dgEjQ 



Vijf vrijheden van dierenwelzijn 

• dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk 
toegang tot vers water en een adequaat rantsoen; 

• dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte 
leefomgeving inclusief onderdak en een comfortabele 
rustplaats; 

• dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte.  
• dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor 

voorwaarden en behandelingen die geestelijk lijden 
voorkomen; 

• dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben 
voldoende ruimte, goede voorzieningen en gezelschap van 
soortgenoten. 
 



Aanbevelingen 
• Voorkom overbegrazing. Populatie vitaler, groeit weer… 
• Koester de kruidenrijke weiden zonder giftige planten. 
• Maak een ruwvoerbalans. 
• Zorg voor een goede drinkwatervoorziening (kwantiteit, 

kwaliteit). 
• Meten is weten: laat bodem- en watermonsters 

onderzoeken.  
• Bied voldoende beschutting. 
• Geef de leverbotslak minder kansen. 
• Relateer dierenwelzijn van de grote grazers aan de vijf 

vrijheden.  
 



Vragen? 
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