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Bijlage 1. Doelen, normen en waarden in de
veehouderij en de natuur

Doelen
Voor dieren in de veehouderij en dieren in de natuur gelden zeer verschillende
doelen. Is het bij de eerste vooral de productie, en daarmee de financiële opbrengst
die wordt nagestreefd, bij het natuurbeheer gaat het vooral om de natuurlijke
processen, of om het beheer van bepaalde levensgemeenschappen.
Een belangrijk deel van de spanning tussen dieren in de landbouw en in de natuur
komt voort uit dit verschil in doelen, maar ook uit de vrees dat deze verschillende
doelen elkaar over en weer nadelig kunnen beïnvloeden.
De spanning tussen de dieren in de landbouw en in de natuur lijkt vooral betrekking
te hebben op runderen. Dit komt, omdat hier vooral het economische belang speelt,
waarop de (inter)nationale regelgeving zich richt. Eigenlijk doen dezelfde problemen
– maar met een lagere intensiteit - zich ook voor bij paarden, schapen en geiten.
Anderzijds worden dieren die normaliter in het wild leven steeds meer onder
veehouderijomstandigheden gehouden: dit geldt met name voor edelherten en wilde
zwijnen, die voor de vleesproductie worden gehouden. Damherten worden
particulieren (althans in Nederland) vooral ook hobbymatig gehouden.

De veehouderij
Het houden van dieren in de veehouderij heeft, in algemene zin, optimale productie
ten doel. Dat betekent, dat op zo efficiënt mogelijke wijze een zo hoog mogelijk
productieniveau moet worden bereikt. De bedoeling is, dat een zo voordelig
mogelijke verhouding tussen input van energie en output van product wordt bereikt.
De mens heeft in de loop van de historie een aantal wilde diersoorten
gedomesticeerd. Daarmee werd de mens minder afhankelijk van de natuur om in zijn
onderhoud te voorzien. De mens kon meer dan voorheen de voorziening in (dierlijk)
voedsel beheersen. In de loop van dit domesticatieproces zijn rassen van dieren
ontstaan, die behoorlijk kunnen verschillen in de mate waarin ze zich aan hebben
gepast aan de veehouderij. Naast relatief weinig doorgefokte, zgn. primitieve rassen,
die in principe nog vrij dicht bij hun wilde voorouders staan, zijn sterk op een gering
aantal productiekenmerken doorgefokte rassen ontstaan. Zij kunnen zich zonder de
sterk gecontroleerde omstandigheden in de veehouderij niet handhaven.
Voor de gedomesticeerde diersoorten zijn productiedoelen te formuleren: waarom
worden de betreffende dieren gehouden? De productiedoelen zijn met name:
productie van melk en van vlees. In veel streken van de wereld gelden nog andere
productiedoelen: huiden, trekkracht en (hoewel dit geldt voor alle grondgebonden
landbouw) de leverantie van mest.
Voor de melkveehouderij is het van belang, dat er per dier zoveel mogelijk melk
wordt geproduceerd, op dit moment is dit eigenlijk het belangrijkste
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productiekenmerk. Verder speelt naast de opbrengst van kalveren die voor
vervanging niet nodig zijn en naar de vleeskalverindustrie worden afgestoten, ook de
restwaarde van de koe (voor de slacht) een rol.
Voor de vleesveehouderij, zowel voor de houderij van vleesstieren, van zoogkoeien
als van vleeskalveren, is het van belang, dat zoveel mogelijk slachtrijpe dieren van
voldoende gewicht en met de juiste karkaskwaliteiten worden afgeleverd. Hetzelfde
geldt in principe voor de schapenhouderij. Bij de houderij van paarden ligt de situatie
anders, omdat daar principieel andersoortige productiedoelen gelden: sport,
recreatie, fokkerij, vroeger vooral trekkracht en transport. Het houden van paarden
met vleesproductie als oogmerk komt in Nederland maar zelden voor.
Om haar doelen te bereiken streeft de veehouderij naar een zo gezond mogelijke
veestapel: een zo laag mogelijk niveau van voorkomen van ziekten en
gezondheidsstoornissen. Als dieren ziek zijn, betekent dat een lagere melkproductie,
of een minder snelle groei, of een slechtere voortplanting. Als dieren sterven, is dat
een direct verlies van investering, met soms verstrekkende gevolgen: als melkkoeien
wegvallen, is er minder ruimte om te selecteren op productiekenmerken om te komen
tot verbetering van de productiviteit binnen het bedrijf. Een dergelijke gebeurtenis
kan op bedrijfsniveau nog jaren doorwerken.
Sterfte van dieren is op elk moment dat ze nog niet in productie zijn, of afgeleverd,
dus nog niet “hun eigen kost” hebben opgebracht, een direct verlies. In elk dier dat
sterft is immers geïnvesteerd, in termen van de aanschafprijs, het voer dat het dier
heeft gebruikt, de tijd gestoken in de verzorging, terwijl er nog geen inkomen
tegenover staat.
Voor melkvee geldt, dat hoe langer een koe meegaat, hoe goedkoper zij in
verhouding wordt: er wordt louter geïnvesteerd tot het dier op tweejarige leeftijd in
productie komt, waarna zij gaat opbrengen. Hoe hoger de levensproductie van het
dier, hoe meer de eerdere investering wordt gecompenseerd.
De veehouderij zal dus streven naar een zo regelmatig mogelijke reproductie (in het
geval van melkvee wordt gestreefd naar één kalf per dier per jaar, en hoe dichter men
dit streven benadert, hoe beter het bedrijfsresultaat), naar het overhouden van zoveel
mogelijk dieren tot het moment dat ze gaan produceren dan wel worden afgeleverd
voor de slacht, en naar een zo lang mogelijk productief leven (in het geval van
melkkoeien). Overigens is “lang” een relatief begrip: melkkoeien worden gemiddeld
tussen de 4 en 5 jaar oud, omdat ze veelal uitgeselecteerd worden vanwege
achterblijvende productiecapaciteit, of genetische verbetering van de jongere
generatie, of als gevolg van been- of uierproblemen.
In de vleesveehouderij wordt een verdeling gezien in vermeerderingsbedrijven en
mesterijbedrijven. Voor alle diersoorten die in de vermeerderingsbedrijven voor de
productie van vlees worden gehouden is met name de reproductie van belang.
Schapen moeten minimaal een worp per jaar, van liefst meer dan één lam krijgen
(liefst ook weer niet te veel, want dan kan de moeder ze niet zelf voeden en levert het
onevenredig veel extra werk op). Van varkens wordt verwacht dat ze tweemaal per
jaar een zo groot mogelijke worp produceren, met voldoende grote biggen, zodat er
zoveel mogelijk de speenleeftijd halen. Hertachtigen zullen in de houderij in principe
ook jaarlijks een kalf moeten werpen.
In de reproductie spelen mannelijke dieren een zeer ondergeschikte rol, althans in de
veehouderijsystemen zoals wij die in Nederland vooral kennen. Elders in de wereld
worden mannelijke runderen nog wel voor de trekkracht ingezet. Het overgrote
merendeel van de mannelijke dieren wordt voor de mesterij bestemd en uiteindelijk
geslacht. De meeste worden op de leeftijd van 5 à 6 maanden geslacht als vleeskalf,
een aanzienlijk kleiner deel als zgn. rosé-kalf op de leeftijd van zo’n 8,5 maand, en een
nog kleiner deel als vleesstier op de leeftijd van rond de 2 jaar. Een zeer klein aantal
wordt voor de fokkerij bestemd. De keuze welke mannelijke dieren daarvoor worden
ingezet wordt volledig door de mens en op basis van door de mens geformuleerde
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criteria genomen. Op gewone veehouderijbedrijven komen maar heel weinig, of zelfs
geen mannelijke dieren voor. In de rundveehouderij heeft men soms nog een eigen
stier, die dan meestal alleen voor de jonge dieren wordt ingezet. Voor het overige
wordt kunstmatige inseminatie gebruikt. Op schapenbedrijven heeft men soms alleen
rondom de dektijd, in het najaar, rammen op het bedrijf.
Voor de mesterijbedrijven is vooral optimale groei belangrijk. Dat betekent, dat met
zo min mogelijk voer een zo hoog mogelijke groeisnelheid wordt bereikt, dus een zo
efficiënt mogelijke gewichtsaanzet. Uiteraard zijn er grenzen waarbinnen dieren nog
normaal fysiologisch kunnen functioneren. Het voer moet van goede kwaliteit en
goed uitgebalanceerd zijn voor de diergroep die er van moet leven. De groei moet
ook weer zodanig zijn dat het dier er geen problemen van ondervindt. Dat gaat
immers uiteindelijk toch weer te koste van de efficiëntie en van het dierenwelzijn.

Dieren in de natuur
Het inzetten van graasdieren in de natuur kent een aantal verschillende doelen. Het
kan hierbij gaan om natuurbeheer, waarbij de grazers een vergelijkbare rol hebben
als bijvoorbeeld maaimachines. Dit beheer is vergelijkbaar met oude
landbouwgebruiksmethoden en de dieren die hiervoor worden gehouden zijn
vergelijkbaar met extensief gehouden diergroepen in de veehouderij (patroonbeheer).
In het tweede geval gaat het om dieren, die een belangrijke rol vervullen in de
ecologische processen en waar zij feitelijk het ecosysteem completeren.
Wat verder uitgewerkt zijn hiervoor de volgende drie benaderingen te onderscheiden:
1. Begrazing gericht op het beheer van vegetaties: het voortdurend verwijderen van
de biomassa (met name de grasgroei), het openhouden ervan tegen dichtgroeien
met struweel en bomen en zorgdragen voor een bepaald patroon in het reliëf en
de dichtheid van de begroeiing. Hiervoor kunnen bepaalde landbouwhuisdieren
worden gebruikt, afhankelijk van hun graasgedrag en het gewenste
vegetatiebeheer: runderen, paarden, schapen en geiten. Het moeten dieren zijn,
die ook onder wat ruwere omstandigheden zich prettig voelen.
Dit betreft vooral de z.g. half-natuurlijke natuurdoeltypen. Hier hebben de dieren
een vergelijkbaar effect als een maaimachine (“gebekte maaimachine”).
Graasdieren kunnen bij lagere veedichtheden een positief effect hebben op het
voorkomen van bijvoorbeeld mierenhopen en op allerlei patronen in de vegetatie.
2. Een ander doel is gericht op de ecologische processen. Grote grazers (runderen en
paarden – maar ook herten, elanden, wisent etc.) vervullen in een dergelijk
systeem de rol van hun wilde voorouders (oeros, Europese tarpan) die lang
geleden een onmiskenbare (proces)rol speelden in de verschillende ecosystemen.
Het gaat hier om de meer natuurlijke natuurdoeltypen de invloed van de mens zo
gering mogelijk is.
Na het uitsterven van hun wilde voorouders werden tot voor enkele eeuwen
veelal landbouwhuisdieren in de wildernisgebieden gehoed. Deze vervulden daar
in feite een enigszins vergelijkbare rol als die van de oeros en de tarpan. Nu is het
beheer er op gericht te komen tot populaties van in het wild levende dieren, die
een hoge mate van zelfredzaamheid hebben.
3. Met een landschappelijk, c.q. cultuurhistorisch doel: de dieren vervullen een rol
omdat ze specifiek gebonden zijn aan bepaalde landschappen: schapen op de
heide, zeldzame rassen in oude cultuurlandschappen. In dit geval worden de
dieren ingezet analoog aan het gebruik in de landbouw: het doel is dan het als
gevolg van de landbouw ontstane landschap te behouden.
De diverse doelen kunnen in bepaalde terreinen overigens ook naast elkaar bestaan.
Heideschapen hebben enerzijds tot doel invulling te geven aan een cultuurhistorische
functie, maar moeten tevens het terrein open houden, de heide als cultuurlandschap
bewaren.
De Heckrunderen en koniks in de Oostvaardersplassen vervullen een rol in het
ecosysteem, waarbij ze het tevens, net zoals het oerrund en de tarpan moeten hebben
Expertisecentrum LNV
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gedaan, voor ganzen mogelijk maken te grazen op stukken die in eerste instantie
door de runderen worden opengehouden. Zo zijn er nog meer voorbeelden. In oude
cultuurlandschappen kunnen dieren daarnaast ook nog een productiefunctie hebben.
Het doel is een levensvatbare populatie, en niet gericht op productie. De productie
van dieren en dierlijke producten is hier slechts te zien als een bijproduct van het
natuurbeheer. In de grote natuurgebieden wordt gestreefd naar een populatie die zo
goed mogelijk is aangepast aan het terrein. Natuurlijke selectie is daarbij een
mechanisme om de populatie geleidelijk zich aan de terreinomstandigheden te laten
aanpassen
Er worden in principe – mede om insleep van ziekten zoveel mogelijk te voorkomen geen nieuwe dieren van buitenaf aan de populatie toegevoegd, tenzij dit uit een
oogpunt van het voorkomen van inteelt en genetische samenstelling van de kudden
noodzakelijk is. Als natuurlijke selectie kan optreden, hoeft inteelt in de meeste
gevallen zelfs geen probleem te zijn. Als de populatie voldoende groot is en
voldoende aantallen dieren van beide geslachten bevat is het dus goed mogelijk de
populatie gesloten te houden.
Gebieden als de Oostvaardersplassen zijn dan ook feitelijk als quarantaine gebieden
te beschouwen.

Normen en waarden
Bij normen en waarden onderscheiden we de technische en de maatschappelijke
normen. Vanuit deze optiek willen we de dieren in de veehouderijsystemen en de
(grote) dieren in natuurgebieden vergelijken en bezien tot welke conclusies dit leidt.
Dieren in de landbouw en de graasdieren in de natuur zijn technisch gezien –
afhankelijk van het type natuurgebied – slechts in meer of mindere mate met elkaar
vergelijkbaar. Waarschijnlijk zullen er verschillende technische normen moeten
worden gehanteerd. Maatschappelijke normen zijn waarschijnlijk meer algemeen, en
kunnen voor beide categorieën dieren relevant zijn.

Normen voor de veehouderij
Technische normen zijn voor de veehouderij heel helder te formuleren. Gestreefd
wordt naar een zo hoog mogelijke output in verhouding tot de benodigde input, dus
naar zo hoog mogelijke opbrengsten, zo min mogelijk verliezen en een zo regelmatig
mogelijke voortplanting. De vraag wat als normaal wordt beschouwd, en wanneer
normen worden overschreden, wordt dus gebaseerd op het gegeven, dat in de
veehouderij zo optimaal mogelijk moet worden geproduceerd.
Verliezen zijn zelden nul. Er vindt altijd wel wat sterfte plaats, maar de vraag is wat
nog acceptabel gevonden wordt. Bij runderen wordt een percentage abortus, dus
vroegtijdige geboorte van kalveren, van rond de 6 % nog als normaal beschouwd. De
kalversterfte mag eveneens een procent of 6 zijn. Bij oudere dieren mag een sterfte
optreden van zo’n 5 % per jaar. Bij andere diersoorten geldt iets vergelijkbaars.
Bedrijven die over deze normen heengaan worden beschouwd als bedrijven die een
(gezondheids)probleem hebben. Overschrijding van deze normen is een teken dat de
veehouder, al of niet in samenwerking met zijn dierenarts, iets zal moeten gaan
ondernemen, om zijn rendement (weer) te verbeteren.
Voor runderen wordt gestreefd naar een tussenkalftijd van één jaar. Dit is economisch
gezien de meest wenselijke situatie: na ongeveer 10 maanden melk geven is de
productie gewoonlijk dusdanig gedaald, dat het loont om de dieren droog te zetten
en de nieuwe lactatie af te wachten. In de praktijk is de tussenkalftijd vaak wat hoger.
Zeker bij hoogproductieve dieren, die het hoge productieniveau lang vol kunnen
houden, kan de tussenkalftijd langer zijn. Echter, een lange tussenkalftijd kan ook een
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teken van slechte vruchtbaarheid zijn. Dit kan weer het gevolg zijn van ziekte, of van
slechte conditie. Koeien die slecht of niet meer drachtig te krijgen zijn worden
verkocht.
Ook bij de productie van schapen wordt gestreefd naar ieder jaar een worp
lammeren. Sommige schapenrassen werpen zelfs driemaal in twee jaar. Bij schapen is
dan ook nog de grootte van de worp van belang. Zo lang de ooi zelf voor de
lammeren kan zorgen, geldt hier hoe hoger de gemiddelde worpgrootte, hoe beter.
Bij de geboorte worden uiteraard ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke
dieren geboren. De mannelijke dieren spelen vervolgens nauwelijks meer een rol. Ze
gaan voor het overgrote deel de mesterij in en worden voor de slacht bestemd.
Overigens geldt dat ook voor een deel van de vrouwelijke nakomelingen. Alleen de
vrouwelijke dieren die men voor vervanging wil aanhouden, blijven op het bedrijf. De
overige worden verkocht en leveren op die manier hun bijdrage aan het
bedrijfsrendement. De relatief lage leeftijd waarop de dieren worden geslacht, is door
het publiek vrijwel algemeen geaccepteerd.
Het economisch resultaat van een bedrijf wordt uiteraard bepaald door de prestatie
van de kudde als geheel. Deze wordt echter bepaald door de prestaties van de
afzonderlijke dieren binnen de kudde. Immers, om het bedrijf zo efficiënt mogelijk te
laten functioneren, moeten alle individuele dieren binnen het bedrijf een zo goed
mogelijke bijdrage leveren. Het management van de veehouder zal er op gericht zijn
om individuele dieren die onvoldoende bijdragen aan de prestaties van de kudde uit
de kudde te verwijderen.
Een aspect van de houderij van dieren is, dat in een aantal gevallen natuurlijk gedrag
van dieren ondergeschikt is aan de productiedoelstelling:
•
Zo worden jonge dieren al op jonge leeftijd van de moeder gescheiden; runderen
binnen uren, varkens vanaf 3 tot 6 weken.
•
Ook zullen bijvoorbeeld varkens het natuurlijke wroetgedrag maar beperkt of
geheel niet kunnen uitoefenen, en zeugen zullen lang niet altijd een werpnest
kunnen bouwen.
•
Runderen zijn zo ver dat ze nog lange tijd melk geven als er geen kalf meer is dat
melk zuigt. Bij primitievere rassen is vaak de aanwezigheid van het kalf nodig om
“de melk te laten schieten”, d.w.z. de melk los te laten komen.
•
Mannelijke en vrouwelijke dieren lopen vrijwel nooit in de natuurlijke
geslachtsverhouding bij elkaar in één kudde. De eigenaar bepaalt welke
mannelijke dieren hij voor de productie van zijn volgende generatie wil laten
zorgen; bij varkens en runderen gebeurt dit meestal door middel van kunstmatige
inseminatie, bij schapen door bewust één ram bij de groep ooien te zetten
gedurende het dekseizoen.
Maatschappelijke normen liggen op een ander vlak, en zijn moeilijker te duiden. “De
maatschappij” is immers een zeer divers begrip. Wat burgers acceptabel vinden, is
heel wat anders dan wat consumenten acceptabel vinden. En opiniebepalende
elementen in de maatschappij kunnen weer een heel ander geluid laten horen. Een
algemene norm is wel, dat van de veehouderij verwacht wordt, dat de dieren op een
welzijnsvriendelijke manier worden gehouden. Daarbij dient te worden opgemerkt,
dat onnatuurlijkheid in de wijze van houderij van dieren, zoals in de vorige alinea
aangegeven, in het algemeen geaccepteerd wordt. Ook verwacht men hoge kwaliteit,
eenheid van product en gegarandeerde voedselveiligheid.
Hierbij zij wel aangetekend, dat door de huidige vormen van retail (supermarkten) er
slechts weinig ruimte is voor speciale producten. De afzet van, en daarmee de vraag
naar producten van andere kwaliteit wordt daardoor bemoeilijkt. Ook is het
prijsverschil tussen bijzondere producten (biologisch, extensief geproduceerd) met
gewone producten nog steeds vrij hoog.
Er zijn normen op bedrijfsniveau, zoals hierboven beschreven, maar er bestaan ook
normen die bedrijfsoverstijgend zijn, en zelfs op nationaal niveau geldig zijn. Voor
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deze studie relevant zijn vooral de normen inzake de veterinaire eisen die worden
gesteld. Nederland is als land bijvoorbeeld vrij van een aantal ziekten, zoals
tuberculose, Brucellose abortus Bang, enzoötische bovine leukose en de belangrijke
besmettelijke ziekten mond- en klauwzeer en klassieke varkenspest. Daarnaast heeft
Nederland een aantal (al of niet vrijwillige) goedgekeurde bestrijdingsprogramma’s
tegen dierziekten, zoals ziekte van Aujeszky en infectieuze bovine rhinotracheïtis
(IBR). De Nederlandse veehouderij mag ten aanzien van verschillende van deze
ziekten eisen stellen aan eventueel te importeren dieren. Anderzijds moet Nederland
kunnen verklaren en certificeren dat de ziekte-vrij-status, respectievelijk het
goedgekeurde bestrijdingsprogramma wordt bewaakt en in stand gehouden.
De rechten en normen die deze gezondheidssituatie omgeven zijn op Europees niveau
afgesproken en vastgelegd. De context waarbinnen deze rechten en normen zijn
vastgelegd, heeft slechts betrekking op de landbouwmatige houderij van dieren. De
invloed ervan heeft wel betrekking op het gehele land, en niet alleen op de
boerenbedrijven. Dit betekent dat we de ziekten, waarvoor de veehouderij in
Nederland vrij is, zoals bijvoorbeeld tuberculose, eigenlijk dus ook niet in dieren in de
natuurterreinen willen hebben.
Ook zijn op Europees niveau randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen de
veehouderij zich mag bewegen. Zo is een systeem ter identificatie en registratie van
de relevante diersoorten verplicht, en is vastgelegd dat transporten van dieren tussen
lidstaten moeten worden gemeld. Ook is voorgeschreven dat ieder land een
bewakingssysteem moet hebben waarin een veelheid aan gegevens over bedrijven is
vastgelegd.
De eisen en normen strekken zich ook uit tot het productniveau. Op dit moment is het
vereist, dat vanuit elk stuk vlees in de winkel het bedrijf van herkomst van het dier
waarvan het vlees afkomstig is, kan worden teruggetraceerd. Dit heeft twee redenen:
• als er iets met het stuk vlees aan de hand is (bijvoorbeeld teveel residuen van
bepaalde stoffen, of er zit een ziektekiem in), dan moet men in staat zijn om alle
delen van het betreffende dier uit de schappen te halen en na kunnen gaan hoe of
de besmetting ook in andere dieren van het zelfde bedrijf voorkomt ;
• het is noodzakelijk dat er volledige openheid is richting afnemer en dat de
consument weet waar het product, dat hij heeft gekocht vandaan komt en van
goede kwaliteit is.

