
Mag het 
iets wilder ?

Welke ‘grote grazers’ kan je tegenkomen ?colofon De 5 meest gestelDe vragen over ‘grote grazers’

Bij de paarden worden meestal Konikpaarden ingezet. Dit 
zijn Poolse paarden (Konik betekent paardje in het Pools) met 
de grootte van een pony en die bijna rechtstreeks afstammen 
van het uitgestorven Europese wilde paard, de Tarpan. Ze 
hebben een muisgrijze vacht en een zwarte streep die over 
het midden van de rug loopt (de zogenaamde aalstreep). Een 
bruine, zebra-achtige tekening op de poten wijst nog op het 
verwantschap met het oerpaard, de Tarpan.

Andere paardenrassen die helpen bij het beheer van natuur-
gebieden zijn noordse Fjordenpaarden, die iets lichter van 
kleur en forser gebouwd zijn dan de Konik. Zoals de naam 
het al zegt komen ze uit Noord-Europa en zijn ze dus goed 
bestand tegen de winterse koude.

verantwoordelijke uitgever: 

Ignace Schops, Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw

Winterslagstraat 87, 3600 Genk

Tel: +32 (0)89 32 28 10

Fax: +32 (0)89 32 28 19

E-mail: info@rlkm.be

www.rlkm.be

©  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 

gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het 

Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw.

teksten: J. Van Den Bosch, E. Christis

Fotomateriaal: Erwin Christis, Marleen Massonnet, Anneleen Mengels, 

RLKM, Vilda: Yves Adams en Rollin Verlinde, Rana: Pieter-Jan D’Hondt

eindredactie: Sofie Wyns ontwerp en druk: Via-Via en Drukkerij Paesen

D/2010/8362/15

terreinbeheerders met grote grazers in het regionaal landschap Kempen 
en maasland: 

gerealiseerd met de steun van:

De Europese Commissie investeert in uw toekomst

gefinancierd door het Herstructureringscomité

In het Herstructureringscomité wordt overlegd en vastgelegd hoe 

best invulling gegeven wordt aan de herinrichting van grindge-

bieden ontgonnen onder het grinddecreet. In de Maasvallei die 

het Herstructureringscomité afwerkt en uitrust, worden grote  

grazers van Natuurpunt en Limburgs Landschap op grote schaal ingezet voor 

het natuurbeheer. Om recreanten nog meer vertrouwd te maken met deze 

vorm van beheer in de geherstructureerde gebieden, besloot het comité om 

deze brochure te financieren. 

meer info: Herstructureringscomité, Kunstlaan 18, 3500 Hasselt,

tel. 032 (0)11 30 01 00, grind@pomlimburg.be – www.grind-limburg.be 

Waarom buitenlandse dieren ? zijn onze land-
bouwdieren niet geschikt ?
Nee. De selectie van runder- en paardenrassen was er 
nooit op gericht om ze te gebruiken als natuurbeheer-
ders. Eén voorbeeld : Runderen werden geselecteerd 
om weinig vet op te slaan in hun spierweefsel, kwestie 
van “mager” rundsvlees op je bord te krijgen. Dat vet 
is echter nodig om de winter zonder krachtvoer door 
te komen.
Bovendien verloren veel rassen hun instinct om in rui-
ge natuur te overleven of om zonder tussenkomst van 
de mens hun jongen op de wereld te zetten. Vandaar 
dat gekozen wordt voor zogenaamde “primitieve” ras-
sen, rassen die nog heel nauw verwant zijn aan hun 
wilde voorouders.
Voor het beheer van kleinschalige landbouwland-
schappen kan men wel teruggrijpen naar gekweekte 
landbouwrassen.

