
dan af alleen nog plantaardig.

Geen lammetjes

Het karakter van de gallowayrunde-
ren wordt omschreven als gedwee, 
wat het een ideaal ras maakt voor na-
tuurgebieden met veel bezoekers. 
Hoe zachtaardig ook, het zijn wel 
geen lammetjes en ze kunnen niet 
vergeleken worden met dieren van de 
kinderboerderij. In groep kunnen ze 
krachtig reageren wanneer hun rust 
wordt verstoord, bijvoorbeeld door 
honden. Hou je Blackie dus aan de 
leiband, al zijn sommige begrazings-
zones zelfs in alle omstandigheden 
verboden voor honden. Natuurpunt 
vraagt de dieren met rust te laten, er 
niet op af te lopen en ze zeker niet te 
voederen. “Het is belangrijk dat ze 
hun zelfredzaamheid behouden en 
niet afhankelijk worden van de 
mens.” Ook moet het moederinstinct 
gerespecteerd worden. Waag je dus 
nooit tussen een koe en haar kalf.
In talrijke natuurgebieden die be-
heerd worden door Natuurpunt kan 
je galloways op wandelingen bewon-
deren. Dat is onder meer het geval in 
het Smeetshof in Bocholt, de Bospol-
der in Antwerpen, het Mechels Broek 
en de Gulke Putten tussen Beernem 
en Ruislede. 
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Galloway is een graaf-
schap in het zuidwesten
van Schotland. Daar zag
men in de zeventiende
eeuw de nu naar de regio
genoemde runderen die

hier vandaag worden ingezet bij het 
beheer van natuurgebieden. Hun 
graasgedrag draagt rechtstreeks bij 
tot meer diversiteit in het land-
schap. Dat komt omdat ze niet al-
leen grassen eten, maar ook grovere 
planten, bramen en zelfs takken en 
twijgen. Brandnetels en distels zijn 
geen obstakel voor een lekkere 
maaltijd. Bovendien grazen ze op 
sommige plaatsen meer of minder 
dan op andere, wat ook variatie 
brengt in het natuurdecor. In vroe-
gere tijden vormden wilde grazers 
hier het landschap. Maar die zijn in 
onze streken uitgestorven. Ter ver-
vanging geeft men nu terrein aan 
hoefdieren die nauw verwant zijn 
aan hun wilde voorouders.

Natuurlijke jas

Galloways zijn kortbenig. De schoft-
hoogte van een koe bedraagt gemid-
deld 1,20 meter. Ze weegt vier- tot 
zeshonderd kilo. Een stier kan zo’n 
vijftien centimeter groter zijn en 

Meer en meer worden grote grazers ingezet als onder-
deel van duurzaam natuurbeheer. Vooral galloway-
runderen komen we veel in natuurgebieden tegen. 
Door hun specifiek graasgedrag brengen ze variatie 
in het decor. Zeg maar dat ze vorm geven aan het land-
schap. Ze zijn gemakkelijk inzetbaar, kunnen tegen de 
kou en moeten niet gemolken worden. André Grosemans

Grote grazers op de wandeling

Meestal zijn galloways zwart, maar ze zijn
altijd in andere kleuren voorgekomen,

 ook vandaag nog. Foto: TOV  David Samyn

Mensen vragen zich wel eens af of het verantwoord is om die dieren in de winter buiten te laten. 
Maar gallowayrunderen hebben een ruwe buitenvacht en een zachtere binnenvacht. Die vormen 
een ideale bescherming tegen regen, wind en winterse kou. Foto: Venlo Verwelkomt

Niet aaien, 
niet voerderen

De naam van de wan-
deling zegt genoeg. Op 
de Galloway Wandel-
route kom je gegaran-
deerd zulke Schotse 
runderen tegen. We 
zijn in de Kalkense 
Meersen, in Oost-
Vlaanderen, waar je 
urenlang kan uitwaai-
en aan de Schelde. Je 
bent er bovendien in 
een stiltegebied. In dit 
geval gaat het om een 
traject van acht kilo-
meter dat in Schelle-
belle vertrekt. Op weg 
naar het vertrekpunt 
steek je de rivier over 
met een veer. Niet ver-
geten: als je door de 
poortjes wandelt, doe 
ze dan zeker achter je 
dicht.
In het door Natuurpunt 
beheerd Mechels 
Broek wandel je langs 
grazende galloways op 
zes routes. De afstan-