Normen voor dieren in de natuur
In de natuur zijn de individuele prestaties van de dieren in zijn meestal veel minder
belangrijk dan in de commerciële veehouderij. Belangrijk is dat de populatie zich op
een zo natuurlijk mogelijke wijze ontwikkelt. Dat er sterfte optreedt, hoort hierbij, dit
is een normaal aspect van het leven. De artikelen in de Gezondheids- en Welzijnswet
voor Dieren en in de Flora- en Faunawet inzake dierenwelzijn zijn uitgangspunt.
Ondraaglijk lijden en onacceptabele pijn dient te worden voorkomen. Sterfte van de
zwakkere dieren leidt op den duur tot een sterkere populatie die zo goed mogelijk is
aangepast aan de omstandigheden in het gebied. De grote terreinbeheerders,
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben hiertoe, gebaseerd op
correspondentie tussen de minister en de Tweede Kamer (de z.g. Leidraadbrieven, die
mede gebaseerd zijn op de uitkomsten van ethisch onderzoek – Wageningen
Universiteit, “Goede tijden, slechte tijden”) hun eigen ethische richtlijnen opgesteld.
Hoewel er ethische richtlijnen zijn opgesteld, die vrij scherp bepalen wat de beheerder
onder bepaalde omstandigheden moet doen, is het toch niet altijd eenvoudig te
bepalen welke technische normen onder welke omstandigheden aanvaardbaar zijn.
Immers, een hoog sterftepercentage kan betekenen, dat de selectiedruk hoog is, en
dat kan gewenst zijn, maar het kan ook betekenen dat er een ziekte aanwezig is
waardoor de sterfte hoog is of dat de dieren onaanvaardbaar lijden. Echter, ziekten
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horen bij de natuur en zijn belangrijke regulatoren van de populatie. Jaarlijkse
klimaatverschillen kunnen leiden tot jaren zonder ouderdomssterfte en tot jaren met
een hoge sterfte. Een toetsingsfactor is bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd, die de
dieren kunnen bereiken.
De ethische richtlijnen, die ook betrekking hebben op de maatschappelijke normen
gelden ook op het niveau van de koppel of de kudde als geheel. De conditie van de
dieren in de verschillende seizoenen is een belangrijk criterium, tezamen met de
aanwezige hoeveelheid eetbare vegetatie. Er moet in alle jaargetijden immers
voldoende te eten zijn om in ieder geval de populatie in stand te houden. Dit betekent
niet dat er altijd een maximale hoeveelheid voer aanwezig zal zijn. De dieren moeten
vanaf het voorjaar voldoende kunnen opnemen om tegen het eind van de herfst
voldoende reserve te hebben opgebouwd om de schrale wintertijd in te gaan.
Gedurende die wintertijd kan de conditie soms behoorlijk snel teruglopen. De conditie
van de dieren moet echter altijd in samenhang worden gezien met de beschikbare
voedselhoeveelheid in de verschillende seizoenen en de variaties van ons klimaat.
Voor individuen kan gelden, dat er soms tekorten optreden, zulke dieren vallen uit.
De beschikbaarheid van voedsel speelt voorts een belangrijke rol bij de regulatie van
de populatie. In goede jaren worden er veel jonge dieren geboren, na arme jaren,
waarbij de dieren aan conditie verliezen ligt dit aantal – afhankelijk van de
populatiegrootte - lager. De meeste dieren kunnen zonder welzijnsproblemen in de
winter veel vet opmaken en daardoor veel in gewicht kunnen verliezen. Dit
gewichtsverlies kan in het voorjaar binnen enkele weken weer worden aangevuld.
Belangrijk uitgangspunt, in ieder geval voor de grote terreinen, is overigens dat er in
principe niet wordt bijgevoerd, tenzij er grote problemen ontstaan voor de dieren op
populatieniveau.
Productienormen gelden er in principe niet voor dieren in het wild. Het is in principe
geen probleem, sterker nog een ecologisch gegeven dat de omvang van een populatie
fluctueert. In Nederland worden er in de grote natuurgebieden geen dieren aan de
populatie onttrokken en te gelde gemaakt, bijvoorbeeld als vervanging voor predatie.
Het is overigens denkbaar dat bij de realisatie van het beheer van het PEEN
(PanEuropean Ecological Network) in Midden- en Oost-Europa wel bepaalde
beheerssystemen zullen kunnen worden opgezet, waarbij kwaliteitsproducten kunnen
worden vermarkt en waardoor dit ecologische netwerk ook een sociaal-economische
functie gaat krijgen . Waar dat niet gewenst of mogelijk is, zal de populatie kunnen
fluctueren onder invloed van ziekten, klimaat en voedselbeschikbaarheid, en
eventueel natuurlijke predatie.
Ziekte is op zichzelf geen groot probleem bij dieren die in natuurterreinen worden
gehouden. Ziekte “hoort er bij”. Het kan een regulerend mechanisme zijn mits het
voortbestaan van de populatie niet in gevaar is. Dit zal echter zelden een probleem
zijn. In gevallen waar de populatie in een geïsoleerd terrein leeft zou dit risico
aanwezig kunnen zijn, hoewel voorbeelden in bijvoorbeeld Engeland met het
Chillinghamrund erop wijzen, dat ook geïsoleerde populaties heel lang kunnen
voortbestaan.
Concluderend kan worden vastgesteld, dat bezien vanuit haar eigen bestaansrecht
populaties dieren in natuurterreinen niet hoeven te voldoen aan dezelfde eisen die
gesteld worden aan dieren in de commerciële dierhouderij. Het gaat om een “goed
nabuurschap”, waarbij met elkaars belangen wordt rekening gehouden en dat
eventuele risico’s op hun merites worden bezien. Het leven is immers nooit zonder
risico en van de risico’s zijn er vele beheersbaar. Het gaat er om de risico’s te
beschouwen en met elkaar te bezien hoe deze waar nodig op een redelijke wijze zijn
te beheersen.
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Betekenis van normen voor het beleid
De commerciële veehouderij moet zich aan een groot aantal regels houden om te
voldoen aan allerlei gezondheidseisen. Uitgangspunt is de status van het bedrijf ten
aanzien van de diergezondheid. Sommige elementen in die status worden vastgesteld
op nationaal of regionaal niveau (nationale of regionale ziekte-vrije-statussen), andere
worden opgehangen aan het bedrijf zelf. De status van het bedrijf bepaalt de vrijheid
van handelen met de dieren op dat bedrijf. De status van het bedrijf hangt samen met
de status van de individuele dieren. Van elk dier in de commerciële veehouderij is
thans middels de I&R-systematiek exact bekend wat de verplaatsingsgeschiedenis van
het dier gedurende het hele leven, van geboorte tot slacht, c.q. sterfte, is. Om dit te
kunnen doen, zijn alle dieren geïdentificeerd. De identificatienummers zijn vastgelegd
in centrale databanken of in registers op het bedrijf. Afhankelijk van de diersoort zijn
de regels omtrent identificatie en registratie meer of minder gedetailleerd. Aan de
basis van alle I&R-systemen staat Europese regelgeving.
Voor de runderen zijn de regels het strengst: de dieren zijn individueel geïdentificeerd
met een uniek levensnummer en alle dierbewegingen worden vastgelegd in een
centraal datasysteem. Voor varkens bestaat de verplichting tot koppelidentificatie,
omdat die dieren doorgaans als koppel worden verhandeld. Ook hier is een centrale
registratie, maar dan alleen van verplaatsingen. Voor de schapen en geiten is het
systeem nog het minst ontwikkeld. Deze dieren worden op koppelniveau
geïdentificeerd (vanaf de leeftijd van 30 dagen), maar registratie vindt alleen plaats op
het bedrijf.
Belangrijk, naast de richtlijnen voor de identificatie en registratie, zijn de
handelsrichtlijnen van de EU, waarin is vastgelegd waaraan dieren moeten voldoen
die in de handel worden gebracht, maar ook waaraan regio’s en/of landen moeten
voldoen. Hierin is vrij gedetailleerd vastgelegd welke gezondheidseisen gelden ten
aanzien van individuele dieren, en ook op basis waarvan landen of regio’s een ziektevrije status kunnen verkrijgen. Wat landen precies moeten doen om die laatste status
te verkrijgen en te handhaven, is afhankelijk van het type ziekte.
Voor bepaalde ziekten geldt dat ze absoluut niet mogen voorkomen, en dat alles
moet worden gedaan om eventuele uitbraken van dergelijke ziekten de kop in te
drukken. Dit geldt voor bijvoorbeeld mond- en klauwzeer, klassieke varkenspest en
runderpest. Voor deze ziekten zijn dan weer veterinaire bestrijdingsrichtlijnen
uitgevaardigd, waarin is aangegeven op welke wijze ziekten bestreden dienen te
worden. Deze richtlijnen zijn ook van toepassing verklaard op in het wild levende
populaties dieren.
Voor andere ziekten kan worden volstaan met een bewakingsprogramma, waarbij
wordt aangetoond, dat, met een bepaald betrouwbaarheidspercentage (meestal 95
%), de ziekte minder dan 0,2 % in de totale gevoelige populatie voorkomt.
Voor de beheerders van de dieren in de grote natuurgebieden is het niet belangrijk te
voldoen aan eisen van de handelsrichtlijnen en ziektestatussen, omdat ze niet voor de
(intracommunautaire) handel bestemd zijn (echter wel bestaat de wens de overtollige
dieren vanuit Nederland te transporteren naar natuurgebieden (onderdelen van het
PanEuropean Ecological Network ) in het buitenland; dit echter zonder
winstoogmerk).
Omdat er in de regelgeving geen onderscheid is gemaakt tussen dieren in de
veehouderij en dieren in natuurgebieden zijn er wel raakvlakken. Het gebrek aan
onderscheid uit zich met name in de volgende situaties:
• Bezien van uit het belang van de veehouderij moet de regionale of nationale
ziekte-vrij-status, die voor de commerciële veehouderij heel belangrijk is, voor de
hele aanwezige populatie in de betreffende regio of in het land worden
vastgesteld en bewaakt. En er moet op worden toegezien, dat de betreffende
ziekten niet toch de kans krijgen om de kop op te steken.
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Ook ten aanzien van de ernstige besmettelijke ziekten (mond- en klauwzeer)
geldt, bezien van uit de veehouderij, dat uitbraakpreventie en -bestrijding
onontkoombaar is.
Zoals de wetgeving er nu voorstaat, is het niet mogelijk dieren uit terreinen met
een volledig gesloten populatie af te zetten, hetzij voor het leven, hetzij voor het
vlees. De enige wettelijk toegestane mogelijkheid is thans deze ter plaatse doden
en ter destructie aan te bieden. Maatschappelijk gezien zal dat, zeker als het om
grotere aantallen gaat op grote weerstand stuiten. Op dit moment is het beleid
nog veelal, dat men tracht het areaal uit te breiden, maar daar komen op een
gegeven moment wel limieten aan. Het komt dus aan de orde om dieren hetzij
levend te mogen verplaatsen, hetzij te slachten en tot vlees te verwerken. Het
levend verplaatsen is in 2002 bij wijze van hoge uitzondering toegestaan aan
Natuurmonumenten voor de Schotse hooglanders op de Veluwe. De ouderdieren
zijn na het vangen geoormerkt. Deze mogen nooit verhandeld of verplaatst
worden. De kalveren zullen worden gemerkt, omdat deze dieren zich thans
bevinden in gebieden met half-natuurlijke natuurdoeltypen. De gemerkte jonge
dieren kunnen wel voor verhandeling of verplaatsing in aanmerking komen,
precies het zelfde als andere geoormerkte runderen.
Er treedt uiteraard ook natuurlijke sterfte op. Uit overwegingen van biodiversiteit
bestaat de wens om grote kadavers in het terrein te kunnen laten liggen. Dit is
echter op dit moment vanuit de destructiewet niet toegestaan. Echter, dit geldt
niet voor alle soorten: edelherten mogen bijvoorbeeld wel blijven liggen.
Voor dieren in de commerciële veehouderij geldt, dat voldaan moet worden aan
een aantal andere wettelijke voorschriften, zoals de Destructiewet. Die bepaalt,
dat dieren die zijn gestorven binnen een vastgestelde termijn moeten worden
aangeboden ter destructie in een destructiebedrijf. Ook voor menselijke
consumptie ongeschikte producten van dierlijke oorsprong en slachtafval moeten
voor destructie worden afgevoerd. De Destructiewet is van toepassing op een
aantal met name genoemde diersoorten. Deze worden gedefinieerd als
slachtdieren: eenhoevige dieren, runderen, schapen, geiten, varkens en pluimvee.
Daarnaast noemt de wet nog gestorven voor de landbouwproductie gehouden
dieren, zonder de soorten te definiëren. In de Destructiewet is nooit rekening
gehouden met wilde of verwilderde dieren en de betekenis van dode dieren voor
de biodiversiteit. Dit betekent dat de Destructiewet ook geldt voor de runderen en
paarden in de natuurgebieden, maar niet voor de edelherten en wilde varkens.
Hoe theoretisch omgegaan zou moeten worden met de al eeuwenlang
verwilderde schapen, met name moeflon is niet duidelijk. In de prakrijk vallen die
niet onder de Destructiewet, vergelijkbaar met de wilde zwijnen.
Het feit, dat ook dode voor de landbouwproductie gehouden dieren onder de
Destructiewet vallen, is een complicatie. Ook edelherten en wilde zwijnen worden
thans - weliswaar in heel kleine aantallen - op enkele bedrijven voor productie
gehouden. Daarmee vallen zij, indien dood, wel onder de Destructiewet. Het risico
bestaat, dat dit bij een bepaalde interpretatie van de wet dus ook voor zwijnen en
herten zou kunnen gelden, die niet op landbouwbedrijven worden gehouden. De
Destructiewet wordt immers voor bijvoorbeeld runderen en paarden op dit
moment zo geïnterpreteerd, dat deze ook van toepassing is op deze dieren die
niet bedrijfsmatig (als productiedieren voor de slacht) worden gehouden.

Uitvoering van bepaalde onderdelen van de geldende, niet onderscheidende
regelgeving is in een aantal gevallen zeer moeilijk realiseerbaar of in tegenstelling
met doelen die men met de dieren in natuurterreinen voor ogen heeft:
• Voor de populaties in natuurgebieden is het van geen belang vrij te zijn van
ziekten als IBR. Ziekten horen erbij en hebben een belangrijke regulerende
werking op populatieniveau. IBR heeft geen ongewenste invloed op de populaties
runderen in de grote natuurgebieden.
• Elders in Europa laat men mond- en klauwzeer uitwoeden, en vaccineert men een
cordon rondom het besmette gebied, waarna het gebied na twee jaar weer wordt
vrijgegeven. Dit is bijvoorbeeld in 1996 gebeurd in Macedonië. In 1999 was
Macedonië weer mond- en klauwzeervrij.
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Uitzonderingsposities creëren voor dieren in bepaalde natuurterreinen is niet zonder
meer een haalbare oplossing. Dit kan resulteren in een sterk gevoel van
rechtsongelijkheid bij met name veehouders.
Enerzijds is het maar de vraag of het wel terecht is, dat de dieren in de grote
natuurgebieden onder dezelfde regelgeving vallen als landbouwhuisdieren.
Anderzijds moet wel goed gekeken worden naar reële risico’s die over en weer
bestaan ten opzichte van elkaar. Bij veehouders bestaat het gevoel dat de dieren die
in natuurterreinen lopen een gezondheidsrisico vertegenwoordigen voor hun sector.
Natuurbeheerders zien de risico’s die er bestaan als er in de commerciële veehouderij
een ziekte uitbreekt die gevolgen heeft voor, of zelfs overslaat op, de dieren in
natuurterreinen.
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Bijlage 2. Enquête grote grazers

In 2001 is op verzoek van de directie Natuurbeheer onder de LNV-raden een enquête
gehouden om inzicht te krijgen hoe in de Europese landen wordt omgegaan met
grote grazers in natuurgebieden. Op deze enquête is een uitstekende respons
ontvangen, zodat voor een 25-tal landen inzicht kon worden verworven hoe daar
wordt omgegaan met de nationale en Europese regelgeving terzake.
De vragen gingen in op de volgende onderwerpen:
identificatie en registratie;
destructie van dieren;
aantalsbeheer;
transport van niet-gemerkte dieren.
De belangrijkste bevindingen uit de enquête staan hieronder weergegeven.
Identificatie en registratie
In vrijwel alle Europese landen (behalve in Polen, Letland, Litouwen en Rusland)
bestaat nationale I&R-regelgeving voor runderen. Dit geldt ook voor schapen en
geiten, maar niet voor paarden. Er bestaan vrijwel geen uitzonderingen op deze
regelgeving, behalve in Nederland en in Oekraïne. In Nederland wordt een
uitzondering gemaakt voor grote natuurgebieden, waar het doel een zo natuurlijk
mogelijke natuur is met zo min mogelijk ingrijpen van de mens. In Oekraïne geldt een
vrijstelling voor wilde runderen en voor gedomesticeerd rundvee in nauwelijks
toegankelijke gebieden.
De termijn waarbinnen runderen geoormerkt moeten worden, varieert van 7 tot
30 dagen. Schapen en geiten moeten veelal geoormerkt worden bij vertrek van
geboortegroep of -bedrijf. In enkele landen bestaan uitzonderingen op de termijn van
oormerken: in de Oekraïne voor schapen en geiten in nauwelijks toegankelijke
gebieden. In Spanje in een aantal gebieden genoemd in Decision 98/589/CE
(vechtstieren) en voor vrij levende runderen.
Destructie
Vrijwel alle landen hebben regelgeving voor destructie van dieren, met uitzondering
van Noorwegen vanwege praktische onhaalbaarheid. Vele schapen en runderen
verblijven daar namelijk in de zomermaanden op bergweiden zonder herder. Dieren
die daar doodgaan worden vaak niet gevonden. In bijna alle landen moeten grote
grazers die in natuurterreinen zijn gestorven naar de destructie. In een aantal landen
niet, onder andere in Noorwegen. In Finland en Zweden bestaat een uitzondering
voor verafgelegen gebieden. In Oekraïne en Polen, Letland en Litouwen moeten de
dieren officieel wel naar de destructie, maar gebeurt dit in de praktijk meestal niet.
In Nederland is met de AID en het Openbaar Ministerie een afspraak gemaakt, dat in
een tweetal grote gebieden (Oostvaardersplassen en Veluwezoom) in bepaalde
gevallen dode grote grazers in natuurgebieden (paarden, runderen) kunnen blijven
liggen. Dit betreft met name die kadavers, die als gevolg van de ontoegankelijkheid
van het terrein niet tijdig kunnen worden gevonden.Voorts zijn er gebieden in Spanje,
Griekenland en Frankrijk waar dode dieren binnen korte tijd zijn opgegeten door
gieren.
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Aantalsbeheer
In een aantal landen vindt aantalsbeheer in de kuddes plaats:
•
In een reservaat in Frankrijk worden jonge paarden en kalveren verkocht.
•
In Hongarije, Luxemburg, Vlaanderen, Zwitserland en Spanje gaan de dieren naar
andere natuurterreinen (dit gebeurt ook in Nederland) of worden ze geslacht
voor menselijke consumptie.
•
Als de dieren in Vlaanderen niet naar andere natuurterreinen kunnen, vindt er
openbare verkoop plaats of wordt er een lease-overeenkomst gesloten.
•
In Spanje worden ook dieren geschoten.
•
In de Oekraïne vindt regulatie plaats door middel van afschot en consumptie.
•
In Zwitserland en Spanje gaan de dieren naar andere natuurterreinen.
Transport
In vrijwel alle landen is er bij niet-gemerkte dieren géén transport mogelijk. Bij een
reservaat in Frankrijk is dit wel mogelijk, mits de dieren naar het slachthuis gaan. In
Nederland mogen niet-gemerkte dieren officieel niet worden vervoerd, maar er zijn in
het verleden wel ontheffingen voor verleend (voor transport naar andere gebieden in
binnen- of buitenland). De dieren werden hierbij voor transport gemerkt. In Oekraïne
mag het transport van niet-gemerkte dieren officieel niet, maar gebeurt het in de
praktijk wel. En in Roemenië is transport van niet-gemerkte dieren mogelijk mits ze
een 'Health Certificate' bij zich hebben.
Overig
In geen enkel land bestaat er aparte regelgeving voor grote grazers in
natuurgebieden. Alleen Spanje verwijst naar Decision 98/589/CE. Nederland is bezig
met het voorbereiden van regelgeving; de uitwerking van de Leidraad grote grazers.
Er worden tot nu toe in de Europese landen weinig grote grazers ingezet voor
natuurbeheer. Wel wordt hiervoor wilde fauna 'gebruikt'.
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Bijlage 3. Het verloop van ziekten in
dierpopulaties

Ziekte en dieren
Om meer inzicht te krijgen in de bronnen van de spanning tussen veehouderij en
natuur op het gebied van diergezondheid moet worden nagegaan hoe ziekten zich in
populaties verspreiden en wat de verschillen zijn in het verloop van ziekten bij
gedomesticeerde populaties op de boerenbedrijven en in het wild levende populaties
- echte wilde dieren en de gededomesticeerde dieren in de grote natuurgebieden. Het
verloop van ziekten is onder meer afhankelijk van de virulentie van het pathogeen en
van de leeftijdsopbouw van de populatie dieren, die hiervoor gevoelig zijn. Het
gedrag van de betreffende diersoort wordt o.a. door bepaald door het beheer
(management) van de dieren en de situatie in het terrein. Dit bepaalt voor een groot
deel hoe de ziekten kunnen worden beheer(s)t en welke de risico’s hiermee gepaard
gaan.

Theorie van de transmissie van ziekten in populaties
De nu volgende theorie van de transmissie (overdracht) van ziekten in populaties
dieren komt uit het in 2002 verschenen boek “The Ecology of Wildlife Diseases” van
P.J. Hudson et al. In dit boek wordt er onderscheid gemaakt tussen ziekten
veroorzaakt door micro-organismen en ziekten veroorzaakt door macro-organismen.
Dit omdat het verloop van ziekten veroorzaakt door micro- en macro-organismen nog
al van elkaar verschilt.
Onder micro-organismen worden in het algemeen bacteriën, protozoën en virussen
verstaan, waarvan voor een belangrijk deel de levenscyclus zich binnen gastheren
afspeelt. Voorbeelden van ziekten veroorzaakt door micro-organismen zijn:
varkenspest, MKZ, toxoplasmose en rundertuberculose.
Macro-organismen zijn endo- en ectoparasieten. Deze parasieten hebben veelal een of
meerdere stadia buiten de gastheer. Hier valt te denken aan verschillende
worminfecties, teken en luizen.
Er zal hoofdzakelijk ingegaan worden op ziekten veroorzaakt door micro-organismen
(bacteriën, virussen en protozoën), daar deze het meest relevant zijn bij de overdracht
van ziekten tussen vee en wilde dieren. Macroparasieten spelen in die context een
ondergeschikte rol. Zij kunnen binnen de populatie overigens wel een grote
regulerende rol spelen.