Waarom worden ze ’s winters niet op stal gezet ?
Koude deert deze dieren niet. In de winter krijgen ze 
trouwens een dikke wintervacht. Wist je dat ze vooral 
last hebben van warme zomers ? Gelukkig zijn er heel 
wat lommerrijke plekjes. Kalfjes worden soms in de 
sneeuw en op het ijs geboren. Koude is immers het 
meest natuurlijke wapen tegen allerlei infecties.
’s Winters verandert het graaspatroon van de dieren. 
Ze schakelen over op ruwer voedsel. Ze knagen aan 
struiken en bramen die ze ’s zomers met rust laten. 
Doordat ze ’s winters zelfs aan brandnetels en distels 
knabbelen, houden ze deze ruigtesoorten in toom. In 
gebieden die kleiner zijn en weinig variatie bieden 
worden ze in de winter wel eens bijgevoederd. 

leveren deze dieren geen gevaar op voor allerlei 
ziektes ?
Alle dieren worden minstens éénmaal per jaar door 
een veearts onderzocht en het bloed wordt dan gecon-
troleerd. Zelden worden problemen vastgesteld. Soms 
moeten wel extra mineralen worden toegediend.

Kunnen we nog rustig wandelen in de natuur ?
In de regel zijn grote begraasde natuurterreinen vrij 
toegankelijk, ook al ging het voorheen om ontoegan-
kelijk cultuurland of productiebos. Soms kan je de 
nieuwe paadjes volgen die de dieren maken. Voor de 
goede orde wordt meestal wel het volgen van een aan-
geduide pad aangeraden. Aan de ingang staat steeds 
wat kan en niet kan.
Honden hou je uiteraard aan de leiband. De paarden 
en koeien zouden door loslopende honden in paniek 
kunnen geraken, met alle gevolgen vandien voor de 
hond en zijn baasje. Loslopende honden zorgen door-
gaans voor meer verstoring van de aanwezige fauna. 
Vooral grondbroedende vogelsoorten zijn in dat op-
zicht zeer kwetsbaar. 
Volg steeds de aanwijzingen van de beheerder. Hij 
kent het terrein en zijn beesten als zijn broekzak.
Als grote begraasde terreinen niet publiekelijk toegan-
kelijk zijn – bijvoorbeeld omdat de eigenaar, die na-
tuurverenigingen het beheer laat doen, daar bezwaar 
tegen heeft – dan worden er zeer geregeld geleide  
excursies georganiseerd.

mogen we de dieren aaien en voederen ?
Nee. Het is niet de bedoeling dat de dieren handtam 
worden. Ze worden dan opdringerig en komen bede-
len. Ze komen echt niets tekort, meer nog, voederen 
verstoort hun natuurlijk graaspatroon en hun darmstel-
sel kan er zelfs onder lijden.
Te dichtbij komen of aaien kan zelfs gevaarlijk zijn, 
zeker als jonge dieren gescheiden worden van de 
groep. De koeien en paarden hebben nog een zeer 
sterk kudde-instinct.
Hou dus zeker voldoende afstand, zo’n 50 meter. Konik-
paarden of Galloways mogen dan wel zachtaardig zijn 
en er erg lief en tam uitzien, maar het zijn en blijven 
wilde dieren.

Als er met koeien gewerkt wordt, ziet men meestal de  
galloway en het schotse hooglandrund.

De galloway is een klein runderras dat afkomstig is uit Schot-
land. Het heeft een lichtbruine tot zwarte vacht. Het is een ras 
zonder horens en de dieren zijn van nature zachtaardig en 
rustig, waardoor ze uitermate geschikt zijn om in te zetten in 
natuurgebieden waar ook wandelaars welkom zijn.