den variëren van twee 
tot vijftien kilometer.
In het Smeetshof in het 
Limburgse Bocholt 
loop je op de grens met 
Nederland. Runderen 
zorgen ervoor dat de 
moerassen niet overal 
dichtgroeien met wil-
gen. Er zijn zeven wan-
delroutes uitgestip-
peld, van iets meer dan 
twee tot bijna dertien 
kilometer.
Ten zuiden van Brugge 
ligt het natuurgebied 
Gulke Putten, heel het 
jaar vrij toegankelijk 
op de wandelpaden. Op 
de voormalige land-
bouwgronden met hei-
de en brem lopen gal-
lowayrunderen. Je 
komt de begrazingszo-
nes binnen via klap-
poortjes. De uitgestip-
pelde wandelingen, 
aangeduid met ver-
schillende kleuren, 

vertrekken in Wingene 
of Ruiselede. Laarzen 
zijn hier geen overbo-
dige luxe.
Ook het hele jaar te be-
zoeken is De Bospolder 
in Ekeren. Daar loopt 
de wandeling van bij-
na vijf kilometer gro-
tendeels door het be-
grazingsblok met gal-
lowayrunderen. Bij 
regenweer zijn laarzen 
noodzakelijk.

https://www.natuur-
punt.be/natuurgebied/
mechels-rivierengebied-
mechels-broek-bare-
beekvallei-mispeldonk
https://www.natuur-
punt.be/natuurgebied/
smeetshof
www.natuurpunt.be/na-
tuurgebied/gulke-putten
www.natuurpunt.be/na-
tuurgebied/bospolder
www.routen.be/wande-
len-langs-dieren

Waar komen we ze tegen?

tussen zeshonderd en duizend kilo 
halen. Opmerkelijk is dat deze run-
deren hoornloos zijn. Je kan alleen 
kleine stompjes op de schedel zien. 
Hun lang en krullend haar is meest-
al zwart, maar in de loop van de ge-
schiedenis waren er altijd exempla-
ren in andere tinten. Hun natuurlij-
ke jas bestaat uit een ruwe 

buitenvacht en een zachtere bin-
nenvacht. Die vormen een ideale be-
scherming tegen regen, wind en 
winterse kou. Ook hun oorschelpen 
zijn bedekt met opvallend lang haar. 
Het mag duidelijk zijn dat ze goed 
aangepast zijn aan het leven buiten, 
en ze worden dan ook geen enkel 
seizoen op stal gezet. Een galloway-

koe vraagt weinig zorg, ze heeft geen 
hulp nodig bij het kalven. Bovendien 
moet ze niet gemolken worden, al 
wordt verteld dat dat wel gebeurt in 
oude Schotse dorpjes. Ze geeft na-
tuurlijk niet zoveel melk als een 
boerderijkoe die speciaal met dat 
doel gefokt is. Een gallowaykalf 
drinkt een half jaar melk en eet van 

Runderen 
vormen het
landschap

Begrazingszones worden 
soms aangeduid met her-
kenbare signalisatie. 
Vaak moet je over een 
wildrooster of door een 
poortje om zo’n gebied te 
betreden. Doe het poortje 
achter je dicht.
Ze zien er robuust uit, 
maar de dieren zijn zacht-
aardig. Dat sluit niet uit 
dat we voorzichtig moe-
ten blijven als we grote 
grazers op onze wande-
ling ontmoeten. Zeker als 
er kinderen en honden in 
het gezelschap zijn. In 
een recente publicatie 
met wandelingen in het 
Waasland somt de toeris-
tische dienst van Oost-
Vlaanderen enkele inte-
ressante tips op, terugge-
bracht tot een regel van 
drie.
W Hou afstand. Loop om 
de kudde heen en aai de 
dieren niet. Het is belang-
rijk dat ze zelfredzaam en 
dus ook een beetje men-
senschuw blijven.
W Voeder ze niet. Als je 
grote grazers eten geeft, 
leren ze op een andere 
manier aan voedsel te ge-
raken en zullen ze in de 
toekomst bruutweg in de 
tassen van mensen neu-
zen.
W Liever geen honden. 
Grote grazers verwarren 
een loslopende hond al 
eens met een wolf. Zeker 
met kalfjes in de buurt 
gaan ze in verdediging. 
Op sommige plaatsen 
worden honden helemaal 
niet toegelaten, zelfs niet 
met leiband.
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