Transmissie van micro-organismen
In deze paragraaf wordt een benadering gegeven van de transmissie van microorganismen, beschreven aan de hand van twee eenvoudige theoretische modellen.
Deze kunnen het ziekteverloop in een dierpopulatie verduidelijken. Het ene model,
het SIR model laat zien wat een veranderde transmissieratio voor effect kan hebben
op een populatie als daarin een dierziekte uitbreekt. Het andere model, de R0 of
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R0-waarde laat zien hoe een ziekte zich kan verspreiden in een populatie en met welke
snelheid. Het geeft ook een theoretisch inzicht waar zou kunnen worden ingegrepen.
SIR - model
De overdracht van besmettelijke ziekten, veroorzaakt door micro-organismen in
populaties dieren kan op een heel algemeen niveau beschreven worden m.b.v. het
zgn. SIR-model (Swinton et al., 2002).
De S staat hierin voor “susceptible”, gevoelig, de I voor “infected”, geïnfecteerd, en de
R voor “recovered”, hersteld, waarbij de herstelde dieren in dit model geacht worden
immuun te zijn.

Figuur 1, Het SIR model: de verschillende stadia, waarin een dier binnen een populatie
waarin een ziekte heerst, kan verkeren.
Als een ziekte nog nooit in een populatie is opgetreden, dan bevinden alle dieren zich
in de categorie gevoelige dieren (S -susceptible). Op het moment dat de ziekte
uitbreekt, gaan er dieren over naar de volgende categorie (I - infected). Na verloop
van tijd herstellen de dieren en gaan dan over naar de derde categorie (R - recovered).
Uiteraard kunnen dieren ook uit de populatie wegvallen, doordat ze aan de ziekte
sterven.
Gedurende de periode dat dieren zich in de categorie van de geïnfecteerde dieren
bevinden (de I-fase) zijn ze een bepaalde tijd infectieus voor hun omgeving en kunnen
ze andere dieren in de groep infecteren. Daarmee kunnen ze dus de overgang
bewerkstelligen van de gevoelige groep (S) naar de geïnfecteerde groep (I). De
overdracht van een kiem van besmettelijke (infectieuze) individuen naar gevoelige
individuen wordt de transmissie genoemd.
R0-waarde: de basale reproductieratio
De mate waarin transmissie in een populatie plaatsvindt, wordt uitgedrukt in een
getal dat R0-waarde wordt genoemd of wel de basale reproductieratio. De R0-waarde
of R0 geeft het aantal nieuwe gevallen van de ziekte weer, dat gemiddeld door één
infectieus dier teweeg wordt gebracht. R0 is dus de reproductieratio van een
ziektekiem in een populatie (Swinton et al., 2002).
In grote lijnen komt het erop neer dat als:
•
de R0 > 1, de ziekte zich kan uitbreiden,
•
de R0 = 1, één infectieus dier aanleiding zal zijn voor het ontstaan van gemiddeld
één nieuw geïnfecteerd dier. In dat geval kan een ziekte stabiel in een populatie
aanwezig blijven als een endemisch voorkomende ziekte,
•
de R0 < 1, de infectie in de populatie uitdooft en uiteindelijk zelfs kan verdwijnen.
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Hierbij is de R0 afhankelijk van:
•
de mate waarin een geïnfecteerd dier infectieus is;
•
de duur van de periode dat een dier infectieus is;
•
de gevoeligheid van overige dieren;
•
de contactkans tussen geïnfecteerde en gevoelige dieren.
R0 heeft geen vaste waarde, maar fluctueert naar de omstandigheden. Hieronder
volgen een aantal factoren die de R0-waarde kunnen beïnvloeden:
•
De karakteristieken van de ziekte zelf.
Als het ziekteverwekkende organisme hoog virulent is, hetgeen wil zeggen dat
het ziekmakende vermogen zeer groot is, dan zullen dieren snel geïnfecteerd
raken en erg ziek worden, vaak gepaard gaande met een hoge besmettelijkheid.
•
Periode, dat een geïnfecteerd dier besmettelijk blijft voor zijn omgeving.
Hoe langer die periode is, hoe groter de kans op onderlinge contacten..
•
De opbouw en dichtheid van de populatie.
Als een dier besmettelijk is voor zijn omgeving moeten er, binnen de
besmettelijke periode, wel voldoende gevoelige dieren aanwezig zijn om de
infectie over te dragen.
Het minimaal aantal gevoelige dieren wordt de zgn. threshold, of drempel
genoemd. In de nasleep van een uitbraak is de fade-out (het doodlopen of
uitdoven) een belangrijk aspect. Als er niet genoeg voor de ziekte gevoelige
dieren in een populatie over zijn om de infectie in stand te houden, zal de ziekte
vanzelf verdwijnen.
Bij zeer infectieuze aandoeningen (ziekten die zeer snel verlopen) zullen op een
zeker moment alle gevoelige dieren dood zijn: de ziekte zal verdwijnen. Er is dan
onvoldoende aanwas door geboorte van nieuwe, ook gevoelige dieren om de
ziekte ruimte te bieden.
•
Verhouding aantallen dieren in de drie categorieën R0-waarde.
De verhouding van de aantallen dieren in de drie categorieën is eveneens een
belangrijke factor. Aan het begin van een uitbraak bevinden alle dieren zich in de
categorie S. Zodra de ziekte uitbreekt, beginnen dieren naar de categorie I door
te schuiven en na herstel naar categorie R. Zolang er nog veel dieren in categorie
S aanwezig zijn, kan de ziekte zich verder verspreiden. Hoe meer dieren zich in
categorie R bevinden, hoe moeilijker de ziekte zich zal kunnen verspreiden.
Beperking van de twee modellen
Het SIR-model is slechts een heel eenvoudig model. In de praktijk is het ziekteverloop
vaak complexer. Het komt voor dat dieren zich al of niet herstellen, maar de ziekte bij
zich blijven dragen (in het SIR model zijn de herstelde dieren geen drager van de
ziekte). Ook zijn er ziekten, waarvoor jonge dieren weliswaar gevoelig zijn, maar geen
klinische verschijnselen van ontwikkelen, terwijl ze wel immuniteit opbouwen.
Enkele voorbeelden waarbij het SIR model niet voldoet:
•
IBR bij runderen is een ziekte, waar dieren zich van kunnen herstellen.
Zij kunnen hiertegen een goede immuniteit opbouwen, zodat ze niet opnieuw
geïnfecteerd kunnen worden. De herstelde dieren blijven echter levenslang
drager van het virus. In tijden van stress (bij “wilde” runderen zal dat vrijwel
jaarlijks voorkomen, denk aan vermindering van het voedselaanbod), kan deze
ziekte in zo’n dier “reactiveren”. In verreweg de meeste gevallen zullen daarbij
geen opvallende ziekteverschijnselen worden gezien.
•
TBC is een ziekte waar dieren niet van herstellen.
Dieren die aan TBC leiden zijn lang niet altijd infectieus voor anderen. Maar als ze
dat wel zijn, dan blijven ze dat de rest van hun leven. Deze dieren komen dus
nooit meer uit de I-fase. Kenmerkend voor TBC is dat het een heel lang verloop
kan hebben, afhankelijk van de plaatsen in het lichaam waar de ziekte zich
gevestigd heeft. Dieren zullen daardoor jaren, tot aan hun dood besmettelijk
blijven.
•
het European Brown Hare Syndrome bij hazen.
Deze ziekte heeft ernstige gevolgen voor volwassen hazen. Wanneer hazen met
deze ziekte worden besmet als ze nog geen 8 weken oud zijn, worden ze er niet
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ziek van, maar ze ontwikkelen wel immuniteit. Het maakt dus voor de effecten
van deze ziekte op de populatie nogal veel uit op welk moment de ziekte de
populatie binnenkomt. Als de eerste infectie plaatsvindt op het moment dat er
veel jonge hazen zijn, zal het effect op de populatie minder dramatisch zijn, dan
later in het seizoen. Deze ziekte heeft dus veel minder kans in een dicht bevolkt
hazengebied, waar de verspreiding snel gaat en veel hazen al op jonge leeftijd
besmet kunnen raken – en daarvan niet ziek zullen worden, dan in een
dunbevolkt gebied. Hier kan het veel langer duren voordat de ziekte alle hazen
heeft bereikt. Dit op een leeftijd van de hazen, waarop de ziekte voor de dieren
veel schadelijker is en dus met veel grotere kans op een dramatische afloop.

Transmissie van macro-organismen
Hoewel ondergeschikt spelen de macro-organismen wel degelijk tussen en in de
populaties van wilde dieren en de dieren in de veehouderij
Ook bij het verklaren van de overdracht van de infectie bij macroparasieten wordt de
term R0 gebruikt. R0 is in dit kader echter iets anders gedefinieerd: het karakteriseert
in het algemeen het vermogen van een parasiet om een populatie binnen te dringen
waarin hij voordien niet voorkwam.
Hiermee hangt de “infectieuze output” van een individu samen: hoeveel
infectiestoffen komt er uiteindelijk in andere individuen terecht. Voor
macroparasieten speelt hierbij herinfectie een rol, in tegenstelling tot bij
microparasieten, waar immers het SIR-model resulteert in immuniteit.
Daarom is voor macroparasieten de R0 gedefinieerd als het aantal vrouwelijke
parasieten, dat gemiddeld door één vrouwelijke parasiet wordt voortgebracht (bij
afwezigheid van dichtheidsafhankelijke belemmeringen die de levenscyclus van de
parasiet beïnvloeden - Tompkins et al., 2002).
Macroparasieten komen gewoonlijk endemisch voor. Ze zijn dus altijd in zekere mate
aanwezig. De omvang van hun aanwezigheid bepaalt het effect, of anders gezegd: de
regulerende invloed die ze hebben op de populatie. Als in dieren veel besmettelijke
organismen (infectieuze stadia) worden geproduceerd dan dat zal een grote
regulerende invloed hebben op de populatie van de “gastheren”. Met andere
woorden: veel dieren zullen dan ziek zijn of sterven.
Een voorbeeld hiervan is aggregatie: een aspect dat bij macroparasieten nog al eens
voorkomt. Bij worminfectie kunnen in slechts een beperkt aantal individuen veel
wormen voorkomen, terwijl andere individuen in dezelfde populatie veel minder
parasieten bij zich dragen. Met name wanneer aggregatie veel voorkomt, zal de
infectie lang in een populatie kunnen standhouden. Het is niet altijd even duidelijk
hoe aggregatie tot stand komt. Er lijken invloeden te zijn van geslacht van het
besmette dier, maar ook zaken als rangorde kunnen een rol spelen. Het kan
bijvoorbeeld zijn dat ranglagere dieren voedsel opnemen op plaatsen waar juist veel
“infectieuze stadia” van parasieten aanwezig zijn.
Het regulerende effect dat parasieten kunnen hebben, is dan meer sterfte of
verminderde vruchtbaarheid. In sommige gevallen kan het zelfs leiden tot regelmatige
populatiecrashes, zoals bijvoorbeeld geïllustreerd wordt door regelmatige sterke
vermindering van populaties van het Schotse sneeuwhoen (red grouse) als gevolg van
een maag-darmworm.
Onderzoek wijst er op, dat de regulerende effecten van ziekten (zowel macro- als
microparasieten) veel groter zijn dan die van de predatoren of andere gebieds- en
klimaatgebonden omstandigheden, als droogte, brand en neerslag.
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Complexiteit bij de verspreiding van ziektekiemen in
wilde dierpopulaties
Dat de verspreiding van ziektekiemen niet met een enkel model te verklaren is, zegt al
voldoende over de complexiteit van het geheel. Zoals in het voorgaande ook al is
aangegeven, zijn er naast de invloed van de gastheer, ontvanger, ziektekiem en
contactkans nog vele andere aspecten die invloed kunnen hebben op het
ziekteverloop. Te noemen zijn: migratie, contacten met andere populaties van
dezelfde diersoort of een diersoort met een gelijke gevoeligheid, beschikbaarheid van
voedsel, voortplanting, seizoenen, klimatologische omstandigheden, reservoir van de
kiemen (bijv. Anthraxresevoir - miltvuur in de bodem) etc.
Dit is vooral van belang bij het ziekteverloop in wilde dierpopulaties, in de
veehouderij wordt er naar gestreefd deze aspecten zoveel mogelijk onder controle te
houden.
Een combinatie van “metapopulatietheorie” en “landschapsepidemiologie” is een
manier waarop in de epidemiologie de verspreiding van ziekteverwekkers, de
pathogenen in een wilde dierpopulatie worden bestudeerd.
Landschapsepidemiologie kan helpen bij het voorspellen en het voorkomen van een
ziekteuitbraak en de wijze waarop dieren hierop reageren.
De metapopulatietheorie vergroot ons begrip van de dynamica van ziekten. De
combinatie van beide kan bijdragen aan het vergroten van het begrip van de
ruimtelijke aspecten van ziektedynamica: hoe ontwikkelen ziekten zich, waarom en
onder welke omstandigheden.
Landschapsepidemiologie
Landschapsepidemiologie focust zich op de biotische (biologische) en abiotische
(fysieke) factoren die de wijze van verspreiden van het pathogeen tussen
(sub)populaties van gastheren kunnen beïnvloeden.
De mate van overleven, reproductie en verspreiding van in het wild levende gastheren
worden grotendeels bepaald door biotische en abiotische kenmerken van hun
leefgebied. Hetzelfde geldt voor parasieten voor wie de gastheren een belangrijk
biotisch element vormen.
Ieder landschappelijk kenmerk dat de verspreiding en omvang van pathogenen kan
beïnvloeden, kan gemodelleerd worden in een geografisch informatiesysteem (GIS).
Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat landschappelijke kenmerken
in de tijd kunnen variëren. Te denken valt aan seizoenspatronen, cycli over de
verschillende jaren, variatie van jaar tot jaar en lange termijn trends. Ook het klimaat
is hierbij een belangrijke factor
Metapopulatietheorie
De metapopulatietheorie is eigenlijk afkomstig uit de ecologie, en beschrijft
interacties tussen van elkaar te onderscheiden populaties van eenzelfde soort. Deze
theoretische benadering kan op twee niveaus inzicht verschaffen in epidemiologische
processen.
Bij het eerste niveau gaat het om de beweging van de pathogenen, met name
macroorganismen, tussen de individuele gastheren binnen een populatie. De
populatie van een maagdarmworm binnen één dier kan immers als een apart te
onderscheiden populatie binnen de totale populatie van maagdarmwormen worden
gezien. Over de deelpopulaties heen kan worden beschreven wat er voor zorgt, dat
infecties met maagdarmwormen van het ene dier in andere terecht komen.
Bij het tweede niveau gaat het om het gedrag van de geïnfecteerde gastheren in de
populatie en de wijze waarop het pathogeen, met name micro-organismen, tussen
populaties van voor de ziekte gevoelige dieren zich kan verspreiden.
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De metapopulatietheorie gaat verder dan de gewone epidemiologie. Bij de
metapopulatietheorie wordt bijvoorbeeld het element “rescue effect” beschreven. Dit
is als pathogenen verdwijnen, doordat geïnfecteerde gastheren te weinig pathogenen
produceren om niet-geïnfecteerde groepen gastheren te infecteren. Het enige
waardoor zulke pathogenen kunnen voortbestaan, is introductie van dezelfde
pathogenen van buitenaf. De metapopulatietehorie beschrijft dan hoe dat kan
gebeuren, en geeft daarmee achtergrond voor het nemen van maatregelen.
Landschapsveranderingen, inclusief de plek waar de wilde dierpopulatie verblijft en
de grootte van de populatie hebben invloed op de mate van verspreiding van het
pathogeen. Er bestaat dus een belangrijk verband tussen de dynamiek van de
gastheerpopulatie, populatie aan pathogenen en landschapsveranderingen.

Rundertuberculose onder witstaartherten
Een voorbeeld, waaruit duidelijk blijkt wat voor invloed sommige omstandigheden
hebben op de transmissie van een ziekte blijkt uit verspreiding van het pathogeen
rundertuberculose onder witstaartherten in de staat Michigan in de Verenigde Staten
van Amerika. Steekwoorden hierbij zijn: afwijkende jachtwetgeving en
jachtmethoden, bijvoeren.
In Michigan komt rundertuberculose voor onder witstaartherten en muildierherten,
alsmede in de runderpopulatie. Dat er uitwisseling van de ziekte plaatsvindt tussen de
wilde dierpopulatie en de gedomesticeerde runderen is bekend. De verspreiding van
de ziekte onder de herten is echter specifiek voor Michigan. Het is in Michigan
toegestaan dieren te voederen, waardoor de dieren aan een bepaalde plaats worden
gebonden. De dieren worden op de voederplaatsen geschoten. Naast de officiële
voederplaatsen zijn er veel particulieren, die de dieren voeren. De effecten van deze
praktijken zijn:
• doordat gedurende het gehele jaar meer dan voldoende voedsel beschikbaar is,
groeit de populatie herten snel en groeit daardoor tot boven de natuurlijke
draagkracht van de zijn habitat;
• de dieren concentreren zich op kleine oppervlakten in grote dichtheden rondom
de voederplaatsen;
• de sociale structuren die normaal gesproken de verdeling van herten over het
areaal beïnvloeden, veranderen als gevolg van het grote voedselaanbod;
Al deze effecten hebben tot gevolg hebben dat de contactkans tussen de dieren sterk
toeneemt.

Runderbrucellose in Afrika.
Een ander voorbeeld, waarbij metapopulatietheorie behulpzaam kan zijn voor het
doorgronden van de achtergronden van ziekteverspreiding, is runderbrucellose in
bepaalde streken in Afrika. In veel streken van Afrika is Brucellose endemisch. Binnen
een populatie verspreidt de ziekte zich vooral als er veel jonge vaarzen zijn die voor
het eerst drachtig zijn en nog nooit met Brucellose in aanraking zijn geweest.
Wanneer de ziekte in zo’n populatie binnenkomt, treedt er een zgn. abortusstorm op:
veel van de vaarzen zullen hun kalf verwerpen en daarbij zeer veel bacteriën
verspreiden. Ze blijven daarna drager van de kiem maar scheiden hem in het
algemeen niet meer uit, ook niet bij de geboorte van eventuele volgende kalveren.
Vervolgens treedt een periode in waarin bijna geen abortussen meer voorkomen als
gevolg van Brucella. Pas als de kiem van buiten weer in de populatie wordt gebracht,
op een moment dat zich weer een nieuwe groep gevoelige vaarzen heeft gevormd,
dan volgt er weer een abortusgolf.
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Belangrijk is dus te weten, niet alleen hoe de transmissie tussen dieren verloopt, of
tussen bedrijven, c.q. groepen dieren in eenzelfde populatie, gangbare onderwerpen
voor de epidemiologie, maar ook hoe de transmissie tussen van elkaar te
onderscheiden populaties plaatsvindt. Juist waar interactie tussen gedomesticeerde
dieren en wilde dieren plaatsvindt, is dit niveau van transmissie relevant. Het is dit
niveau dat bestudeerd wordt door de metapopulatietheorie.

Verschillen in ziekteverloop in populaties wilde en
gedomesticeerde dieren
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat de verspreiding van een ziekte
een zeer complex proces kan zijn. Veel factoren blijken hierop van invloed te zijn. De
verschillen in ziekteverloop in wilde dierpopulaties en gedomesticeerde populaties
moeten dan ook hierin worden gezocht.
In de gedomesticeerde populatie op veehouderijbedrijven worden zoveel mogelijk
factoren, door menselijk handelen, onder controle gehouden. In wilde populaties
heeft alles min of meer een natuurlijk verloop. De onderstaande tabel geeft de
belangrijkste verschillen weer.
Factor
Klimaat
Beschikbaarheid
voedsel
Diercontacten

Gedomesticeerde dierpopulatie
Gecontroleerd door o.a.
binnenhuisvesting
Altijd voldoende voedsel

Gecontroleerd, zo min mogelijk
contacten, isoleren zieke dieren
Gevoeligheid
Verlagen van gevoeligheid door
populatie
vaccineren
zelfde leeftijd per stal
Infectieusiteit dier Vaccinatie, behandeling zieke
dier
Contact
Door menselijk ingrijpen kans op
ziektekiem
contact ziektekiem verkleinen
Draagvlak
leefgebied
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Gecontroleerd, maar er zijn
natuurlijk verschillen tussen
huisvestingssystemen

Wilde dierpopulatie
Blootstaan aan buitenklimaat
Tijden met voedselschaarste; tenzij er
bijgevoerd wordt.
Afhankelijk van populatiedichtheid,
draagvlak gebied, seizoen
Afhankelijk van; leeftijdsopbouw,
immuunstatus, algemene gezondheid
Ziekte krijgt de kans om zich te
manifesteren en te verspreiden
Afhankelijk van de overlevingskansen
van een ziektekiem, toeval dat het dier
hiertegen aanloopt
Draagvlak in de natuur heeft zijn
beperkingen
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De volgende tabel geeft een aantal relevante dierziekten en de gevoeligheid ervan bij
verschillende diersoorten en de mens. Bron : J.M. van Leeuwen in het themanummer
Begrazing van het Vakblad Natuurbeheer, eerder gepubliceerd in de Deskstudy van
het ID-DLO (Van Essen en Van Leeuwen)
Aangifteplichtige ziekten
Mond- en klauwzeer (MKZ)
Runderpest
Miltvuur
Hondsdolheid (Rabiës)
Gekke koeienziekte (BSE)
Klassieke varkenspest (KVP)
Afrikaanse varkenspest (AVP)
Blaasjesziekte (SVD)
Kwade droes (Malleus)
Controle- en vrijwaringsziekten
Brucellose (soortspecifiek)
Tuberculose
Inheemse leukose (EBL)
Ziekte van Aujeszky
‘Koeiengriep’ (IBR)
Bovine virus diarree (BVD)
Paratuberculose
Leptospirose
Lokaal gebonden ziekten
Botulisme
Salmonellose
Pasteurellose
Colibacillose
Influenza
Rhinopneumonie
Besmettelijke
Baarmoederontsteking (CEM)
Goedaardige droes
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Bijlage 4. Voorbeelden van ziekte-uitbraken: 6
casussen

Case 1: het brucellose-conflict in Yellowstone
„I would like to emphasize that there is a very close bond between humans and buffalo in this land“.
(Brandon Bridges, Buffalo Nations vrijwilliger, oktober 2000).