De schotse hooglandrunderen zijn, zoals hun naam al laat 
vermoeden, afkomstig uit de hooglanden van Schotland. 
Een lange, dichte rosbruine tot zwarte beharing, het gedrongen 
lichaam met korte poten en een grote kop met enorme horens 
geven aan deze grazer een wild en ruig uitzicht. Ondanks dit 
uiterlijk zijn het eveneens rustige, zachtaardige dieren.
Ook de iets minder gekende Heckrunderen worden soms bij 
het begrazingsbeheer gebruikt.
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Neem nu dit mooie landschap. Keurig groen en 
rechtlijnig. Maar waar zijn al die bloemen, bijen en  
vlinders gebleven ?
Vroeger, pakweg 100 jaar geleden, durfde dat nog wel 
eens meevallen. Met primitieve middelen werd hier 
en daar wat geploegd, gemaaid, gehooid, gemest, … 
Net genoeg om veel, heel veel afwisseling te krijgen. 
Net niet te veel om de natuur volledig naar de hand te 
zetten. De bevolking nam echter toe en ieder mondje 
moet gevoed worden. Dus werd aan de boer gevraagd 
om op een slinkende oppervlakte landbouwgrond 
toch voor meer voedsel te zorgen. Dit vertaalde zich 
in grote wijzigingen van het cultuurlandschap. Wij be-
palen nu keurig wat waar en in welke mate kan met 
het oog op voedselproductie, maar stellen vast dat de 
soortenrijkdom sterk is teruggelopen. 

Wie het over natuur heeft, denkt in de eerste plaats aan bos. 
Maar sta je er wel eens bij stil dat veel van onze bossen bijna 
alleen geplant werden om hout te produceren ? Mooie rechte 
stammen, liefst zo snel en zo veel mogelijk. Daarvoor werd (en 
wordt) soms waardevolle natuur omgeploegd en beplant met 
bosplantsoen. Bovendien worden soorten gekozen die snel 
groeien (zoals Canadese populier of Corsicaanse den) en die 
hier van nature niet thuishoren. Ze worden zo dicht op elkaar 
geplant dat ze snel in de hoogte groeien. Voor veel planten en 
dieren biedt zo’n “houtakker” maar weinig plaats.
Daarbij komt nog dat het kappen en uitslepen van kaprijpe 
bomen de boel keer op keer op stelten zet. Gelukkig is het 
inzicht gegroeid dat een bos meer is dan alleen maar bomen 
en dat ook andere functies een plaats moeten krijgen: zo wordt 
meer en meer voor inlandse boomsoorten (eik, beuk, …) ge-
kozen en wordt “met zachte hand” en in beperkte mate het 
hout geoogst.

Daar waar productiebossen recent geplant werden op plaat-
sen waar andere, zeldzamere natuur thuis was (rietland, heide, 
stuifduin, …), kunnen gerichte, intensieve kappingen en grote 
grazers de verdwenen natuur terug tot leven brengen. Zonde 
van het bos zal je denken?

Wat er voor in de plaats komt, is echter prachtig wild en ruig!

Bossen vormen in onze stre-
ken de uiteindelijke vegetatie.  
In de nieuwe opvattingen 
wordt echter aangegeven dat 
het natuurlijke landschap vroe-
ger helemaal niet enkel uit 
gesloten bossen bestond.
Het zou plaatselijk zelfs zeer 
open van structuur zijn ge-
weest. Een landschap met af-
wisselend open plekken, ruig-
tes, struwelen en bossen.
De openingen in het bos wa-
ren een gevolg van klimatolo-
gische omstandigheden, stormen, bosbranden of van het afster-
ven van oude bomen. Grote bomen die omvallen, sleuren soms 
naburige bomen en struiken mee in hun val. In de openingen 
die zo ontstaan, liggen de dode bomen kris kras op de grond. 
Schuilplaatsen voor dieren te over. Zoveel variatie in zonnige 
en beschaduwde plekjes, begraasd, beknaagd, … iedereen voelt 
er zich (opnieuw) thuis. En de kleine en grote grazers die in het 
landschap aanwezig waren, zorgden ervoor dat dit proces voort-
durend plaatsvond. Op de kale plekken die na enkele jaren geen 
mals gras en kruiden meer opleverden, kiemden jonge bomen 
die uitgroeiden tot volwassen bomen. Oude bomen vielen weer 
om en leverden een nieuwe plek jong gras op. Een fascinerend 
verhaal zonder einde.
Jammer genoeg zijn de meeste grazers uit onze streken verdwe-
nen of zelfs helemaal uitgestorven. Van de kleine grazers ko-
men konijnen, hazen en – aan rivieren zoals de Maas – ganzen, 
eenden en zwanen nog steeds voor. De bever heeft zich in het 
eerste decennium van deze eeuw terug weten te vestigen in de 
Maas vallei en Kempen~Broek en is er bezig aan een opmars.
Bij de grote grazers is het erger gesteld. Hier is enkel de ree over-
gebleven. Weliswaar is het edelhert sinds 2010 terug aanwezig 
in de grensregio van het Kempen~Broek. Wisenten, oerrunde-
ren, wilde paarden en elanden zijn in onze streken verdwenen. 
We richten daarom onze zoektocht op dieren die de instinc-
ten en het natuurlijke graasgedrag van deze wilde soortgenoten 
dicht benaderen of die zelfs nog nauw verwant zijn aan hun 
wilde voorouders.

