
Beleidskader beheer Oostvaardersplassen 
PS-vergadering van 30 januari 2019 
Schriftelijke weergave van reactie gedeputeerde Hofstra op motie 1 Wat doen we met bijvoeren?  
Verzonden aan commissie Duurzaamheid voor de commissievergadering van 13 februari 2019 
 
Vooraf wil ik graag even aangeven dat GS begin december de Beleidslijn Bijvoeren grote grazers 
Oostvaardersplassen, winter 2018/2019 heeft vastgesteld. Deze beleidslijn is op 11 december 2018 
toegezonden aan PS met een statenmededeling. Voor een reactie op de motie wil ik graag alle 
punten langslopen. 
 
Punt 1 van motie: Duidelijkheid te verschaffen aan alle statenleden en betrokkenen over 
bovenstaande overwegingen 
 
- De motie1 zo algemeen is dat zij vragen oproept bij statenleden en betrokkenen; 

 
o De motie is door PS opgesteld en aangenomen, daar kan GS geen oordeel over geven 

 
- dit 1e jaar is bestempeld als een overgangsjaar; 

 
o 2018/2019 is inderdaad een overgangsjaar, waarin de reset van de grote grazers 

plaatsvindt. Dit is ook de reden waarom GS een beleidslijn Bijvoeren grote grazers 
Oostvaardersplassen, winter 2018/2019 heeft aangenomen om sterven van 
heckrunderen en konikspaarden door voedseltekort zoveel mogelijk te voorkomen 
 

- de winterse omstandigheden invloed hebben op het welzijn van de grote grazers; 
 

o Dat onderkent het college 
 

- onduidelijk is hoe de conditiescore van de grote grazers wordt vastgesteld, of de gebruikte 
methodiek dezelfde is als voorheen en of de score ook onafhankelijk wordt vastgesteld; 
 

o Hier is inderdaad de laatste tijd wat discussie en onduidelijkheid over, omdat de 
verterinaire commissie van SBB een andere methodiek hanteert dan in Van Geel in zijn 
rapport had opgenomen. Dit kan verwarring wekken, maar er is een goede reden op 
deze methode juist te gebruiken. Deze methode is namelijk de standaard-methodiek 
voor alle gebieden in Nederland.  

o Deze methodiek sluit beter aan op het nieuwe beleidskader, dan de ‘oude’ ICMO2-
methodiek. Het gaat nu om de methodiek op basis van de Body Condition Score (BCS). 
De BCS-methodiek wordt in de rest van Nederland toegepast en komt uit de 
landbouwsector. Score 3 betreft dieren die een goede balans hebben (geraamte en 
bedekking zijn goed in balans) 

o [NB als toevoeging in deze schriftelijke weerslag: in de boswachtersblog van 
Staatsbosbeheer: 

                                                           
1 De motie die hier wordt bedoeld is motie 16 uit de PS-vergadering van 11 juli 2018. 



https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2019/02/01/over-conditiescores-
en-bijvoeren/ is deze methodiek nader beschreven] 

o Deze score wordt vastgesteld door onafhankelijke dierenartsen, waarbij ook de 
veterinaire commissie van SBB meekijkt 

 
- Met name onduidelijkheid bestaat rondom de conditie van de heckrunderen 

 
o De conditie van de heckrunderen is de belangrijkste indicatie of tot bijvoeren moet 

worden overgegaan. De conditie van de heckrunderen wordt nadrukkelijk gemeten en is 
op dit moment goed. De volgende meting vindt plaats in de week van 4 februari. GS 
worden geïnformeerd over de uitkomsten van de meting.  

 
Punt 2 van de motie: aan te geven of en hoe de belangengroepen en betrokkenen hierbij worden 
betrokken 
 
- Belangengroepen worden op dit moment geïnformeerd via de maandupdates, de blogs en de 

website van Staatsbosbeheer en via de nieuwsbrief van de provincie. Er zijn vanuit de provincie 
ook verschillende gesprekken geweest met belangengroepen. Ik houd ook zelf spreekuren. 
 

- Betrokkenen zijn onder meer de veterinaire commissie van Staatsbosbeheer en de 
onafhankelijke dierenartsen die door Staatsbosbeheer worden betrokken. Het laatste 
terreinbezoek heeft plaatsgevonden door twee dierenartsen, samen met de kuddebeheerder die 
op dit moment actief is.  

 
- Belangengroepen zijn niet betrokken bij het vaststellen van de conditiescore, hiervoor worden 

door Staatsbosbeheer onafhankelijke deskundigen ingezet, die niet verbonden zijn aan 
specifieke belangengroepen. 

 
Punt 3 van motie: Aan te geven of en wanneer in ieder geval de heckrunderen worden bijgevoerd 
 
- De heckrunderen worden bijgevoerd als (a) er onvoldoende voedsel in de Oostvaardersplassen is 

(op basis van de beleidslijn bijvoeren) en (b) bij een gemiddelde score van de Heckrunderen van 
2.0 op basis van de BCS (Body Condition Score)-methodiek 
 

- De BCS-score, zoals opgenomen in het terreinbezoek van twee dierenartsen op 26 januari, van 
de heckrunderen is gemiddeld 2,6. Meer specifiek: bijna 2/3e van de kudde had conditiescore 3. 
Er waren echter nog maar enkele dieren in score 4 en ongeveer 1/3e van de dieren had 
conditiescore 2.  Er waren geen dieren met conditiescore 1. 

  
- Beide keren is ook naar de Konikpaarden gekeken. De conditie van de paarden was bij beide 

bezoeken nog zo goed, dat er geen aanleiding was om meer gedetailleerd verslag uit te brengen. 
De heckrunderen zijn in de Oostvaardersplassen de meest kritische groep en worden op dit 
moment specifieker gescoord. Dat vindt tweewekelijks plaats, vandaar dat het volgende bezoek 
gepland is in de week van 4 februari 

 

https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2019/02/01/over-conditiescores-en-bijvoeren/
https://www.boswachtersblog.nl/oostvaardersplassen/2019/02/01/over-conditiescores-en-bijvoeren/


- Op dit moment is er geen noodzaak tot het bijvoeren van de heckrunderen. Dit verandert als de 
gemiddelde conditiescore onder de 2 komt. Dit moment is afhankelijk van onder meer de 
weeromstandigheden.  

 