Kenmerken van het gebied
Het bekende Amerikaanse nationale park Yellowstone ligt in de gematigde
klimaatzone, in de Rocky Mountains, op de waterscheiding tussen Stille en Atlantische
Oceaan, voor het grootste deel in de staat Wyoming, kleinere delen in de staten
Montana en Idaho. Yellowstone heeft een oppervlak van 900.000 ha en maakt deel uit
van een conglomeraat van meer of minder beschermde publieke en private gronden,
waaronder 2 nationale parken, 3 wildreservaten en 6 national forests, met een totaal
oppervlak van bijna 6 miljoen ha. Dit enorme gebied, de zogenaamde Greater
Yellowstone Area (GYA), is een relatief intact ecosysteem met de grootste
concentraties wilde dieren in de Verenigde Staten buiten Alaska (Patten, 1991).
De staten Wyoming, Montana en Idaho en de federale ministeries van Binnenlandse
Zaken (met de National Park Service, de Fish and Wildlife Service, het Bureau of Land
Management) en van Landbouw (met de Forest Service) hebben zeggenschap over het
beheer van een groot deel van de gronden in de GYA. De National Park Service
beheert Yellowstone National Park op een manier waarbij natuurlijke processen
zoveel mogelijk vrij baan krijgen. Bestrijding van bosbranden is niet of beperkt aan de
orde. Klimaat, voedselaanbod, predatie en ziekten beperken hoefdierpopulaties
(Boyce, 1991).
Bij de dieren in Yellowstone nemen bizons (Bison bison) een bijzondere plaats in.
Behalve een door veel Amerikanen gekoesterd symbool van het Wilde Westen en van
de onafhankelijke Amerikaanse lifestyle en net zoals Yellowstone zelf een coryfee van
de Amerikaanse natuurbescherming is de bizon een essentieel onderdeel van
Yellowstone omdat de dieren bijdragen aan de biologische, ecologische, culturele en
esthetische doelstellingen van het park (DEIS, 1998).
Kenmerken en geschiedenis van de ziekte in het gebied
In de GYA is brucellose (abortus bang) endemisch bij bizons en wapitis (Cervus
elaphus). Brucellose bij bizons en wapitis is een infectieziekte die wordt veroorzaakt
door de bacterie Brucella abortus. Brucellose leidt tot het verwerpen van de
ongeboren vrucht, tot doodgeboorten, onvruchtbaarheid, ook wel tot zwakke,
ongezonde kalveren. Bij vee kan de melkgift teruglopen. Overdracht vindt plaats door
contact met geïnfecteerd materiaal zoals met de geaborteerde vrucht, nageboorte,
moedermelk. Brucella abortus is waarschijnlijk niet autochtoon in Amerika maar is
geïntroduceerd door uit Europa ingevoerd vee. In Yellowstone is de ziekte voor het
eerst vastgesteld in 1917 (GYIBC, 1997).
Risico’s en risicoperceptie
Runderen zijn gevoelig voor Brucella abortus. Rundvee, waaronder veel zoogkoeien
ten behoeve van vleesproductie, graast in aan Yellowstone grenzende gebieden,
zowel op private als op van de federale overheid gepachte gronden. Experimenteel is
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overdracht van brucellose aangetoond tussen bizons en rundvee en tussen wapitis en
rundvee. Overdracht van in het wild levende bizons of wapitis naar rundvee is nooit
vastgesteld maar er zijn wel aanwijzingen voor (National Research Council, 1998).
De bizonpopulatie in Yellowstone is sinds het stopzetten van het populatiebeheer in
1967 sterk gegroeid (van circa 400 in 1967 tot circa 4000 in 2001). Door
voedselschaarste migreren veel bizons en wapitis in de winter naar gebieden buiten
het park. In een aantal gevallen betreft dit land waar jaarrond rundvee graast. De
migratie van bizons, en daarmee samenhangend de toename van het aantal dieren, is
ook wel uitgelokt door het sneeuwvrij maken van wegen voor recreatiedoeleinden
(Thorne et al., 1991).
Overdracht van wapitis naar rundvee is onwaarschijnlijk maar toch mogelijk.
Onwaarschijnlijk omdat wapitis over het algemeen gebieden mijden waar rundvee
komt. Bovendien zonderen de hinden zich af wanneer ze moeten werpen. Mogelijk
wanneer rundvee zich mengt onder aborterende wapitihinden op de ten behoeve van
recreatiejacht onderhouden wildweiden (National Research Council, 1998).
Veehouders in het gebied zien de bizons en wapitis van Yellowstone als reservoir van
brucellose, een tijdbom onder hun bestaan. Als bij een uitbraak zou blijken dat de
ziekte niet afkomstig is uit het park is dat feit voor hen niet zo belangrijk. Het gaat
erom o f dit op een kwade dag wel aan de orde is. Zo’n voorval heeft ernstige
economische consequenties. Zowel Wyoming als Montana en Idaho hebben voor wat
betreft brucellose de zogenaamde „class free“ status. Als deze status verandert dan
houdt dat voor veehouders in dat toegang tot de nationale en internationale markt
bemoeilijkt of onmogelijk wordt (Thorne et al., 1991; GYIBC, 1997).
Het conflict.
De National Park Service stelt na het stopzetten van het bizonbeheer in 1967
grenscontroles in om daarmee contact tussen rondzwervende bizons en rundvee te
voorkomen. Buiten het park aangetroffen bizons worden afgeschoten, soms
teruggedreven. Met het groeien van het aantal bizons en het op gang komen van
beperkte migratie begint de dienst in 1976 met het blokkeren van de door de dieren
gebruikte routes. Succes op de ene plaats geeft problemen op andere plaatsen. De
bizons leren blokkades te vermijden en gaan steeds meer gebruik maken van de
energie sparende van sneeuw vrijgemaakte wegen. In 1985 verstrekt Montana, kort na
het verkrijgen van de brucellosevrije status, de eerste jachtvergunningen. De media
bemoeien zich ermee en dit leidt tot kritiek alom. Montana haalt bakzeil en geeft
eigen wildbeheerders en personeel van het Montana Department of Livestock
opdracht om bizons die de parkgrens overschrijden af te schieten. Door de jaren heen
zijn zo een paar duizend bizons afgeschoten (Thorne et al., 1991).
Het jaarlijks weerkerend afschot leidt elke keer weer tot heftige publieke commotie.
Het leidt blijkbaar ook tot spanningen in het inmiddels tot stand gekomen
overlegorgaan van de bij de brucellose-affaire betrokken overheden: het Greater
Yellowstone Interagency Brucellosis Committee. Dit overlegorgaan, waarin 7 federale
overheidsdiensten en 6 overheden van de staten Montana, Wyoming en Idaho
vertegenwoordigd zijn, heeft tot doel de ontwikkeling en implementatie van
brucellosemanagement bij bizons en wapitis in de GYA te faciliteren.
Meningsverschillen binnen de commissie brengen in 1995 de staat Montana ertoe
twee rechtszaken aan te spannen. Eén tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken
en de National Park Service, de andere tegen de Animal and Plant Health Inspection
Service. Het door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de National Park Service
voorgestane bizonbeheer heeft, aldus „eiser“, tot gevolg dat met brucellose besmette
bizons de staat Montana binnenkomen. De tweede zaak is gericht tegen de Animal
and Plant Health Inspection Service van het ministerie van Landbouw omdat deze
dienst de brucellosevrije status van Montana wil intrekken. Uiteindelijk kunnen de
querulanten toch nog tot overeenstemming komen die inhoudt dat er een interim
bizonbeheerplan komt dat van kracht blijft totdat er een lange termijn beheerplan
ligt. Het tot stand komen van het lange termijn plan moet verlopen volgens een strak
tijdschema. Inspraak zal mogelijk zijn via een milieu-effectrapportage. De rechtszaken
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blijven staan en zullen pas niet ontvankelijk worden verklaard bij oplevering van het
lange termijn plan.
Augustus 1996 ligt een definitief interimplan op tafel. Uitvoerders zijn het Department
of Livestock van de staat Montana, de National Park Service, de Forest Service en de
veterinaire afdeling van de Animal and Plant Health Inspection Service (DEIS, 1998;
Defenders of Wildlife, [2002]).
Het interim plan blijkt voor veel mensen onverteerbaar. Het is ook hard. Er is
voortgeborduurd op bestaande beheerprocedures en er is een „zero-tolerance“ beleid
voor bizons op een groot deel van de publieke gronden. Zelfs vangst en doden van
bizons binnen het nationale park is mogelijk en de National Park Service werkt hier
aan mee! Eind 1996 spannen vijf natuurbeschermingsorganisaties gezamenlijk twee
rechtszaken aan bij het District Court (for the District of Montana) in Washington. De
rechtszaken zijn gericht tegen de National Park Service en tegen het interim plan. De
natuurbeschermingsorganisaties willen voorkomen dat de National Park Service „haar
natuurbeschermingsmissie verraadt“, willen ook voorkomen dat de enig overgebleven
wild levende kudde bizons in de Verenigde Staten op „redeloze wijze“ wordt ingekort
en dwingen tot een grondige analyse van en een brede maatschappelijke discussie
over de gevolgen van het interim beheerplan. Beide rechtszaken lopen op niets uit,
het interimplan blijft staan (Defenders of Wildlife, [2002].). De angsten van de critici
worden overigens al diezelfde winter bewaarheid als door zeer streng winter-weer het
grootste deel van de Yellowstonebizons het park uit migreert, Montana in. Het
Montana Department of Livestock schiet meer dan 1000 bizons af. Gevoegd bij de
sterfte door het winterweer betekent dit dat 2/3 van de kudde gedurende de winter en
het vroege voorjaar het leven laat (DEIS, 1998).
In juni 1998, bijna twee jaar later dan gepland, brengen de federale regering en de
staat Montana het lang verwachte ontwerp milieu-effectrapport voor het „Interagency
Bison Management Plan“ in de inspraak. Zeven alternatieven worden in het rapport
aangedragen en beoordeeld op hun merites. Er is één „preferred alternative“, het
alternatief dat volgens de opstellers de voorkeur verdient. Natuurbeschermingsorganisaties en ook een aantal Indiaanse organisaties vinden dat dit
alternatief teveel lijkt op het gewraakte interimplan, slaan de handen ineen en
presenteren aan het eind van de inspraakperiode in november 1998 het „Citizen’s plan
to save Yellowstone bison“. De inspraak maakt meer dan 67.000 reacties los, zo’n
beetje het grootste aantal ooit voor een natuuronderwerp ontvangen. 47.000-plus
ondersteunen het Citizen’s plan (Defenders of Wildlife, [2002]).
De grote meerderheid van de reacties staat voor een natuurlijk beheer van de
bizonkudde. Migratie moet mogelijk zijn eventueel door aankoop van land en
restricties op het weiden van vee. Vangen, testen, slachten, vaccineren en
bijeendrijven horen bij het houden van vee, niet bij het beheer van in het wild levende
dieren. Er zijn ook veel insprekers die het doden van bizons door afschot, meer nog
door vangst gevolgd door slacht niet zien zitten. (FEIS, 2000).
Er komt een bijgesteld voorkeursalternatief, vastgelegd in het definitieve milieueffectrapport, dat bizons buiten het park toelaat maar dat tegelijkertijd maatregelen
mogelijk maakt die het risico van ziekteoverdracht beperken. Ook mag de
bizonpopulatie groter zijn dan in het eerdere voorkeurs-alternatief (FEIS, 2000). De
invulling van de risicobeperkende maatregelen geeft binnen het Interagency
Brucellosis Committee aanleiding tot onenigheid. Wekenlange discussie over de
omvang van de bizonpopulatie, over de te enten leeftijdsklassen, over hoe bizons en
vee te scheiden in ruimte en tijd geven geen resultaat. De federale partners geven dan
te kennen dat ze de samenwerkingsovereenkomst op willen zeggen en dus ook uit de
commissie willen stappen. Hierdoor komen de rechtszaken van 1995 weer in beeld.
Bemiddeling brengt uitkomst, het is wat geven en nemen, het bijgestelde
voorkeursalternatief wordt nog wat bijgesteld en najaar 2000 ziet het „Joint
Management Plan“ het licht. Eindelijk, in december 2000, tekenen de ministers van
Binnenlandse Zaken en Landbouw en de directeuren van de National Park Service, de
Forest Service en de Animal and Plant Health Inspection Service het „Record of
Decision“, einddocument van het zo moeizaam verlopen planningsproces. De bizons
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van Yellowstone zullen worden beheerd volgens het Joint Management Plan! (RoD,
2000).
Analyse: drie plannen vergeleken
In de analyse gaat het om drie plannen: 1) het zogenaamde voorkeursalternatief
gepresenteerd in het ontwerp milieu-effectrapport, 2) het Citizens‘ Plan to Save
Yellowstone Buffalo en 3) het definitieve Joint Management Plan. Het
voorkeursalternatief is gekozen omdat het lijkt op het door velen bekritiseerde
interim plan; het Citizens‘ Plan omdat het een plan betreft afkomstig van een brede
vertegenwoordiging van oprecht geïnteresseerde burgers, waaronder jagers,
indianen, wetenschappers, veeboeren; en uiteraard het Joint Management Plan als
het definitieve plan. De drie plannen zijn op belangrijke aspecten met elkaar
vergeleken.
Aspecten

Voorkeursalternatief
(DEIS, 1998)

Uitgangspunt risicomangement.
Omvang
bizonpopulatie.

Doden van seropositieve
bizons.
Tussen 1700 en 2500.

Bizonbeheer op
publieke gronden
buiten het park.

Bizonbeheer op private
gronden.
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Citizens‘ Plan (1998)

Joint Management Plan
(RoD, 2000)

Scheiding van bizons en vee in
ruimte en tijd.
Wetenschappelijk verantwoorde
minimum populatie o.m. rekening
houdend met beschikbare winterhabitat. Onder geen beding mag
populatie onder vastgesteld
minimum zakken.
Bizons mogen tussen 1 mei en Bizons mogen aanwezig zijn in
1 november aanwezig zijn in
SMA’s. Geen periode vastgesteld.
SMA’s = special management
Populatiebeheer in SMA‘ s.
areas (= land buiten YNP waar Populatiebeheer wanneer popubizons worden gedoogd) .
latie voor SMA’s vastgesteld
Populatiebeheer in SMA’s.
maximum nadert.
Populatiebeheer wordt
Keuze in beheertechnieken bij
intensiever wanneer populatie verwijdering (drijven, relocatie,
2500 nadert.
streng gereguleerd afschot) afhankelijk van plaats en situatie.
Verstoring dient in SMA’s minimaal te zijn.
Grens van SMA’s op redelijke
wijze handhaven waarbij
uitgegaan wordt van persoonlijke
veiligheid en bescherming van
privé-eigendom binnen SMA.

Bejaging van bizons met
toestemming van eigenaar;
verwijdering van bizons op
verzoek van eigenaar.

Geen bizons toelaten zonder
toestemming eigenaar.

Scheiding van bizons en vee in
ruimte en tijd.
3000. Daarboven populatiebeheer.

Op basis van „adaptive management“ in drie stappen die
toewerken naar steeds meer
tolerantie op basis van
ontwikkelingen, ervaring in
beheer en op basis van
onderzoek.
Bizons, ook seronegatief geteste
koeien, mogen tussen tijdstip in
herfst wanneer vee is weggehaald en 1 april buiten het park
in aangewezen bufferzones.
Populatiebeheer in bufferzones.
Beheer door drijven of vangen
inclusief slacht van seropositieve
dieren of afschot. Beheer wordt
intensiever bij nadering van
zonegrens.
In de lente (ongeveer gelijktijdig
met natuurlijke migratie) worden
bizons verwijderd uit
aangewezen gebieden.
Na 1 april geen bizons. Verder
als bizonbeheer op publieke
gronden buiten het park (private
gronden kunnen ook deel uit
maken van bufferzones).
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Aspecten

Voorkeursalternatief
(DEIS, 1998)

Citizens‘ Plan (1998)

Joint Management Plan
(RoD, 2000)

Brucellose controlemaatregelen bij bizons.

Bizons in grensgebied in
kralen drijven, testen.
Slacht van alle seropostief
geteste bizons.
Seronegatieve bizons in
quarantaine, daarna relocatie.
Vangst en vaccinatie van
bizonkalveren als een effectief
vaccin is ontwikkeld.

Alleen vaccinatie in relatie
tot andere
risicomanagement strategieën en wanneer ook de
wapitipopulatie erbij
betrokken wordt.
Pas vaccinatie wanneer een
veilig en effectief vaccin is
ontwikkeld dat bij voorkeur
oraal toegediend kan
worden.
Ontwikkeling van een
humaner en efficiënter
quarantaineprotocol.
Stieren, koeien die gekalfd
hebben, kalveren, pinken
door alle partijen te
erkennen als „low-risk“.

Brucellose controlemaatregelen bij vee.

Veehouders aanmoedigen alle
vrouwelijke kalveren te vaccineren in SMA’s en op land in
een 20-mijls zone rondom het
park en rondom SMA’s.
Surveillanceprotocol aanbevolen.

Montana, Wyoming en
Idaho aanmoedigen om
vaccinatie van vee geweid
binnen SMA’s en in
gebieden grenzend aan
SMA’s verplicht te stellen.

In eerste stap van het plan
vangen, testen en slacht van
seropositieve dieren in het
grensgebied.
In eerste stap van het plan
blijven seronegatieve bizons
in kralen en worden in de
lente vrijgelaten in YNP. In
een later stadium van het
plan kunnen seronegatieve
dieren de buffer-zones in.
Monitoring van
seronegatieve, drachtige
koeien die het park verlaten
d.m.v. radiotelemetrie .
Vaccinatie van gevangen en
daarvoor in aanmerking
komende bizons; ook bizons
in het park door vaccinatie
op afstand als een veilig
systeem beschikbaar is.
Veehouders aanmoedigen
vrijwillig al het voor
vaccinatie in aanmerking
komend vee dat graast in
gebieden waar in de winter
bizons grazen te vacci-neren.
Als 100% vaccinatie niet
bereikt wordt vaccinatie
verplichten.
Vergoeding van
vaccinatiekosten door
federale overheid.

Landgebruik.

Veeboeren mogen blijven
waar ze zijn, ook op gepachte
gronden.
Later aankoop van land of verandering van graasrechten.

Graasrechten op publieke
gronden veranderen.
Agressief aankoopbeleid
overwin-teringsgebieden;
aankoopvoorkeursgebieden
aanwijzen.
Subsidies voor veeboeren bij
verandering van tijd, plaats
en type van het veeweiden.
Fonds instellen voor
schadevergoeding
veroorzaakt door natuurlijke migratie van bizons.
Alleen vergoeding van
schade aan rasters en
permanente inrichtingen.
Compensatie alleen mogelijk
als eigenaren zich houden
aan de beheerdoelstellingen
voor bizons.

Aspecten

Voorkeursalternatief
(DEIS, 1998)

Citizens‘ Plan (1998)

Joint Management Plan
(RoD, 2000)

Recreatie.

Beperkt aantal jachtvergunningen mogelijk wanneer
populatie 2500 nadert.
Sneeuwvrij maken van wegen.
Sneeuwscooters mogen
gebruik blijven maken van de
trails.

Geen recreatiejacht.
Pas veranderingen in het
sneeuwvrij maken van
wegen na onderzoek
migratiebewegingen bizons,
milieu-effectrapportage en
inspraak.

Geen recreatiejacht.
Geen sneeuwscooters,
alleen toegang middels
„snowcoach“ systeem
(aangevochten door
winterrecreatiesector; er is
een supplement mileueffectrapport-age in de
inspraak gebracht).