Bekijk dit dan eens. Enkele koeien of paarden kre-
gen de vrije loop. Net genoeg om veel afwisseling 
te krijgen: een beetje grazen hier, een beetje mest 
achterlaten daar, aan een boompje knabbelen of de 
neus ophalen voor stekelige bramen. Niet teveel 
(hooguit 1 dier per 1 à 2 hectare) want anders zou 
alles er weer kaal en eentonig uitzien.
Het principe is dat het voorradige voedsel niet  
alleen voldoende moet zijn tijdens het zomerhalf-
jaar, maar dat er ook nog ruim voldoende overblijft 
om de winter door te komen.
Door de smaken en het verschillend terreingebruik 
van de dieren ziet het gebied er binnen de kortste 
keren uit als een lappendeken, een mozaïek. Men 
spreekt dan ook van een mozaïeklandschap: kort 
begraasde terreintjes wisselen af met bloemenveld-
jes, ruigtevegetaties en struwelen. In zo een gebied 
ontstaan tientallen “kamertjes” – biotopen noemen 
we ze – waar bepaalde planten en dieren zich 
thuisvoelen. De één heeft liever wat zon, de ander 
houdt van nattigheid. De één is verlekkerd op mest, 
de ander heeft er de pest aan.

Vlaanderen is mooi groen, maar wie op 
zoek gaat naar planten en dieren in onze 
donkergroene bossen en frisgroene wei-
den komt vaak bedrogen uit.

Steeds minder planten en dieren voelen 
zich nog goed in de landschappen die wij 
steeds keuriger willen inrichten. 
Mooi van ver, maar ver van mooi !

Daarom wordt in veel natuurgebieden 
getracht de variatie aan planten en dieren 
te behouden of te vergroten. Als men het 
over natuurbeheer heeft, wordt meestal 
gedacht aan zagen, kappen en maaien. 
Mensenwerk dus, noodzakelijk in de half-
natuurlijke landschappen waar de natuur-
waarden gedeeltelijk door mensenhanden 
zijn ontstaan.

Dit is slechts één mogelijkheid om de natuur 
in onze omgeving terug te brengen. Een an-
dere mogelijkheid bestaat erin om gewoon-
weg niets te doen, het klapstoel-natuurbe-
heer: je gaat zitten … en je kijkt ernaar.
Door jarenlang onderzoek weten we nu dat 
een landschap terug tot leven gebracht kan 
worden, als we de natuur gewoon zijn gang 
durven laten gaan. Of beter nog, we laten 
grote grazers zoals koeien en paarden het 
voor ons doen! Als een prins die de schone 
slaapster wakker kust.

Hoe vraag je je af ? Je vindt het in deze folder.
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