Schade aan privé-eigendom.
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Conclusie
Het Joint Management Plan van eind 2000 is zoals uit de naam blijkt, een gezamenlijk
plan van de bij het brucellosemanagement in de GYA betrokken overheden. Omdat
het om verschillende overheden gaat zijn er ook verschillende mandaten. Binnen het
nationale park bepaalt de minister van Binnenlandse Zaken hoe land en dieren
beheerd worden. Buiten het park hebben de staten Montana, Wyoming en Idaho
zeggenschap over het beheer. Als bizons of wapitis aanwezig zijn in de National
Forests heeft de Forest Service de plicht om de dieren leefruimte te bieden. De Animal
en Plant Health Inspection Service heeft onder meer tot taak verspreiding van
besmettelijke ziekten bij vee tegen te gaan. Deze verschillende mandaten maakten het
de partijen onmogelijk om voor de volle 100% eigen doelen te halen. Het aanvankelijk
keiharde standpunt van het economisch belang, vertegenwoordigd door met name de
staat Montana, hierin geruggesteund door de Animal and Plant Health Inspection
Service, is gaandeweg verzacht en er is ruimte gekomen om ook ecologisch inzicht en
natuur-beschermingsbelangen mee te laten wegen. Die ruimte is in zekere zin
afgedwongen door de publieke opinie en democratie in de vorm van inspraak, maar is
ook gemaakt door zogenaamd „adaptive management“ in het beheerplan in te
bouwen. Adaptive management biedt de mogelijkheid om de implementatie van het
beheerplan in stappen af te leggen afhankelijk van ontwikkelingen, van nieuwe
kennis en van de in het feitelijk beheer opgedane ervaring. Het inbouwen van
adaptive management, op basis van een advies van de National Research Council aan
de minister van Binnenlandse Zaken, is heel belangrijk geweest om de Animal and
Plant Health Inspection Service en de National Park Service bij elkaar te brengen.
Met name de Animal and Plant Health Inspection Service bezette in het
planningsproces een sleutelpositie. Door de bereidheid van deze dienst bestaande
regelgeving flexibel toe te passen omdat de overtuiging bestond dat door adaptive
management het transmissierisico in de hand kan worden gehouden was het belang
van Montana beschermd. Het gedogen van bizons in de bufferzones van Montana zal
geen reden meer zijn de brucellosevrije status van Montana te veranderen. Daarnaast
is de toezegging gedaan om te bemiddelen ingeval van sancties door andere staten.
De National Park Service heeft zich soepeler opgesteld en heeft voor wat bizons
betreft het principe van natuurlijke regulatie losgelaten. In het plan zal de
bizonpopulatie immers niet boven het vastgestelde aantal van 3000 groeien. Bizons
zullen ook worden gevangen, getest en gevaccineerd, zelfs gedood, maar met elke
stap van het managementplan zal de tolerantie buiten het park groter worden en
komt dus winterhabitat voor een vrij levende bizonkudde beschikbaar.
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Case 2 : Serengeti en de runderpest.
Het gebied
Serengeti nationaal park ligt in Oost-Afrika, net ten zuiden van de evenaar in Tanzania
aan de grens met Kenia. Samen met het in het Noorden aansluitende Masai Mara
reservaat in Kenia, de Oostelijk gelegen Ngorongoro Conservation Area en vier
wildreservaten vormt het een volledig savanne-ecosysteem met een oppervlak van 21/2
miljoen ha waarvan de grenzen bepaald worden door de jaarlijkse migratie van gnoes
(Connochaetes taurinus) en zebra’s (Equus burchelli). Het gebied kent de grootste
migrerende kuddes hoefdieren en de hoogste concentraties roofdieren ter wereld
(Sinclair, 1979).
Serengeti en het Masai Mara reservaat zijn volledig beschermd; natuurbescherming
staat voorop, elk consumptief gebruik is verboden. De wildreservaten fungeren als
bufferzones waarin verschillende gereglementeerde vormen van menselijke
activiteiten zoals jacht, kleinschalige akkerbouw, het weiden van vee toegestaan zijn.
In Kenia, ook nog binnen de grenzen van het ecosysteem en grenzend aan Masai
Mara liggen groepsranches: veeboerderijen die gerund worden door lokale
gemeenschappen (Homewood et al. 2001).
De ziekte
Runderpest is een voor evenhoevigen besmettelijke virusziekte. Het virus behoort tot
de groep van morbillivirussen. Morbillivirusinfecties spelen een grote rol in populaties
die niet eerder of niet vaker zijn blootgesteld aan deze virussen. Er treedt massale
sterfte op die niet persé de zwakste en slecht gevoede dieren treft. Virussen uit deze
groep zijn blijkbaar vrij gemakkelijk in staat de sprong van de ene naar de andere
diersoort te maken. In het voetspoor van de domesticatie van runderen zijn door
overdracht van het runderpestvirus naar mens en hond het mazelenvirus bij mensen
en het hondeziektevirus bij honden geëvolueerd. Ook de recente ziekteuitbraak bij
zeehonden in de Waddenzee is veroorzaakt door een geëvolueerd morbillivirus.
Morbillivirusinfecties veroorzaken ook een ernstige onderdrukking van het
immuunsysteem, wat ertoe leidt dat dieren tijdens het doormaken van de ziekte en
een periode daarna zeer gevoelig zijn voor andere infecties. (Dobson, 1995;
Compilatie, 2002).
Transmissie vindt plaats door druppelinfectie bewerkstelligd door hoesten en niezen
of eventueel door contact met faeces. Kenmerkend zijn de zweertjes en uitslag op
slijmvliezen van neus en bek, veel slijm uit de neus en oogtraanklieren, later een
slijmerige en bloederige diarree. De dood wordt meestal veroorzaakt door dehydratie
na ernstige diarree. Een dier dat van de ziekte herstelt is immuun voor het leven
(Manual, 1986).
Het virus kan alleen overleven als er bij voortduring vatbare dieren zijn omdat
herstelde dieren geen drager worden. De ziekte sterft dus uit als alle vatbare dieren
gedood zijn of als de dichtheid van vatbare dieren te laag is. (Grootenhuis, 2000, naar
Rossiter en James, 1989).
Geschiedenis van uitbraken in Afrika en Serengeti
Voor 1887 kwam geen runderpest voor in Afrika bezuiden de Sahara. Import van
besmet vee in de Hoorn van Afrika had een pandemie tot gevolg die zich in 12 jaar tijd
over heel Afrika verspreidde en die permanent de flora en fauna van het continent
veranderde. Geschat is dat 80 tot 90% van de wilde hoefdieren in Afrika aan het virus
ten offer is gevallen! Vroeg in de twintigste eeuw doofde de ziekte uit, maar vanaf
toen tot nu zijn regelmatig nieuwe uitbraken onder rundvee en wilde hoefdieren
voorgekomen. In 1933 werd runderpest vastgesteld bij gnoes in de Serengeti, later
ook bij buffels (Syncerus Caffer), wrattenzwijnen (Phacochoerus aethiopicus), elanden
(Taurotragus oryx) en impala’s (Aepyceros melampus). Met een interval van 1 tot 2
jaar volgden de uitbraken elkaar op, met name bij dieren tussen de 1 en 3 jaar oud
(Taylor en Watson, 1965).
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In 1954 werd door de Britse regering, toenmalig bewindhebber in Tanzania en Kenia,
voorgesteld het Serengetigebied om te zetten tot veeteeltgebied. Afschot van een
groot deel van de gnoes was noodzakelijk omdat verondersteld (!) werd dat met
name gnoes een runderpestreservoir vormden. De publieke opinie, gemobiliseerd
door vader en zoon Grzimek („Serengeti darf nicht sterben!“) maakte dit plan
onmogelijk en met een inmiddels ontwikkeld vaccin werd overgegaan tot het inenten
van al het rundvee in het gebied. Tot verbazing van iedereen bleek dat daardoor de
ziekte ook verdween bij de gnoes en andere wilde hoefdieren. Sinds die tijd zijn er
onder het wild geen grote uitbraken meer voorgekomen, wel „kleine“ zoals een
uitbraak in 1982 bij vee in de Ngorongoro krater die de dood veroorzaakte van meer
dan 4000 buffels. Een grotere epidemie werd voorkomen door een
vaccinatiecampagne waarbij circa 99% van het vee in de regio werd gevaccineerd.
Illegaal ingebracht vee was de oorzaak van de uitbraak. Onderzoek daaropvolgend
suggereerde dat er sprake was van een continue blootstelling van het wild aan het
virus door de aanwezigheid van niet geënt rundvee. Een goed dekkend en goed
onderhouden vaccinatieprogramma inclusief surveillancemaatregelen bleek dus een
absolute must te zijn hetgeen nog eens benadrukt werd door de meest recente
uitbraak van 1996/97 die bijna letterlijk voor de poorten van Serengeti tot staan werd
gebracht (Dobson, 1995; FAO, 1997).
Bestrijding
In principe is bestrijding van runderpest een recht toe recht aan zaak waar alles draait
om een goed dekkend vaccinatieprogramma voor rundvee, eventueel ondersteund
door surveillance maatregelen bij vee en wild. Maar goed dekkend is in Tanzania en
Kenia duidelijk nog steeds niet aan de orde en een jaarlijks vaccinatieprogramma is
een kostbare zaak. Slechte veterinaire zorg is dan ook het gevolg van een gebrek aan
geld bij zowel overheden als bij de eigenaren van vee: dat wil zeggen boeren en
plaatselijke gemeenschappen. De Europese Unie tracht sinds 1983 met het regionale
programma PARC (Pan African Rinderpest Campaign) verandering aan te brengen
door met nationaal gestuurde projecten effectieve en permanente bestrijdingsacties
op te zetten. De projecten moeten leiden tot veterinaire zorg die self-supporting en
„community based“ is. Overleg tussen PARC en Afrikaanse regeringen bracht
beleidsaanpassingen waaronder: 1) budgettaire autonomie door het instellen van
fondsen, 2) vergoedingen van vaccinatiekosten voor vee-eigenaren, 3) privatisering
van veterinaire zorgactiviteiten onder meer inhoudend dat zorgpersoneel betaald
wordt door vee-eigenaren, 4) de creatie van eigenarenverbanden die toegang geven
tot veterinaire zorg.
Al spoedig nadat de PARC-projecten van start gingen, bleek dat betrokkenheid van de
diverse stakeholders zoals bestuurders en boeren, bij de campagne beslist niet
automatisch was terwijl die betrokkenheid nu juist cruciaal is om veterinaire zorg
blijvend te maken. Ook het bestaan en het doel van PARC bleek niet voldoende
bekend te zijn en doordat veterinaire diensten vanuit een gecentraliseerde positie
opereerden waren de contacten naar vee-eigenaren teveel topdown. PARC voegde
een communicatieonderdeel toe aan de algemene strategie om hierin verbetering te
brengen (D’huis, 1998). Dat communicatieonderdeel houdt veel in dat bij ons ook in
communicatietrajecten wordt gedaan, maar uiteraard ook veel dat typisch is voor
Afrika omdat moderne media ontbreken en er nogal wat mensen analfabeet zijn.
Conclusie
De wilde hoefdieren in de Serengeti zijn nooit gevaccineerd tegen runderpest. Meer
dan twintig jaar heeft runderpest met name de populaties gnoes en buffels op een
laag niveau gedrukt; de gnoes zelfs tot op een zesde van de potentiële
populatieomvang (Prins, 2000). De grootschalige inentingsacties van rundvee in de
vijftiger jaren van de vorige eeuw deden de ziekte verdwijnen. Ook de daarop
volgende toename van gnoes en buffels leidden ondanks een grotere dichtheid van
de dieren niet tot continue uitbraken. Het virus kan zich dus niet handhaven bij wilde
hoefdieren maar wel onder het rundvee, bewerkstelligd doordat er altijd veeeigenaren zijn die hun vee gewoonweg niet aanbieden ter vaccinatie en doordat
rundvee en wild in de bufferzones met elkaar in contact kunnen komen. Runderpest
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blijft daardoor in de Serengeti-regio als een zwaard van Damocles hangen boven de
wildconcentraties in het nationaal park en Ngorongoro. Er is berekend dat om een
uitbraak onder het wild tot staan te brengen er een cordon sanitaire noodzakelijk zou
zijn van zo’n 65 kilometer breed. Voor de Serengeti zou dit eliminatie betekenen van
vrijwel alle wilde hoefdieren (Dobson, 1995).
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Case 3: De varkenspestepidemie 1998 - 2003 bij wilde
varkens (Sus scrofa) in het grensgebied Duitsland,
Frankrijk, Luxemburg.
De ziekte
Klassieke varkenspest (hierna aangeduid als varkenspest) is een virale ziekte met sterk
besmettelijk karakter die een voortdurende bedreiging is voor varkensbedrijven. De
ziekte kent zowel een acuut verloop met hoge sterfte, als een meer chronisch verloop.
Na een incubatietijd van 6 tot 8 dagen krijgen de dieren koorts, lymfeklieren zwellen
op, er zijn bloeduitstortingen in onder meer het weefsel van nieren, blaas en hart, ook
zijn bloeduitstortingen in de huid en aan de slijmviezen waar te nemen. Daarnaast
ontwikkelen zich stoornissen in de bewegingscoördinatie en in het
spijsverteringsstelsel. Het chronisch verloop kent aanvankelijk min of meer dezelfde
verschijnselen, maar in een zwakkere vorm; na enige weken tot drie maanden
verergert de ziekte. Zowel bij de acute als bij de chronische vorm sterven veel dieren
(Kluge, 2001). Met name bij wilde varkens schijnen tegenwoordig minder virulente
virus-stammen voor te komen. Massasterfte komt zelden meer voor. Dieren die de
ziekte overleven zijn immuun. De waarneembare ziekteverschijnselen zijn uiterst
variabel. Dit is een belangrijke handicap bij het tijdig herkennen van de ziekte (Artois
et al., 2002).
Wilde varkens vertonen gedragsveranderingen: de dieren zonderen zich af van de
rotte, verliezen hun natuurlijke schuwheid en gaan ook overdag buiten de dekking
rondzwerven. De koortsige dieren zoeken regelmatig verkoeling in zoelplaatsen. Bij
het voortschrijden van de ziekte beginnen de dieren zich struikelend voort te
bewegen en zakken door de achterpoten. Wanneer in een revier dode varkens of
braaksel en bloedige ontlasting wordt gevonden is varkenspest zeer waarschijnlijk
(Oevermann, 2001).
Epidemiologie
Introductie in wilde populaties kan alleen vanuit externe bronnen, dat wil zeggen
door direct contact met geïnfecteerde (vrij gehouden) gedomesticeerde varkens, of
door direct contact met geïnfecteerd materiaal: afval, bijvoedering of kadavers en
verse mest van gedomesticeerde varkens. Eenmaal aanwezig binnen een populatie
verspreidt het virus zich door direct contact met een geïnfecteerd dier, zoals bij
spelen, besnuffelen, likken. Bovendien draagt een geïnfecteerd moederdier het virus
over op de foetus. Faeces en urine spelen bij de overdracht een ondergeschikte rol
(Oevermann, 2001). Soms dooft de ziekte binnen een populatie spontaan, soms
circuleert het virus jarenlang. Dit laatste kan samenhangen met grootte, dichtheid en
leeftijdsopbouw van een populatie en ook met het evolueren van het virus naar
minder virulente vormen (Scientific Committee, 1999; Artois et al., 2002). Het wilde
varken in Rheinland-Pfalz speelt zeker een rol als virusreservoir en mogelijke
infectiebron voor gedomesticeerde varkens: de ziekte lijkt hier endemisch geworden.
Links tussen infecties bij wilde varkens en gedomesticeerde varkens zijn de laatste
jaren herhaaldelijk aangetoond. Hierbij kan ook indirecte overdracht een rol spelen.
Varkenshouders die op varkensjacht gaan kunnen het virus via kleding overdragen op
de eigen varkens (Fritzemeier et al., 2000; Kaden en Müller, 2001).
Bij het begin van een epidemie woedt de ziekte binnen alle leeftijdsklassen, in een
later stadium of in een endemische situatie doodt de ziekte bijna alleen de biggen,
minder overlopers en nauwelijks tot geen oudere dieren omdat de overlevende dieren
immuun zijn geworden. Jonge dieren spelen dus een belangrijke rol als infectiebron
binnen een populatie (Scientific Committee, 1999).
In dit verband is het gedrag van jonge keilers van belang, met name in het begin van
een epidemie. Jonge keilers verlaten de geboorterotte en gaan zwerven. Hoewel het
merendeel in de buurt blijft van de geboorteplek is er toch een klein aantal dat
grotere zwerftochten onderneemt. De dieren emigreren dan ook wel uit de ene
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populatie en immigreren in een andere, of bezetten nog niet eerder in gebruik
genomen gebieden. Bij een toenemende populatiedichtheid stijgt het aantal
zwervende dieren door gebrek aan voldoende geschikt leefgebied. Ook jacht kan
leiden tot rondzwervende dieren en versleping van het virus als gevolg van het
tijdelijk of definitief uiteenvallen van rottes, met name als de leidende zeug wegvalt.
Daarnaast kan er sprake zijn van verspreiding van ziekte door trek naar revieren met
een minder hoge jachtdruk (Briedermann, 1986; Scientific Committee, 1999).
Het verloop van de epidemie
Sinds het begin van de 90er jaren komt varkenspest weer voor bij wilde varkens in
Duitsland. Inmiddels zijn in vijf deelstaten uitbraken gemeld. Het is aangetoond dat
het hierbij gaat om verschillende virusstammen. Dat houdt in dat in het afgelopen
decennium sprake is geweest van insleep in de Duitse populaties vanuit verschillende,
van elkaar onafhankelijke bronnen (Fritzemeier et al, 2000).

Het gebied waar het hier om gaat ligt in de Duitse deelstaten Rheinland-Pfalz
(westelijk deel) en Saarland, in het groothertogdom Luxemburg en in het
noordoostelijk deel van het Franse Lotharingen, departementen Moselle en Meurtheet-Moselle. Waar het deel uitmaakt van het Ardennen-Eifel massief is het
leisteenlaaggebergte (hoogte 150 – 550 m) annex plateaus met schrale bodems
waarop naaldbossen gemengd met eik en beuk. In het Zuidwesten gaan de
heuvelrijen en plateaus over naar het meer open golvend landschap van het Franse
Lotharingen. Dit vruchtbare deel met lemige bodems is een belangrijk
landbouwgebied. Tussen ruwweg Thionville (Lotharingen), Saarbrücken (Saarland) en
Esch-sur-Alzette (Luxemburg) liggen belangrijke bevolkingscentra en
industriegebieden met onder meer mijnbouw en staalindustrie.

De eerste constateringen van varkenspest bij wilde varkens in Rheinland-Pfalz dateren
van 1998. Het gaat om 11 dood gevonden of afgeschoten dieren uit 4 verschillende
gebieden in het Zuidwesten van de deelstaat. In het volgend jaar breidt de ziekte zich
in noordelijke richting uit tot in de omgeving van Trier: 159 gevallen in 9 verschillende
gebieden en bovendien aan het eind van het jaar een eerste uitbraak bij een
varkensbedrijf. In 2000 zijn er opnieuw meldingen: 73 bij wilde varkens en 2 uitbraken
bij varkensbedrijven. De varkensbedrijven liggen in een gebied oostelijk van Trier,
waar varkenspest bij wilde varkens voorkomt. In 2001 zet de ziekte de opmars in
noordelijke richting en in westelijke richting voort. Er is een uitbraak bij een
varkensbedrijf in de omgeving van Bitburg, Eifel. De uitbraak blijkt een gevolg van
contact met een zuidelijk gelegen besmet bedrijf. In oktober en november worden in
het Forêt de Berbourg, in het Noorden van Luxemburg 15 km van de grens met
Rheinland-Pfalz, 6 dode wilde varkens gevonden die besmet blijken te zijn met
varkenspest. Enkele maanden later, februari 2002, is het eerste geval van varkenspest
bij een varkensbedrijf in Luxemburg een feit; in Colbette, in het Oosten van het land,
35 km westelijk van Trier. Oorzaak van de infectie zou een open voedersilo zijn waar
ook wilde varkens toegang toe konden verkrijgen. Het virus blijkt in ieder geval
dezelfde variant als die van de wilde varkens uit het Forêt de Berbourg. Door het hele
jaar 2002 heen volgen de uitbraken elkaar op: bij bedrijven op verschillende plaatsen
in het Noordoosten en Zuidoosten van Luxemburg, 18 meldingen van infecties bij
wilde varkens eveneens in Luxemburg, uitbraken bij varkensbedrijven in het Saarland,
nieuwe uitbraken bij varkensbedrijven in Rheinland-Pfalz, in de Eifel. En in april ook
de eerste uitbraken in Frankrijk. In het departement Moselle, noordelijk van Thionville
wordt het virus aangetroffen bij een dood gevonden wild varken. Een paar dagen
later volgt een melding van een uitbraak bij een meer dan 50 km zuidelijker gelegen
varkensbedrijf. Er blijkt een link te bestaan met een bedrijf in Duitsland, maar ook
blijkt het te gaan om dezelfde virusvariant als aangetroffen bij het eerder dood
gevonden wild varken. Onderzoek aan 126 tussen april en half juli 2002 in het
departement Moselle geschoten wilde varkens toont het virus aan bij 11 dieren. Alle
11 dieren zijn afkomstig uit gebieden die binnen de ingestelde surveillancezone
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liggen. In 2003 lijkt de epidemie in het Zuiden onder controle; er worden geen nieuwe
ziektegevallen gemeld. (OIE, 1999-2003).
Bestrijding
Zowel in Duitsland als in Frankrijk en in Luxemburg is men na het vinden van
besmette kadavers op dezelfde manier te werk gegaan. Namelijk instelling van
surveillancezones rondom het infectiegebied 1 met de bepaling dat alle binnen deze
zone dood gevonden en een representatief deel van de afgeschoten wilde varkens
worden aangeboden voor nader onderzoek. Druk- en drijfjachten zijn verboden om
ongecontroleerde verplaatsing van rottes en individuele dieren te voorkomen. Al dan
niet georganiseerde aanzitjacht is wel toegestaan. Ook is afschot van leidende zeugen
en zeugen met biggen verboden om daarmee het uiteenvallen van rottes te
voorkomen. Verder veterinaire controle van varkensbedrijven gelegen in de
surveillancezone en een transportverbod voor gedomesticeerde varkens en
varkensproducten uit het surveillancegebied (FDSEA, 2002).
Omdat duidelijk is dat de aantallen wilde varkens hoger zijn dan het natuurlijk
voedselaanbod toelaat en vanwege het besef dat hoge dichtheden verspreiding van
ziekten in de hand werken, hebben de Duitse, Franse en Luxemburgse autoriteiten in
de loop van 2002 maatregelen vastgesteld om de populatie-dichtheid te verminderen.
Doel van de reductieprogramma’s die zijn opgesteld in samenwerking met
organisaties van jagers is om te komen tot voorjaarsstanden van gemiddeld 2 dieren
per 100 ha bosrevier 2. Ter aanvulling van de reductiemaatregelen wordt vaccinatie
middels lokvoer toegepast. Bij experimenten in Niedersachsen bleek reductie van het
aantal dieren in combinatie met vaccinatie het virus effectief uit te roeien (Kaden et
al., 2000).
De uitgewerkte voorschriften laten onder meer de volgende punten zien: de nadruk
ligt op bejaging van biggen als hoofddragers en overbrengers van het
varkenspestvirus (minstens 70 % van het afschot) en op bejaging van overlopers (15
tot 20 % van het afschot); ook zeugen zonder biggen moeten gericht worden bejaagd;
intensieve bejaging het hele jaar door; bij volle maan en sneeuwbedekking;
gemeenschappelijke aanzitjachten in meerdere revieren; in herfst en winter
organisatie van zo mogelijk grootschalige, dat wil zeggen revieroverstijgende
bewegingsjachten (drukjacht of drijfjacht), minimaal 2 tot 3 keer per jaar;
voerplaatsen alleen ten dienste van efficiënte bejaging, buiten vaccinatiegebieden niet
meer dan één voerplaats per 100 ha; boeren en boseigenaren zijn gehouden om
jachthouders te ondersteunen bijvoorbeeld door van maïsteelt vlak langs bosranden
af te zien of door het vrijlaten van voldoende brede boswegen ten behoeve van een
vrij schootsveld (Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz, 2002).
Discussie.
Het drielandengebied kent een zeer hoge dichtheid van wilde varkens. Alleen al in
Rheinland-Pfalz is het afschot van wilde varkens van 1938 tot 2000 gestegen van 2100
stuks tot 38.000(!) stuks. Ruwweg betekent dat een voorjaarsstand van 28.000 wilde
varkens in Rheinland-Pfalz. Thomas Boschen, voorzitter van de Ökologischer

1

Een infectiegebied is een gebied begrensd door natuurlijke of kunstmatige barrières, zoals
rivieren, wegen, bebouwing enzv. waar besmetting is vastgesteld of grote kans op besmetting
bestaat. Een surveillancezone ligt rondom het infectiegebied en had bijvoorbeeld in Moselle
een diepte van 10 km. De surveillancezone wordt opgeheven als er gedurende 12 maanden
geen ziektegevallen zijn vastgesteld. Het infectiegebied wordt dan surveillancezone die wordt
opgeheven indien na opnieuw 12 maanden geen nieuwe ziektegevallen zijn gemeld (FDSEA,
2002).
2
Een gemiddelde van 2 dieren per 100 ha bosrevier kan in relatie tot het natuurlijk
voedselaanbod nog te hoog zijn. Wilde varkens zijn sterk afhankelijk van mast en
breedbladige grassen. In een revier met bijvoorbeeld overwegend fijnspar is te weinig voedsel
voorhanden voor een dergelijke dichtheid. Het is beter om de aantallen wilde varkens per
leefgebied vast te stellen op basis van de kwaliteit van het leefgebied (Groot Bruinderink,
1999).
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Jagdverein Rheinland-Pfalz3 noemt in een persbericht van 3 maart 2002 over de
varkenspest een aantal oorzaken voor die hoge dichtheid zoals de toegenomen
maïsteelt, de zachte winters en de opeenvolgende goede mastjaren. Ook noemt
Boschen, en daarmee legt hij de vinger op de voor jagers zere wonde, „het egoïstische
revierdenken en de bijvoederpraktijk“ (ÖJV, 2002). De combinatie van het al hoge
voedselaanbod met het bijvoederen schakelt de intraspecifieke competitie voor
voedsel die onder natuurlijke omstandigheden aanwezig is, volledig uit. Het leidt ook
tot een hoge vruchtbaarheid omdat bij wilde varkens vruchtbaarheid en eerste dracht
niet afhankelijk zijn van leeftijd maar van gewicht. Een zeug kan voor het eerst
drachtig worden bij een gewicht van ongeveer 30 kg en dit gewicht kan bereikt
worden tussen de 8 en 24 maanden. Het is dus mogelijk dat vroeg in het jaar geboren
biggen nog datzelfde jaar ook biggen werpen. Het bijvoederen bergt, zoals hierboven
al duidelijk is geworden, ook nog eens het gevaar van virusintroductie als met virus
besmet vlees, vleesproducten of keukenafval worden gevoerd.
Ook dragen de vaak in dit gebied gehanteerde jachtmethoden er niet toe bij om
besmettelijke ziekten lokaal te houden. Met name de gedurende vrijwel het gehele
jaar bestaande jachtdruk en meerdere kleine drijfjachten waarbij lang- en luidjagende
honden worden gebruikt verstoren de sociale structuur wat leidt tot grotere territoria,
kleinere rottes en verspreiding over grote afstanden (Artois et al., 2002).
Bestrijdingsmaatregelen zoals toegepast bij gedomesticeerde varkens: kortweg
isolatie en „stamping out“, zijn bij wilde varkens natuurlijk niet mogelijk omdat de
dieren zich vrij over grote gebieden kunnen bewegen. Eerste doel van een
bestrijdingscampagne bij wilde varkens is dan ook reductie van het aantal bevattelijke
dieren zodat de infectieketen onderbroken wordt.
Schnyder c.s. onderscheiden 5 strategieën waarmee een uitbraak van varkenspest tot
staan kan worden gebracht. namelijk:
1) intensieve bejaging met als doel uitroeiing of reductie van de populatie,
2) intensieve en doelgerichte bejaging van biggen en overlopers nadat de epidemie
over het hoogtepunt heen is; dit houdt in een verbod op alle jachtactiviteiten
gedurende een bepaalde periode,
3) vaccinatie middels lokvoer,
4) een combinatie van bejaging van specifieke leeftijdsklassen en vaccinatie middels
lokvoer,
5) de ziekte zijn natuurlijk beloop laten; het aantal dieren wordt gereduceerd en de
overlevenden zijn immuun.
Bij de uitbraak in Ticino, Zwitserland, die Schnyder c.s. beschrijven is gekozen voor
strategie 2 met goede resultaten, namelijk twee jaar na de eerste vondst van een
besmet dier geen seropositieve dieren meer.
Bij toepassing van deze strategie kan de ziekte gedurende een bepaalde tijd
doorwoekeren. Een groot aantal dieren sterft maar ook het aantal immune dieren in
de populatie neemt toe. Het ontbreken van jacht, in Ticino 7 maanden jachtverbod,
leidt bovendien tot plaatstrouw van de rotten; een belangrijke voorwaarde om
versleping van het virus te voorkomen. Plaatstrouw kan ook bevorderd worden door
systematisch voederen. In Frankrijk wordt dit wel als extra maatregel naast een
jachtverbod toegepast. (Oevermann, 2001; Schnyder et al., 2002).
De maatregelen die nu worden toegepast in Duitsland, Frankrijk en Luxemburg
passen in strategie 4: een combinatie van gerichte bejaging ter reductie van de
populatie en vaccinatie via lokvoer, en zijn in principe experimenteel. Er is geen

3

Elke Duitse deelstaat heeft een Ökologischer Jagdverein. Ökologische Jagdvereine baseren
zich voor wat betreft het wildbeheer op de ecologie van bos, veld en wild. Er is een nauwe
link met „Naturnahe Waldwirtschaft“. De verenigingen staan dan ook een lage wildstand voor
die een natuurlijker bos mogelijk maakt met een gevarieerde soortensamenstelling en
leeftijdsopbouw. Om dit te kunnen bereiken pleiten de verenigingen onder meer voor
toepassing van andere jachtmethoden. Beheer met het oog op trofeëenjacht wordt
afgewezen evenals het uitzetten van dieren die tot faunavervalsing leiden. Verder kan jacht
alleen worden uitgeoefend wanneer een nuttig doel wordt gediend of wanneer schade kan
worden voorkomen (Jagd, 2003).
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ervaring met de bestrijding van varkenspest in een endemische situatie en in zo’n
uitgestrekt gebied!
Voor wat betreft de bestrijding van de ziekte op korte termijn is een intensieve
gerichte bejaging van biggen en overlopers als dragers en overbrengers van het virus
zeker belangrijk zoals ook is gebleken in Ticino. Vaccinatie met behulp van lokvoer
moet gezien worden als extra instrument om het aantal vatbare dieren snel terug te
brengen. Helaas werkt dit niet altijd zoals zou moeten: de vatbare dieren zijn
voornamelijk jonge dieren, maar het zijn heel vaak de oudere dominante dieren die
de brokken met vaccin binnen krijgen.
Dynamiek van klassieke varkenspest bij wilde varkens
(Naar T. Vanzetti, Assemblea biologhi, Bellinzona, 2001)
Normale fase
Dichtheid

Epidemische fase
Acuut verloop
Geen immuniteit

Overgangs fase

Goede immuniteit
van adulte dieren

Slot fase

Beperking populatiedichtheid
Jonge dieren seronegatief

Geen immuniteit
van jonge dieren

Mortaliteit

Totaal jachtverbod

Bejaging jonge dieren

Uitbraak varkenspest
Het verloop van de populatiedichtheid en van door varkenspest veroorzaakte mortaliteit in de verschillende
fasen na uitbraak. De in Ticino gevolgde bestrijdingsstrategie baseerde zich op dit model.

Voor de lange termijn is het noodzakelijk om in de reproducerende klasse in te
grijpen om daarmee blijvend tot lagere dichtheden te komen. De voorschriften geven
dat ook aan: zeugen zonder biggen moeten gericht worden bejaagd. Het afschieten
van leidende zeugen en zeugen met biggen daarentegen zou de rottes tot
rondzwervende individuen en groepjes uiteen doen vallen. Het is dus juist om deze
dieren niet te bejagen. Stoppen met bijvoeren (in Nederland is bijvoeren niet meer
toegestaan) draagt bij aan een meer natuurlijk voedselaanbod, maar niet vergeten
mag worden dat de omvangrijke maïsteelt en de sinds het begin van de 80er jaren van
de vorige eeuw door klimaatverandering vaker optredende rijke mast van eiken en
beuken ook belangrijke oorzaken zijn van een „rijk gedekte tafel“ in bos en veld.
Een kritische noot bij de methode om de voorgestane reductie tot stand te brengen.
Het gaat om intensieve bejaging het hele jaar door waaronder minimaal 2 tot 3 keer
per jaar te organiseren grootschalige bewegingsjachten. Dit alles leidt tot een enorme
jachtdruk en dus ook een enorme verontrusting. Het is de vraag wat hier het effect
van zal zijn. Het zou kunnen dat bijvoorbeeld twee goed uitgevoerde grootschalige
drijfjachten per jaar (over een oppervlak van bijvoorbeeld 1000 ha) ondersteund door
kortjagende honden „met de drang te vinden“, een beter resultaat oplevert (Hespeler,
2000). De ervaring moet het leren!

Expertisecentrum LNV

39

Referenties
Artois, M.,Depner, K.R., Guberti, V. et al. Classical swine fever (hog cholera) in wild
boar in Europe, Revue scientifique et technique Office International des épizooties, 21
(2), 287-303, 2002.
Briedermann, 1986.
Briedermann, L. Schwarzwild, Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin, 1986.
FDSEA, 2002.
Féderation Départementale des Syndicats d’Éxploitants Agricoles de la Moselle, Peste
porcine: dispositf de lutte sangliers, Metz, 2002.
Fritzemeier et al., 2000.
Fritzemeier, J., Teuffert, J., Greiser-Wilke, I. et al. Epidemiology of classical swine fever
in Germany in the nineties. Veterinary microbiology, 73, 29-41, 2000.
Groot Bruinderink, 1999
Groot Bruinderink, G.W.T.A. Aantallen wilde zwijnen in het Veluws bos/heidegebied
op basis van natuurlijk voedselaanbod. IBN rapport 420. Instituut voor Bos- en
Natuurbeheer, Wageningen, 1999.
Hespeler, 2000.
Hespeler, B. Jagd 2000plus: zeitgemässe Jagdstrategien. Nimrod, Hanstedt, 2000.
Jagd, 2003.
Die Jagd braucht ein neues Leitbild, Rothenburg ob der Tauber, Ökologischer
Jagdverein Bayern, 2003.
Kaden et al., 2000.
Kaden, V., Lange, E., Fischer, U. et al. Oral immunisation of wild boar against classical
swine fever: evaluation of the first field study in Germany. Veterinary microbiology,
73, 239-252, 2000.
Kaden en Müller, 2001.
Kaden, V., Müller, T. Gefährliche Verwandtschaft. Schwarzwild: ein natürliches
Reservoir für Infektionserreger und Ansteckungsquelle für Hausschweine? Op
http://www.verbraucherministerium.de/forschungsreport/rep1-01/schwarzwild.htm.
Kluge, 2001.
Kluge, K. Virulenz des Virus der Klassischen Schweinepest: charakteriserung mittels
reverser Genetik. Proefschrift Justus Liebig Universität. Giessen, 2001.
Laddomada, 2000.
Laddomada, A. Incidence and control of CSF in wild boar in Europe, Veterinary
microbiology, 73, 121-130, 2000.
Ministerium für Umwelt und Forsten, 2002.
Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz, Landesjagdverband RheinlandPfalz, Interessengemeinschaft der Jagdgenossenschaften und Eigenjagdbesitzer im
Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz, Fachgruppe Jagdgenossenschaften im
Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz-Süd. 12-Punkte-Programm zur
Bekämpfung der klassischen Schweinepest und zur Reduzierung überhöhter
Schwarzwildbestände, Koblenz, 2002.
Oevermann, 2001.
Oevermann, A. Die Klassische Schweinepest bei Wildschweinen. Wildbiologie 33, 6,
2001.
OIE, 1999-2003.
Disease information, 12-16, 1999-2003, Office international des épizooties [OIE].

40

Expertisecentrum LNV

Op http://www.oie.int/eng/info/hebdo/A_INFO.htm.
ÖJV, 2002.
Ökologischer Jagdverband. Pressemitteilung 10.3.2002, Newsletter op
http://www.oejv.de/nl.php
Schnyder et al., 2002.
Schnyder, M., Stärk, K.D.C., Vanzetti, T. et al. Epidemiology and control of an outbreak
of classical swine fever in wild boar in Switzerland, Veterinary record, 150, 102-109,
2002.
Scientific Committee, 1999.
Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare. Classical swine fever in
wild boar, z.pl., European Commission - Directorate-General XXIV, 1999.

Expertisecentrum LNV

41

Case 4: Een anthrax epidemie in Lake Manyara National
park.
Het gebied
Lake Manyara National Park ligt in Noord-Tanzania zo’n 100 km zuidwestelijk van
Arusha in de Gregory Rift vallei. Het park is niet groot, ruim 32.000 ha met een
landoppervlak van slechts 10.000 ha; de rest is open water en moeras. Het grootste
deel van het landoppervlak is een slechts smalle strook tussen Lake Manyara in het
Oosten en de rand van de vallei in het Westen. In het Noorden en in het Zuidwesten
wordt het park begrensd door respectievelijk een jachtreservaat en een bosreservaat.
Het gebied heeft een enorme dichtheid aan grote zoogdieren: olifanten (6/100 ha) en
buffels (18/100 ha) vormen wat betreft biomassa de hoofdmoot. In de loop der jaren is
het park door oprukkende landbouw meer en meer een eiland in een gecultiveerd
landschap geworden. (WCMC, 2000.)
De ziekte
Anthrax wordt veroorzaakt door een bacterie (Bacillus anthracis). Het is vooral een
ziekte van herbivoren, maar is gevaarlijk voor alle zoogdieren en heeft vaak een
dodelijke afloop. Tot aan de ontwikkeling van een vaccin in 1937 was anthrax
wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak bij rundvee, schapen en geiten. Bij
herbivoren manifesteert de ziekte zich zeer acuut. Ogenschijnlijk gezonde dieren
vallen neer en de dood treedt binnen een paar uur tot 3 dagen in. Er is weefselversterf
en vaak is er bloedverlies uit neus, bek en anus. Bij carnivoren verloopt de ziekte
minder acuut. Vaak is oedeem aan kop, keel en nek waar te nemen, maar na een
aantal dagen herstellen veel dieren. (Hugh-Jones en De Vos, 2002.)
Epidemiologie
Infectie is oraal door het grazen op geïnfecteerd grasland, door het drinken van
geïnfecteerd water, of door inademing. Bij carnivoren, die overigens veel minder
gevoelig zijn voor de ziekte, vindt infectie vaak plaats door het vreten aan kadavers.
De bacterie wordt verspreid via urine, faeces en door speeksel. Kadavers van anthraxslachtoffers kunnen bodem en waterpunten infecteren. Deze plaatsen worden dan
blijvende infectiebronnen gedurende lange jaren.
Bij uitbraken van anthrax spelen meerdere factoren een rol: omgevingsfactoren,
eigenschappen van de bacterie en gedrag van gastheren. Een warm klimaat en een
mineraalrijke bodem met veel organische stof bevordert de groei van bacteriën en
sporevorming. Sporevorming stelt de bacterie in staat buiten de gastheer te
overleven, maar hiertoe is zuurstof nodig. Die sporevorming vindt met name plaats na
opening van een geïnfecteerd kadaver door aaseters. Ook vindt bij gunstige
temperatuur sporevorming plaats in bloedplassen (bloedstolling wordt door anthrax
geremd) bij het kadaver. Dit laatste is alleen mogelijk voordat het bloed opdroogt of
wegspoelt. De sporen zijn thermo- en chemoresistent, zijn bestand tegen uitdroging
en kunnen jaren, mogelijk tientallen jaren in de bodem overleven. Veel regen
gedurende een bepaalde periode creëert lokale concentraties van mineraalrijke
bodem waar bacteriën gemakkelijk sporen kunnen vormen. Een droge periode na een
regenperiode creëert stoffige omstandigheden waardoor sporen gemakkelijk
verspreid worden. Een droge periode doet ook meer dieren het park binnenkomen
door het gebrek aan drinkwater buiten het park. De droge, harde vegetatie wordt
door de vele dieren kort afgegraasd waardoor bij herbivoren kleine verwondingen
aan de mondslijmvliezen kunnen ontstaan, die het de bacterie makkelijker maken het
„milieu intérieur“ van het dier binnen te dringen. In Lake Manyara NP bestaan
genoemde condities en anthraxepidemieën beginnen juist wanneer de omgeving
droog en stoffig wordt hetgeen infectie door sporen waarschijnlijk maakt.
Graasgedrag speelt een belangrijke rol bij vatbaarheid voor de ziekte. Behalve
aaseters zijn ook niet-bijtende vliegen verspreiders van de ziekte. Dit geldt vooral voor
de zogenaamde browsers onder de herbivoren, niet zozeer voor de grazers. De
vliegen voeden zich met bloed en ander lichaamsvloeistoffen bij het kadaver,

42

Expertisecentrum LNV

ontlasten zich en braken op vegetatie. Braken wordt met name gedaan op bladeren
en twijgen en het braaksel krioelt van anthraxbacteriën. (Prins, 1987; Hugh-Jones en
De Vos, 2002.)
De dichtheid van de dieren speelt voor wat betreft anthrax geen rol in die zin dat de
ziekte niet direct van individu tot individu wordt overgedragen zoals bijvoorbeeld bij
runderpest. Elk dier heeft dezelfde kans de ziekteverwekker van de bodem op te
pikken. (Prins, 1987.)
Het verloop van de epidemie bij de Impala’s
In het Noordelijk deel van het park komen Impala’s (Aepyceros melapus) in grote
aantallen voor. In het Zuidelijk deel en buiten het park zijn de aantallen aanzienlijk
lager. Vlak voor de epidemie van 1983, waargenomen en beschreven door Prins, is de
gemiddelde dichtheid in dit noordelijk deel 36 dieren op 100 ha. Na de epidemie in
november 1984 2.8 dieren op 100 ha. In december 1983 is er een toename van gieren
tot op het tienvoudige toe. Bij inspectie van het gebied zien de waarnemers tientallen
kadavers. In augustus 1984, acht maanden na het begin van de ziekte, is de epidemie
op zijn hoogtepunt. Aan het eind van de maand, bij de geboorte van de eerste
kalveren neemt het aantal infecties af om in oktober weer even op te vlammen.
Vermoedelijk doordat de kalveren de bij geboorte verworven immuniteit verliezen. In
november neemt het aantal Impala’s weer toe. 90 % van de oorspronkelijke populatie
is dan dood. (Prins, 1987.)
Bestrijding
In juni 1984 werd begonnen met het verbranden van kadavers maar dit sorteerde
geen effect. Het aantal infecties bleef toenemen. Uitblijven van effect door
verbranding van kadavers is ook geconstateerd in het Kruger Nationaal Park maar het
toevoegen van antibiotica aan drinkwater werkte plaatselijk wel. In Tanzania liet het
budget voor de nationale parken een dergelijke maatregel niet toe. (Prins, 1987.)
In Zuid-Afrika wordt anthrax in de grote nationale parken beschouwd als onderdeel
van het ecosysteem. Actief bestrijden is alleen dan aan de orde wanneer de
biodiversiteit gevaar loopt of wanneer door menselijke activiteiten zoals het
aanleggen van kunstmatige drinkplaatsen onnatuurlijke situaties ontstaan die
uitbraken kunnen uitlokken. Bij kleinere parken, waar contact van wild met vee
regelmatig voorkomt is anthrax een risico voor de gezondheid van mens en vee.
Anthraxbestrijding richt zich daar op het breken van de infectiecyclus, met name door
het proberen terug te dringen van bodembesmetting met daarnaast toepassing van
profylactische procedures en maatregelen zoals surveillance, quarantaine en
inentingen. Surveillance vindt ook proactief plaats, voor het anthraxseizoen, door
controles vanuit de lucht en vanaf de grond. (Hugh-Jones en De Vos, 2002.)
Conclusie: gevolgen voor fauna en vegetatie
Anthraxepidemieën zijn in Afrikaanse ecosystemen en dus ook in Lake Manyara NP
een „fact of life“. De epidemie van 1983 was zeker niet de eerste en zal ook de laatste
niet zijn. Uit 1960 dateert een rapportage over een anthraxepidemie die huishield
onder impala’s en zebra’s. En ook in 1977 was er waarschijnlijk sprake van een
anthraxepidemie. In beide gevallen herstelde de impalapopulatie zich weer.
In twaalf maanden tijd werd 90% van de impala’s van Lake Manyara door anthrax
gedood. Het aantal impala’s dat gedood wordt door roofdieren in eenzelfde
tijdsbestek ligt veel lager. Dit geeft aan dat epidemieën, weliswaar relatief zeldzaam
en onvoorspelbaar van grote invloed zijn op de populatiedynamiek. Behalve op
populatiedynamiek kunnen epidemieën ook veranderingen teweeg brengen in de
genetische opmaak binnen een populatie. Ziekte is daarmee een belangrijke vorm van
natuurlijke selectie (Prins, 1983, naar Fenner en Myers, 1978.) Maar epidemieën
werken verder door dan alleen op populaties. Zo beschrijven Van de Koppel en Prins
een vegetatiecyclus waarin zowel olifanten als impala’s een rol spelen. Door het
ineenstorten van de impalapopulatie als gevolg van een epidemie krijgen bomen
weer een kans en keert een graslandvegetatie terug naar een bosvegetatie. In die zich
ontwikkelende bosvegetatie doen olifanten het goed maar de invloed van impala’s en
andere middelgrote herbivoren neemt af doordat boombladeren buiten bereik van
deze dieren komen. Het bos gaat uiteindelijk teloor door het gestage werk van de
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olifanten waarna de impala’s het weer overnemen. (Van der Jeugd en Prins, 1993; Van
de Koppel en Prins, 1998.)
Lake Manyara NP is een klein park voornamelijk omringd door in cultuur gebracht
land. Kleine populaties van dieren kunnen net zoals de impala’s van het park geheel
of vrijwel geheel uitgeroeid worden door een besmettelijke ziekte. Zonder aanvulling
door dieren van elders zijn deze reservaten gedoemd om mettertijd te verarmen en te
verdwijnen.
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Case 5: TBC in het Krügerpark
Inleiding
Tuberculose (tbc) veroorzaakt door Mycobacterium bovis in vrijlevende wilde dieren
komt voor op de meeste continenten. Een grote verscheidenheid aan soorten is
geïnfecteerd en een aantal zijn echte ‘maintenance hosts’ voor de ziekte. Dit is een
groot probleem aangezien gebieden met geïnfecteerde wilde dieren een bron van
infectie zijn voor runderen, waarbij rundertbc bijna uitgeroeid is, en waarmee hoge
kosten gemoeid zijn geweest. De ziekte beperkt ook de beweging van wilde dieren,
met name bedreigde diersoorten, naar nieuwe natuurbehoud gebieden.
(bron: Wildlife Tuberculosis Study Group, http://wildlifetb.greensponsors.com/tbwrld.htm).
Wat is tbc?
TBC is een chronische ziekte die met name inwerkt op de luchtwegen, die alle
zoogdieren kan treffen, waaronder mensen. De ziekte wordt veroorzaakt door twee
bacteriën van het geslacht Mycobacterium, namelijk Mycobacterium tuberculosis, die
voornamelijk zorgt voor tbc bij mensen en Mycobacterium bovis, die tbc bij dieren
veroorzaakt en bekend staat als rundertbc. Runder tbc kan bij een groot aantal
diersoorten optreden. In het Krügerpark is de buffel de belangrijkste reservoir
gastheer, maar ‘spill over’ infecties zijn aangetroffen bij leeuwen, (jacht)luipaarden,
koedoes en bavianen. Bij buffels wordt de ziekte door de lucht verspreid, als dieren in
elkaars gezicht hoesten of ademen. De ziekte ontwikkelt zich langzaam en gewoonlijk
zijn er pas laat symptomen als uitmergeling te zien.
(bron: Sunday Times (South African Republic), 27 september 1998).
Beschrijving van het gebied
Dit park werd met de naam Sabie Game Reserve in 1889 opgericht om dieren tegen
jagers te beschermen. Nadat een aantal boerderijen en nog een park aan het gebied
waren toegevoegd, kreeg het gebied in 1926 de naam Krüger Nationaal Park, naar
Paul Krüger, de eerste president van de Transvaalse Republiek.
Het is het grootste park van Zuid Afrika van ongeveer 20.000 vierkante kilometer. Het
park ligt in het noordoosten van het land met Mozambique als grens in het oosten.
(bron: Bayer AG Geschäftsbericht 2001 Arbeitsgebiete,
http://www.webzine.bayer.de/en/bayerwelt/tierschutz/printview.php?page!=bueffel.p
hp&page2=)
Het Krügerpark is het meest bekend van de 18 nationale parken die Zuid Afrika heeft.
Het lange termijn effect van rundertbc op de biodiversiteit in het park is onbekend,
maar op de korte termijn bedreigt de ziekte natuurbehoud initiatieven als het
herplaatsen van dieren naar andere nationale parken en het opzetten van
zogenaamde Transfrontier Conservation Areas met Mozambique en Zimbabwe (bron:
Sunday Times (South African Republic), 27 september 1998).
Overzicht
Rundertbc werd waarschijnlijk in Zuid Afrika geïntroduceerd door Europeanen en hun
vee. Het eerste geval van rundertbc in Zuid Afrika werd gemeld in 1880 bij rundvee en
in 1928 bij wilde dieren in Eastern Cape. Al vrij snel na de introductie van het ´National
Tuberculosis and Brucellosis Control and Eradication Scheme´ in 1969, werd rundertbc
succesvol onder controle gehouden bij commerciële runderen. Nadat de ziekte voor
het eerst was vastgesteld bij een Afrikaansebuffel in het Hluhluwe- Umfolozi Complex
(1986) en in het Krügerpark (1990) heeft de ziekte epidemische proporties
aangenomen met infecties tot 92% in sommige kuddes in het zuidelijke deel van het
Krügerpark. In het laatste decennium heeft M. bovis zich effectief verspreid in
buffelkuddes in noordelijke richting. Alleen in het noordelijke gedeelte van het park
leven niet geïnfecteerde buffelkuddes. Door de hoge infectiedruk en door de grote
range aan gastheren, is M. bovis onder andere terechtgekomen bij leeuwen,
(jacht)luipaarden, bavianen, koedoes, gevlekte genetkatten, gevlekte hyena´s en
wrattenzwijnen.
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In de toekomst kan de situatie gecompliceerd worden door de overdracht van
rundertbc van wilde dieren naar vee. Dit is al voorgekomen in Ierland, het Verenigd
Koninkrijk en Nieuw Zeeland. In al deze landen is het uitroeien van rundertbc bij
runderen en van het rundertbc reservoir bij wilde dieren nog buiten bereik. De
ontwikkeling van een effectief vaccin is de enige lange termijn oplossing in alle
ecosystemen waar de ziekte in stand blijft door een reservoir bij wilde dieren.
(bron: Sunday Times (South African Republic), 27 september 1998)
Overdracht van tbc van buffels naar leeuwen en andere dieren
Leeuwen in het Krüger Nationaal Park sterven in grote getale door het voor leeuwen
dodelijke rundertbc. Leeuwen lopen rundertbc op door geïnfecteerde buffels te eten.
In het zuidelijke deel van het park, ongeveer 2500 km2 of een vierde deel van het
park, is meer dan 90 % van het aantal onderzochte leeuwen geïnfecteerd. Leeuwen
hebben geen natuurlijke weerstand tegen de ziekte, die ze oplopen van geïnfecteerde
buffels. Het hoofd van de afdeling Landbouw en de manager voor natuurbehoud en ontwikkeling van het Krügerpark zien voor dit probleem verschillende oplossingen.
Landbouw heeft jaren geleden al voorgesteld om hekken te plaatsen om de ziekte
tegen te houden. Volgens het Krügerpark is dit een onmogelijke oplossing, vanwege
de ecologische consequenties. Het Krügerpark ziet meer in het doden van de meest
besmette buffelgroepen, of te wachten op een vaccin. Volgens Nick Kriek, die hoofd
pathologie is aan de universiteit van Pretoria is, is uitroeiing door doden van dieren of
door het plaatsen van een hek niet praktisch, aangezien niemand weet tot hoe ver
noord de ziekte inmiddels is opgerukt.
(bron: Sunday Times (South African Republic), 27 september 1998)
Het is bekend dat de aanwezigheid van slechts één ´maintenance´ gastheer in een
ecosysteem met weinig diversiteit aan soorten, leidt tot verspreiding van rundertbc
naar andere gevoelige soorten in het ecosysteem. In Groot Brittannië zijn
geïnfecteerde dassen de oorzaak van het voortbestaan van rundertbc bij runderen in
hetzelfde ecosysteem (volgens Nolan en Wilesmith, 1994). In Nieuw Zeeland zijn
possums de oorzaak van herinfectie van rundvee in dezelfde omgeving (volgens
Coleman et al., 1994). De aanwezigheid van geïnfecteerde fretten en verwilderde
katten in MacKenzie Basin in Nieuw Zeeland, is de reden voor tbc bij runderen en
herten in dat gebied (volgens Walker et al., 1993).
Bron:
Keet, D.F., N.P.J. Kriek, M.L. Penrith, A. Michel, H. Huchzermeyer. 1996. Tuberculosis in
buffaloes (Syncerus caffer) in the Kruger National Park: Spread of the disease to other
species. Onderstepoort Journal of Veterinary Research, 63:239-244.
Bron: Scientific report of an ongoing study regarding Bovine Tuberculosis Africa
http:
Waar komt rundertbc vandaan?
Rundertbc is in het Krügerpark voor het eerst vastgesteld in juli 1990, bij een
uitgemergelde buffelstier valkbij de zuidwestelijke grens van het park. In 1991 en 1992
toonde onderzoek bij meer dan duizend buffels, die gedood werden om tbc te
bestrijden, aan dat de ziekte wijdverspreid was onder buffels in de zuidelijke helft van
het park, maar dat het noordelijke deel vrij van de ziekte was. Vervolgonderzoek
toonde aan dat de prevalentie van de ziekte toenam en dat rundertbc oprukte naar
het noorden.
De verspreiding van de ziekte suggereert dat rundertbc het park in de late jaren ’50 of
de vroege jaren ’60 is binnengekomen. Het vermoeden bestaat dat buffels van het
park de Crocodile rivier (de zuidelijke grens van het park) zijn overgegaan en
vervolgens werden geïnfecteerd door ziek rundvee. Rundertbc heerste in die tijd
onder rundvee in het Komatipoort/Malelane gebied. Waarschijnlijk zijn de buffels
daarna terug het park ingetrokken en hebben daarbij rundertbc met zich
meegebracht.
(bron: Sunday Times (South African Republic), 27 september 1998)
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Epidemiologie
Prevalentie
Onderzoek dat is uitgevoerd tussen 1990 en 1996 geeft het volgende aan:
Bij de meeste geïnfecteerde buffels was rundertbc subklinisch. Dit is waarschijnlijk
ook de reden dat de ziekte pas zo’n 30 jaar na de vermoedelijke binnenkomst in het
park is gedetecteerd. De selectieve verwijdering van geïnfecteerde buffels op klinische
gronden is daarom ook van beperkt nut. Klinische verschijnselen zijn overigens
verzwakking, slechte conditie en achterblijven bij achtervolging door een helikopter.
De gemiddelde prevalentie voor alle geïnfecteerde buffelkuddes in 1991/92 (tijdens
een telling via de lucht in 1991 werden er 29.500 buffels waargenomen) was 23,9%,
met een variatie van 2 tot 67%. Kuddes in het zuiden, waar de ziekte vermoedelijk is
binnengekomen, hadden hogere prevalenties dan de kuddes naar het noorden toe.
Verspreiding
Alles wijst erop dat rundertbc onder buffels wordt verspreid via de lucht. Buffels zijn
groepsvormende dieren en kuddevorming plus contacten tussen de dieren zijn
waarschijnlijk de belangrijkste factoren bij de transmissie van rundertbc tussen
kuddes. Huchzermeyer et al. (1994) beweren dat de belangrijkste wijze van
verspreiding tussen rundveekuddes de introductie van geïnfecteerde dieren in nietgeïnfecteerde kuddes betreft. Dit is waarschijnlijk ook de belangrijkste wijze van
verspreiding tussen buffelkuddes in het Krügerpark.
Aangezien waarschijnlijk is dat rundertbc het park vanuit het zuiden is
binnengekomen, heeft het zo’n 30 jaar geduurd voordat de ziekte de Olifants rivier
heeft bereikt, die grofweg het midden van het park vormt. Dit is een afstand van zo’n
180 km, wat wijst op een snelheid van ongeveer 6 km per jaar in noordelijke richting.
Als deze snelheid wordt volgehouden bereikt de ziekte het meest noordelijke punt
van het reservaat in nog eens 30 jaar. Met de huidige hogere dichtheden van buffels
kan verwacht worden dat de ziekte zich nog sneller verspreidt.
Endemisch
Het succes van de buffel als een ‘maintenance’ gastheer geeft het Krügerpark een
endemische status voor rundertbc. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid de komende
jaren nog zo zijn. Dit is een probleem voor het ‘Bovine Tuberculosis Scheme’ in Zuid
Afrika, die als doel heeft om de ziekte in het hele land uit te roeien. Het risico dat
rundertbc overgaat van buffels naar rundvee is echter laag: het Krügerpark is nu
volledig omheind. Daarnaast zijn er geen gemeenschappelijke weidegronden voor
rundvee en buffels en vindt transmissie tussen buffels bijna exclusief aerogeen plaats.
Mortaliteit
Beschikbare data suggereren een potentiële mortaliteit onder buffels tot 10% in
kuddes met een prevalentie van 50% of hoger. Gezien het feit dat rundertbc zich
steeds sneller onder buffels verspreidt, is het aannemelijk dat de meeste
geïnfecteerde kuddes uiteindelijke hoge prevalenties zullen hebben en verhoogde
mortaliteitscijfers.
Het enige risico voor mensen is direct contact met geïnfecteerde dieren.
Bron:
V. de Vos, R.G. Bengis, N.P.J. Kriek, A. Michel, D.F. Keet, J.P. Raath, H.F.K.A.
Huchzermeyer. 2001. The epidemiology of tuberculosis in free-ranging African buffalo
(Syncerus caffer) in the Kruger National Park, South Africa. Onderstepoort Journal of
Veterinary Research, 68:119-130.
Hoe erg is de situatie?
De uitbraak van runder tbc in het Krügerpark is waarschijnlijk de meest bedreigende
ziekte voor het ecosysteem sinds de verwoestende runderpestepidemie van 18981902. In tegenstelling tot runderpest is rundertbc een chronische, zich langzaam
ontwikkelende ziekte zonder duidelijke symptomen (behalve in een ver ontwikkeld
stadium). Sensitieve en specifieke ante mortem testen zijn alleen voor een paar
soorten ontwikkeld. Het voorkomen van rundertbc in het Krügerpark is niet alleen een
nachtmerrie voor het park vanwege het gevaar van ontwrichting van het hele
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ecosysteem, maar ook voor de veterinaire authoriteiten in een land met een actief en
effectief rundertbc bestrijdingsschema voor runderen.
(bron: Wildlife Tuberculosis Study Group, http://wildlifetb.greensponsors.com/tbwrld.htm).
Effecten op de populatie buffels
Data van 3.743 buffels gedood in de periode 1991-1998 in het Krügerpark, werden
gebruikt om de effecten van rundertbc op de buffelpopulatie te bepalen en risico
factoren te onderzoeken. Rundertbc leek de vruchtbaarheid van vrouwelijke dieren
niet te beïnvloeden, maar buffels ouder dan 3 jaar waren ondervertegenwoordigd in
geïnfecteerde kuddes. Het risico om rundertbc op te lopen nam voor alle
leeftijdsgroepen toe wanneer de prevalentie in de kudde hoger is.
In 1998 werd de prevalentie van rundertbc in het Krügerpark geschat op 1,5%, 16% en
38,2% in respectievelijk het noordelijke, centrale en zuidelijke deel van het park
(Rodwell, 2000). De prevalentie was significant toegenomen in de zuidelijke en
centrale delen tussen 1991 en 1998.
Er bestaat geen praktische behandeling voor rundertbc bij wilde dieren. En alhoewel
vaccins in ontwikkeling zijn, is er geen een beschikbaar voor gebruik bij grote
vrijlevende populaties wilde dieren. Er is weinig twijfel dat rundertbc dieren en
mensen kan doden (Cosivi et al., 1995), maar het is onduidelijk of ziekte en mortaliteit
door rundertbc de levensvatbaarheid van de populatie kan beïnvloeden.
Ziektes kunnen natuurlijke populaties reguleren, maar er is nog weinig bekend over
de impact op populaties (Gulland, 1997). De enige goed gedocumenteerde studies die
regulatie van een populatie door microparasieten aantonen, zijn die waar het
pathogeen hoog virulent was en het een dramatisch effect had op een enkele
gastheer generatie. Bijvoorbeeld runderpest (Plowright, 1982) en myxomatose
(Brothers et al., 1982). Daarentegen is rundertbc een chronische ziekte en het kan
jaren duren voordat klinische symptomen zich manifesteren. Dit maak het heel
moeilijk om effecten op de populatie vast te stellen.
Bron:
T.C. Rodwell, I.J. Whyte, W.M. Boyce. 2001. Evaluation of population effects of bovine
tuberculosis in free-ranging African buffalo (Syncerus caffer). 2001. Journal of
Mammology, 82(I): 231-238.
Maatregelen
De belangrijkste strategie van het Krügerpark is om de infectie in het noordelijke deel
van het park zo laag mogelijk te houden of uit te roeien. Dit gebeurt via de
zogenaamde ‘Test-and-Remove’ strategie. Een groep buffels van elke kudde ten
noorden van de Olifants Rivier wordt periodiek gevangen en getest. Positieve dieren
worden gedood. Vanwege het grote aantal buffels in het noorden (meer dan 10.000
dieren) is het niet mogelijk om alle dieren tegelijk te testen. Het streven is om elke
buffelkudde in het noorden tenminste eens in de drie jaar te testen.
In het gebied ten zuiden van de Olifants rivier, waar de prevalentie van rundertbc
hoog is, worden niet alle buffels gedood die nodig zijn om de prevalentie van
rundertbc significant omlaag te brengen. Dit zou namelijk grotere ecologische
effecten hebben dan de ziekte zelf. Totdat een effectief vaccin is ontwikkeld of een
andere optie is ontwikkeld, worden in het zuidelijke deel geen interventie
maatregelen getroffen. Wel zal de ‘Test- and-Remove’ methode bij sommige kuddes in
het zuidelijke deel waar de prevalentie van rundertbc zeer hoog is, worden
geëvalueerd (bron: Wildlife Tuberculosis Study Group,
http://wildlifetb.greensponsors.com/tb-wrld.htm).
Een speciale ‘Disease-free Buffalo Breeding Facility’ is in de buurt van Skukuza
opgericht, in het zuiden van het park. Hier worden tbc-vrije buffelkalveren
grootgebracht en gespeend van hun in het wild gevangen moeders onder
quarantaine omstandigheden. Vervolgens worden ze herplaatst in andere
natuurbehoudgebieden in Zuid Afrika. Dit is onderdeel van de strategie om zeker te
stellen dat een genenpool van de Krügerpark buffels bewaard blijft, ver weg van het
huidige rundertbc gebied.

48

Expertisecentrum LNV

Daarnaast is een hek met schrikdraad geplaatst langs de zuidelijke en westelijke grens
van het Krügerpark om te voorkomen dat rundertbc overgaat naar de
landbouwgebieden van Zuid Afrika.
Een ander aspect dat gemonitored wordt, is de overdracht van rundertbc van de
belangrijkste gastheer (buffel) naar andere diersoorten.
In 1999 kwam het Krügerpark met een ambitieus plan om de verspreiding van tbc bij
leeuwen en buffels tegen te gaan (Selsky, A., Associated Press, 2/24/99). Het plan
houdt in dat buffels in een strook van 12 tot 24 mijl breed door het noordelijke deel
van het park worden verwijderd. Deze strook loopt ruwweg door het noordelijke
derde deel van het park. Door buffelkuddes in de bijna tbc-vrije noordelijke sectie te
scheiden van geïnfecteerde kuddes in de centrale en zuidelijke secties, wordt gehoopt
de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Geïnfecteerde buffels worden geleidelijk
gedood totdat het park vrij is van rundertbc. Het Krügerpark wees andere opties om
de ziekte te bestrijden af, zoals het neerzetten van een afscheiding om de
geïnfecteerde buffels af te scheiden. Dit zou de migratie van andere diersoorten
bemoeilijken evenals de toegang tot waterbronnen. Ook de optie om álle
geïnfecteerde buffels in het park (dat zo groot is als Israël) te doden werd afgewezen.
(bron: Sunday Times (South African Republic), 27 september 1998)
Natuurbeheerders versus boeren
Bij het uitroeien of onder controle brengen van rundertbc is er een conflict tussen
natuurbehoud en gezondheid. Natuurbeheerders zijn veelal onwillig om rundertbc bij
vrijlevende populaties onder controle te brengen, aangezien ze bewijs hebben dat
runderen de wilde dieren infecteerden. Aan de andere kant hebben boeren bewijzen
dat wilde dieren runderen infecteerden.
De enige effectieve techniek om rundertbc onder controle te houden en uiteindelijk
uit te roeien bij rundvee, is herhaaldelijk ‘test-and-slaughter’. Dit is relatief makkelijk
vergeleken bij de pogingen om de ziekte bij wilde populaties onder controle te
brengen.
(bron: Wildlife Tuberculosis Study Group, http://wildlifetb.greensponsors.com/tbwrld.htm).
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Case 6: MKZ in Botswana
Wat is mond- en klauwzeer (MKZ)?
MKZ is een zeer besmettelijke en ernstige virusziekte die voorkomt bij evenhoevige
dieren: runderen, varkens, schapen, geiten, maar ook wilde zwijnen, herten, reeën en
een aantal dierentuindieren. Paarden, honden, katten en pluimvee hebben er geen
last van. De ziekte is niet gevaarlijk voor de mens. Er bestaat bij mensen wel een
ziekte die lijkt op MKZ, nl. hand- voet- en mondziekte (HVM). Deze ziekte komt voor
bij kinderen en jonge mensen. Het HVM-virus is op geen enkele manier verwant aan
het virus dat bij evenhoevige dieren MKZ veroorzaakt.
Dieren met MKZ hebben koorts, maken een zieke indruk, eten minder en vertonen
blaren o.a. aan de rand tussen huid en klauw en op de tong. De verschijnselen zijn bij
runderen en varkens vaak zo duidelijk, dat al op het zicht een redelijk zekere diagnose
gesteld kan worden. Bij geiten en schapen zijn de verschijnselen minder duidelijk.
Ongeveer 5% van de volwassen, besmette dieren sterft aan de ziekte. Het sterftecijfer
onder jonge dieren ligt aanmerkelijk hoger.
Het MKZ-virus kan zich razendsnel over een veestapel verspreiden. Dit kan door zowel
directe contacten (dier-dier) als indirecte contacten (b.v. dier-mens-dier, via dierlijke
producten en via vervoersmiddelen). Bovendien kan het ook via de lucht over zeer
grote afstand worden verspreid.
(bron: www.minlnv.nl).
Literatuuroverzicht van MKZ-uitbraken
Alvorens op de case van MKZ in Botswana in te gaan, wordt eerst een
literatuuroverzicht gegeven van MKZ-uitbraken en eventuele overdracht tussen vee en
wilde dieren (Elbers et al., in prep.)
Inleiding
Wilde dieren kunnen een rol spelen in de epidemiologie van MKZ, omdat ze een
reservoir van MKZ kunnen vormen met mogelijkheden voor overdracht naar dieren in
de veehouderij. Literatuurstudie toont aan dat zowel wilde herten als wilde zwijnen
geïnfecteerd kunnen worden door het MKZ-virus, maar dat overdracht van vee naar
wilde herten en wilde zwijnen zeer zelden voorkomt. Toch bevelen Elbers et al. (in
voorbereiding) van het CIDC in Lelystad aan om na een MKZ-epidemie in een gebied
wilde herten en wilde zwijnen te controleren op de aanwezigheid van antilichamen in
het bloed tegen het MKZ-virus, om te voorkomen dat de wilde dieren een reservoir
voor het virus gaan vormen.
Onderstaande tekst is vertaald en overgenomen uit het artikel van Elbers et al. (in
voorbereiding) ‘Sero-monitoring of wild deer and wild boar during and in the
aftermath of the foot-and-mouth disease epidemic 2001 in the Netherlands’.
Uitbraken van MKZ in diverse Europese landen
Nederland was vrij van MKZ sinds 1984. In februari 2001 werd in een slachthuis in het
Verenigd Koninkrijk MKZ ontdekt en dit was het begin van een grootschalige
epidemie, met uitbraken in andere landen: Frankrijk, Ierland en Nederland (Bouma et
al., 2002). Onmiddellijk na de melding van de eerste MKZ-uitbraak op 21 februari 2001
in het Verenigd Koninkrijk,, vonden uit dit land geen diertransporten meer plaats naar
Nederland. Daarnaast werden veemarkten verboden en mochten gevoelige dieren
binnen Nederland alleen van het ene naar het andere bedrijf werden gebracht,
gevolgd door grondige reiniging en desinfectie. Verder werden alle MKZ-gevoelige
dieren die vanaf 24 januari 2001 uit het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk geïmporteerd
waren getraceerd en klinisch geïnspecteerd. Alle schapen en geiten die sinds 1
februari 2001 uit deze twee landen waren geïmporteerd, werden gedood en
vernietigd. Er werd bij deze dieren geen MKZ gevonden. Ondanks deze preventieve
maatregelen werd een verdenking van MKZ gerapporteerd op 15 maart 2001. De
eerste uitbraak van MKZ werd vastgesteld op 20 maart 2002. In totaal werden 26
gevallen van MKZ vastgesteld, met de laatste uitbraak op 22 april 2001.
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Mogelijke rol van wilde dieren bij de verspreiding van MKZ.
Wilde dieren kunnen een rol spelen bij de epidemiologie van MKZ, omdat ze een
reservoir kunnen vormen voor het MKZ-virus met mogelijkheden voor transmissie
naar dieren in de veehouderij (McDiarmid, 1962). In dit opzicht speelt de Afrikaanse
buffel een centrale rol in het voortbestaan van MKZ in Zuid-Afrika (Thomson, 1995).
In Noord-Amerika en heel Europa komen herten en wilde zwijnen veelvuldig voor op
het platteland waar de mogelijkheid bestaat dat ze met vee in contact komen. Herten
en wilde zwijnen kunnen zowel in het wild als kunstmatig besmet worden met het
MKZ-virus (Ercegovac et al.,1968; Forman en Gibbs, 1974). Laboratorium experimenten
hebben aangetoond dat wilde herten MKZ kunnen overbrengen op vee (Gibbs et al.,
1975).
Na afloop van de Nederlandse MKZ-uitbraken in 2001 werd een serologisch onderzoek
bij wilde herten en wilde zwijnen uitgevoerd, zoals dat ook bij andere MKZ-uitbraken
is gebeurd (Brooksby, 1969; Danish State Veterinary Service, 1982; Lawman et al.,
1978).
Het onderzoek van Elbers et al. (in voorbereiding) geeft de resultaten weer van het
‘sero-monitoren’ van wilde herten en wilde zwijnen na afloop van de MKZ-epidemie in
2001 en kijkt naar de mogelijke rol van deze dieren in de epidemiologie van MKZ.
algemene maatregelen voor en tijdens de MKZ-bestrijding in Nederland
Naar aanleiding van de eerste MKZ-uitbraak in het Verenigd Koninkrijk op 20 februari
2001, werden in Nederland diverse maatregelen afgekondigd (Bouma et al., 2002).
MKZ-gevoelige dieren op Nederlandse bedrijven die dieren hadden geïmporteerd uit
de regio’s in het Verenigd Koninkrijk waar MKZ was vastgesteld, werden preventief
geruimd. Bij deze preventief geruimde bedrijven waren 8 hertenbedrijven; deze
werden op 25 februari geruimd. Bloedmonsters van deze in gevangenschap gehouden
herten testten toonden geen MKZ aan. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten
sloten in 2001 een aantal van hun (nationale) parken en landgoederen met wilde
dieren voor het publiek. Schaapskuddes en vrij lopende runderen werden binnen
gehuisvest om contact met publiek te vermijden (B&A, 2002). Ondanks deze
preventieve maatregelen werd MKZ in Nederland geïntroduceerd en de eerste
uitbraak werd bevestigd op 20 maart 2001, dichtbij de Veluwe waar wilde herten en
zwijnen rondlopen. Op 21 maart werden nationale bossen en parken opgedeeld in
compartimenten en de jacht op wilde dieren werd verboden (B&A, 2002). Het
jachtverbod werd op 1 juli 2001 opgeheven. Besloten werd om bloedmonsters te
nemen van een aantal wilde zwijnen en herten, geschoten na 25 juni 2001.
Onderzoek van bloedmonsters van wilde zwijnen en herten
In Nederland leeft de wilde zwijnenpopulatie in een beperkt aantal gebieden: in
compleet omheinde gebieden als de Hoge Veluwe en de Kroondomeinen, en
daarnaast ‘vrij’ in nationaal park ‘de Veluwe’ en de Roerstreek (Elbers et al., 2002).
Sinds 1994 worden wilde zwijnen serologisch gemonitored. Bloedmonsters van wilde
zwijnen die in de regio leefden die in 2001 getroffen werd door MKZ, werden
onderzocht op antilichamen tegen het MKZ-virus. Daarnaast werden bloedmonsters
van in het wild levende herten onderzocht.
In totaal werden bloedmonsters van 140 herten en 208 wilde zwijnen onderzocht. Alle
monsters bevatten geen antilichamen tegen het MKZ-virus.
Discussie
MKZ komt van nature voor bij een aantal hertensoorten. Grootschalige uitbraken van
MKZ in rendierpopulaties werden gemeld in 1855, 1896 en 1955 in de Russchische
toendra zone (Gribanov, 1958; Ogryzkov, 1963). Het ziekteverloop was tamelijk
ernstig, omdat veel dieren ‘hun hoeven verloren’ en secondaire complicaties (met
name blindheid) kwamen veel voor. In sommige kuddes stierven alle kalveren binnen
een periode van 10-12 dagen. Ook later werd de controle op MKZ in de USSR
bemoeilijkt door de aanwezigheid van MKZ bij wilde dieren (met name de wilde Saiga
antilope) in Centraal Azië (Boko, 1959; Kruglikov et al., 1985). De weiden waarop deze
dieren leven werden continu gebruikt door gedomesticeerde runderen.
De controle van een MKZ-uitbraak bij runderen in Californië tussen 1924 en 1926 werd
ernstig belemmerd door uitbreiding van de ziekte naar de hertenpopulatie van de
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Stanislaus National Forest van Tuolumne County. Runderen van een aantal kuddes
werden in de zomerperiode in dit reservaat (een gebied van ongeveer 1000 ‘square
miles’) ingeschaard en besmet met het MKZ-virus (Mohler, 1925).
Het MKZ-virus kon zich snel verspreiden van runderen naar herten, doordat:
er een groot aantal geïnfecteerde runderen in open gebied leefde, zonder de
mogelijkheid om al het vee bijeen te drijven vanwege het ruige terrein;
er veel mogelijkheden voor contacten waren met een groot aantal vrij levende
herten in het reservaat (deze herten werden in de winter bijgevoerd).
De ziekte werd voor het eerst vastgesteld bij herten in juli 1924 en in september 1925
waren ongeveer 22.000 herten doodgeschoten. Hiervan vertoonde 10% typische MKZverschijnselen (Keane, 1926).
Meldingen van natuurlijke gevallen van MKZ in andere hertensoorten op het Europese
continent, geven in het algemeen op zichzelf staande gevallen van klinisch ziek zijn
weer, zoals bij elanden (Magnusson, 1939), edelherten (Stroh, 1912; Cohrs en Weber,
1939), reeën (Stroh, 1912; Stroh, 1938; Stroh, 1939; Cohrs en Weber, 1939; Sallinger,
1939; Christiansen, 1939), damherten (Bartels en Claassen, 1936), moeflons (Mouquet,
1929; Roemmele, 1938) en gemsen (Stroh, 1912; Stroh, 1939; Hess, 1967).
MKZ-uitbraken bij wilde herten en gemzen in dierentuinen zijn gemeld door de
Buenos Aires Zoo in Argentinië in 1942, 1948 en 1955 (Grosso, 1957), de dierentuinen
van Leipzig en Hannover in Duitsland (Bartels en Claassen, 1936), de Zoo of Bois de
Vincennes in Frankrijk in 1938 (Urbain et al., 1938), de Kölner Zoo in Duitsland in 1971
(Thalmann en Nöckler, 2001) en de Assam State Zoo in India in 1981 (Sarma et al.,
1983).
In de jaren zestig werden diverse experimentele infectie studies uitgevoerd in Oost
Europa, om te onderzoeken hoe MKZ zich gedraagt bij reeën, edelherten, damherten,
rendieren, saiga-antiolopes en Siberische herten (Dzhupina en Sviridov, 1965;
Boukhtiarov en Kindyakov, 1965; Boukhtiarov et al., 1968; Ercegovac et al., 1968). Na
de grote MKZ-epidemie in het Verenigd Koninkrijk in 1967/68, zorgde de
‘Northumberland Committee on foot-and-mouth disease’ (1969) voor hernieuwde
belangstelling voor de mogelijke rol van wilde herten in de epidemiologie van MKZ, in
het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. De gevoeligheid van reeën,
damherten, edelherten en witstaartherten voor MKZ werd bestudeerd (Forman en
Gibbs, 1974; Forman et al., 1974; McVicar et al., 1974). MKZ bij edelherten en
damherten was in lichte mate of niet duidelijk aanwezig. MKZ bij reeën was echter
ernstig met duidelijke verschijnselen en snelle achteruitgang van lichaamsconditie.
Ook werd aangetoond dat elke soort (rund, schaap, hert) MKZ overbracht naar dieren
van zijn eigen soort en naar runderen en schapen (McVicar et al., 1974; Gibbs et al.,
1975).
In het Verenigd Koninkrijk zijn wilde herten nooit ‘beschuldigd’ van natuurlijke MKZuitbraken (McDiarmid, 1975a; Lawman et al., 1978; Wilesmith, 2001). Tijdens MKZuitbraken in continentaal Europa in de laatste 6 decennia, is het virus nooit
overgelopen van geïnfecteerd vee naar vrij levende herten of vice versa. Diverse
auteurs hebben uitgesproken dat het onwaarschijnlijk is dat wilde herten een
belangrijke factor in West-Europa zijn bij het voortbestaan en de transmissie van het
MKZ-virus tijdens een epidemie van MKZ bij gedomesticeerd vee (Bartels en Claassen,
1936; Stroh, 1938; Meyer, 1939; Gibbs et al., 1975; Wilesmith, 2001).
In Nieuw Zeeland en Australië is veel discussie geweest over de rol van wilde zwijnen
of verwilderde varkens als potentiële vector voor het MKZ-virus (Martin, 1972; Murray
en Snowdon, 1976; Hone en Pech, 1990), vooral na de grote epidemie in 2001 in
Europa (Gee, 2002). Wilde zwijnen zijn gevoelig voor MKZ, zoals werd aangetoond
door hun infectie in de Zoo of Bois de Vincennes in Frankrijk in 1938 (Urbain et al.,
1938). Sporadisch zijn er meldingen geweest van natuurlijke MKZ infecties bij wilde
zwijnen en wilde varkens (Geoffrey Saint-Hilaire, 1919; Hutyra en Marek, 1922; Kleine,
1939). Stroh (1912) noemt een melding van MKZ bij wilde zwijnen op Sardinië in Italië
in 1907. Sludskii (1956) noemt uitbraken van MKZ bij wilde zwijnen in de Kaukasus in
1902, 1908, 1911, 1917, 1919 en 1925. Ercegovac et al. (1968) onderzochten de
gevoeligheid van wilde zwijnen voor natuurlijke en kunstmatige infectie van MKZ in
experimentele infectie studies. Wilde zwijnen vertoonden duidelijke verschijnselen

52

Expertisecentrum LNV

van MKZ na infectie. Er zijn echter de afgelopen 80 jaar in West Europa geen gevallen
bekend dat het MKZ-virus overgaat van vee naar wilde zwijnen.
Conclusie
Het is dus duidelijk dat zowel wilde herten als wilde zwijnen gevoelig zijn voor
natuurlijke en kunstmatige infectie van MKZ. Na grondige bestudering van de
literatuur is het ook duidelijk dat het virus zeer zelden overgaat van geïnfecteerde
runderen naar wilde herten en wilde zwijnen of omgekeerd. In de eerste 4 decennia
van de twintigste eeuw werd overdracht van het virus van vee naar herten heel af en
toe in West Europa waargenomen, en daarna nooit meer. Dit heeft waarschijnlijk
ondermeer te maken met de manier waarop runderen tegenwoordig in Europa
worden gehouden, waarbij er weinig tot geen contact met wilde dieren is. Als er
kreupele herten tijdens een MKZ-uitbraak worden gesignaleerd, moet hier echter wel
serieus aandacht aan worden besteed. Een aantekening hierbij is dat
bewegingsstoornissen regelmatig voorkomen bij wilde herten, dus ook in tijden
wanneer er geen MKZ heerst (Stroh, 1912).
Omdat de introductie van MKZ door wilde dieren niet onmogelijk is, wordt er
aanbevolen om ‘sero-monitoring’ bij wilde dieren uit te voeren als er in een gebied
MKZ heeft geheerst, om er zeker van te zijn dat in de wilde dierenpopulatie geen
reservoir van MKZ ontstaat.
MKZ in Botswana
Beschrijving van het gebied in Botswana waar MKZ uitbrak
Op 7 februari 2002 kwam het bericht dat een aantal runderen in Lephaneng ‘crush’,
ongeveer 5 km ten zuidoosten van Matsiloje, klinische verschijnselen vertoonden van
MKZ. Het Matsiloje gebied ligt in het noordoostelijk deel van het land in het
Francistown Veterinary District. Het wordt in het oosten begrensd door de grens met
Zimbabwe, in het zuiden door de Shashe Rivier, in het noorden en het westen door de
Francistown ‘free hold ranches’. Het bestaat uit 15 ‘crushes’ met in totaal 12.000 stuks
rundvee. Het is voornamelijk een gemeenschappelijk begrazingsgebied met water dat
beschikbaar wordt gesteld door het ministerie, aangezien de toegang tot de rivier is
afgesloten door de omheining van een veterinair cordon.
Maatregelen
Botswana heeft een MKZ controle systeem dat is gebaseerd op
quarantaine en controle op dierbewegingen,
vaccinatie van runderen met een hoog risico om MKZ te krijgen,
controle van importen,
publieke voorlichting.
Het land is verdeeld in zones voor controle op MKZ. De noordelijke buffel zones
worden afgescheiden van de gevaccineerde zones door een buffel afscheiding. De
MKZ vrije zones vormen het grootste deel van het land. De voormalige exportzone
was MKZ-vrij zonder vaccinatie, tot de uitbraak in februari 2002. De toezicht of
bufferzone ligt tussen de gevaccineerde zone en de voormalige exportzone. Niet
gevaccineerd rundvee wordt onderzocht, gevaccineerd en in quarantaine geplaatst
voordat ze de gevaccineerde zone in mogen.
Na de uitbraak in februari 2002 werden de volgende maatregelen getroffen:
een persbericht werd opgesteld om de (inter)nationale gemeenschap op de
hoogte te brengen van de uitbraak, evenals de handelspartners en de buurlanden.
Een website met informatie over de uitbraak werd geplaatst op de site van de
regering.
De meeste landen hebben Botswana inmiddels laten weten dat ze geen producten
van Botswana meer importeren.
De bewegingen van evenhoevige dieren en van producten van deze dieren
werden beperkt, door een blokkade van het gebied met de uitbraken. Dit
betekende een tijdelijk opschorten van slachten door het hele land. De twee
export abattoirs werden gesloten.
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Veterinaire teams trokken het getroffen gebied in om runderen te inspecteren en
de omvang van de uitbraak vast te stellen.

Maatregelen per zone:
De geïnfecteerde zone
• Rundvee in de geïnfecteerde ‘crush’ werden gevaccineerd, in een kraal gedreven
en gebrandmerkt met een ‘I’ op de linkerschouder. Hierna werden deze dieren
vernietigd.
• 12.000 stuks rundvee in de rest van de geïnfecteerde zone werden gevaccineerd en
gebrandmerkt met een ‘I’ op de linkerzijde. Deze dieren werden niet in een kraal
gedreven en liepen vrij rond.
• Al het rundvee in deze zone werd elke week klinisch geïnspecteerd, als het
mogelijk was gevolgd door vaccinatie.
• Er werd een verbod ingesteld op bewegingen van evenhoevigen en hun producten
naar, in, en uit het gebied.
• Alle voertuigen en personeel die het gebied verlieten, werden gedesinfecteerd.
• De geïnfecteerde zone werd met een hek volledig afgescheiden van de
toezichtzone.
De toezichtzone
• Deze zone wordt niet gevaccineerd, behalve als MKZ zich hier naar toe verspreidt.
• Al het rundvee in deze zone werd geïnspecteerd en 100% serologisch onderzocht.
Dit gebeurde elke twee weken.
• Dierbewegingen werden beperkt.
De grotere toezichtzone
• Dieren in deze zone werden elke 4 weken klinisch onderzocht.
• Er mochten geen evenhoevigen de zone verlaten.
Rest van het land
• Alle runderen werden visueel geïnspecteerd.
• Hiertoe werd er een standstill ingesteld voor alle bewegingen van rundvee.
(bron: M.V. Raborokgwe, director of the Department of Animal Health and
Production: ‘Control and eradication measures for foot and mouth disease in
Botswana’)
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Bijlage 5. De Leidraad Grote grazers

Zorgplicht
In de GWWD is de zorgplicht in artikel 36 verwoord. De GWWD maakt onderscheid
tussen gehouden en niet-gehouden dieren. Voor gehouden dieren gelden naast
artikel 36 ook alle overige zorgbepalingen, voor niet-gehouden niet. Bepalend
criterium voor het onderscheid tussen gehouden en niet-gehouden dieren is of de
mens beschikkingsmacht heeft over een dier.
Hoefdieren in de grote eenheden natuurgebied - Oostvaardersplassen en
Veluwezoom - worden beschouwd als niet-gehouden dieren, maar aan elk dier in een
natuurterrein moet volgens de Staatssecretaris zorg worden verleend.
De Leidraad betreft de volgende onderwerpen:
• De zorg voor runderen, paarden en schapen, rekening houdend met de
verschillende beheersdoelstellingen die in het terreinbeheer gehanteerd worden
Het soort dier, de aard en omvang van het terrein, de mate van verwildering en de
mate waarin het dier ‘voor zichzelf kan zorgen’ maken uit of een beheerder
wettelijk te maken heeft met gehouden of niet-gehouden dieren. In de ‘grote
eenheden natuurgebieden’ de Oostvaardersplassen en de Veluwezoom (Imbosch)
zijn de dieren al zo ver verwilderd dat ze nu als niet-gehouden worden beschouwd.
Daarom worden de regels uit de GWWD voor dieren in de Imbosch en de
Oostvaardersplassen op een aantal punten anders uitgewerkt. Voorlopig geldt
voor alle andere natuurgebieden met hoefdieren dat deze dieren tot de
‘gehouden’ dieren gerekend moeten worden. Er zijn echter al particulieren die
voor de rechter hebben geprobeerd om voor hun dieren eveneens de status 'nietgehouden' te krijgen (pers. med. Noordhuizen-Stassen).
•

Dierenwelzijn in relatie tot de draagkracht van natuurgebieden
Bij dreigende overschrijding van de draagkracht in grote eenheden natuurgebied
dient preventief aantalsregulatie plaats te vinden; de beoordeling of er sprake is
van dreigende overschrijding ligt primair bij de terreinbeheerder.
Een beheerder moet in het beheersplan aangeven wat de draagkracht is en welke
maatregelen worden getroffen om overschrijding van de draagkracht te
voorkomen

Wettelijk kader: het voorkómen van lijden door getalsregulatie, is binnen het kader
van de GWWD een goede mogelijkheid om de vereiste zorg te bieden. Indien bij
dreigende overbevolking besloten wordt om in te grijpen, bestaat de mogelijkheid om
dit door afschot te doen. In de terreinen waar de grazers als niet-gehouden worden
beschouwd, is hiervoor ingevolge het Besluit doden van dieren geen verdere
vergunning of ontheffing nodig. In de overige natuurterreinen (gehouden dieren) wel.
Beleidslijn: bij dreigende overschrijding van de draagkracht in grote eenheden
natuurgebied dient preventief aantalsregulatie plaats te vinden.
Het ingrijpen bij lijden, ziekte of verwonding
In alle typen natuurterreinen kan zich de situatie voordoen dat een ziek of gewond
dier wordt aangetroffen of dieren worden gezien die zich in een uitzichtloze situatie
bevinden. De vraag is dan hoe moet worden gehandeld, met name wanneer de indruk
bestaat dat sprake kan zijn van (toekomstig) ernstig lijden of grote stress.
Elk dier in een natuurterrein moet zorg krijgen. Voor gehouden dieren is de zorg
vergelijkbaar met wat in de landbouw praktijk is: de dieren worden zodra dit mogelijk
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is geïdentificeerd en geregistreerd, er is vrijwel dagelijks toezicht en jaarlijks is er een
gezondheidsonderzoek.
In de grote eenheden natuurgebied bezoekt de beheerder de dieren enkele keren per
week, zonodig in gezelschap van de vaste dierenarts. Eén keer per jaar bepalen zij of
de draagkracht van het terrein wordt overschreden en of ingrijpen nodig is. De
beheerder is een specialist in het beheer van grote hoefdieren en een aan het
natuurgebied gekoppelde veterinaire begeleidingscommissie begeleidt hem.
Uitgangspunt bij niet-gehouden hoefdieren is dat de beheerder ingrijpt en
doeltreffende maatregelen treft indien de verwonding dermate ernstig is of een ziekte
zo ver gevorderd is dat het dier ernstig of uitzichtloos lijdt. Ook abnormaal gedrag
kan aanleiding zijn om zorg te verlenen.
Wettelijk kader: Artikel 36 van de GWWD betreft de zorgplicht in situaties waarin het
dier lijdt. Dit geldt voor álle dieren. De wet omschrijft niet hoe ingegrepen zou
moeten worden bij ernstig lijden, ziekte, verwonding of andere uitzichtloze situaties.
Beleidslijn: Een beheerder dient in alle natuurterreinen in te grijpen als hij
geconfronteerd wordt met een gewond of ziek dier dat uitzichtloos of ernstig lijdt of
zich anderszins in een uitzichtloze situatie bevindt. Indien een dier stervend is maar
niet ernstig lijdt, heeft de beheerder de mogelijkheid het dier rustig te laten sterven
en dus niet in te grijpen. Gewonde en zieke hoefdieren in grote eenheden
natuurgebied worden niet verzorgd wanner verwacht wordt dat zij uit zichzelf zullen
herstellen. In de overige natuurterreinen dienen hoefdieren bij ziekte, verwonding of
andere vormen van hulpbehoevendheid de noodzakelijke verzorging en behandeling
te ontvangen.
Het bijvoederen
Hoefdieren in grote eenheden natuurgebied worden in principe niet bijgevoerd.
Daarop bestaan twee uitzonderingen:
1. er moet worden bijgevoerd als essentiële voedingsstoffen (zoals mineralen)
ontbreken of onbereikbaar zijn,
2. er moet worden bijgevoerd als er vanwege onvoorziene omstandigheden (b.v.
overstroming) grote sterft dreigt (crash).
Dit betekent dat als de situatie van de winter van 1998/1999 in de
Oostvaardersplassen zich wederom zou voordoen, opnieuw niet zou worden
bijgevoerd aan oudere stieren. Wel zouden de stieren die destijds hevig leden, eerder
worden gedood.
De bestrijding van dierziekten
De veterinaire regelgeving is onverkort van toepassing op alle grazers in
natuurgebieden. Ingevolge de EU-regelgeving zijn lidstaten gehouden - bij een aantal
besmettelijke dierziekten zoals MKZ - alle in die regelgeving genoemde noodzakelijke
maatregelen te treffen en eventueel - afhankelijk van de omstandigheden - extra
passende maatregelen uit te vaardigen om deze ziekten te bestrijden en volledig uit te
bannen. Dit Europeesrechtelijk kader is neergelegd in de GWWD. De uit te bannen
dierziekten liggen vast in de Regeling aanwijzing besmettelijke dierziekten.
De bestrijding van bedrijfsgebonden ziekten zoals IBR, is overgelaten aan het
bedrijfsleven. Het PVE heeft voor een aantal ziekten verordeningen vastgesteld, die
ook van toepassing zijn op hoefdieren. Bij het PVE is een verzoek om ontheffing van
de entplicht voor IBR ingediend voor de Oostvaardersplassen.
Voor grazers in de twee grote eenheden natuurgebieden geldt een afwijkend regime
voor preventie en bestrijding van deze dierziekten. In beginsel geldt dat zo weinig
mogelijk wordt ingegrepen in het natuurlijk proces en dat er geen grootscheepse
koppelbehandeling plaatsvindt omdat het niet mogelijk is de dieren preventief te
enten, bij elkaar te drijven of wat dan ook. Mocht er toch besmetting optreden, dan
zal per geval bekeken worden welke aanpak het meest effectief is, om besmetting
naar buiten te voorkomen.
De Oostvaardersplassen en de Veluwezoom liggen op enige afstand van reguliere
bedrijven. Omdat er alleen in uitzonderingsgevallen aan- en afvoer van dieren
plaatsvindt en er geen andere contacten tussen personen, voertuigen en dergelijke
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van buiten het gebied en de dieren in de gebieden zelf plaatsvinden, is het risico
gering dat dieren in deze twee gebieden besmet raken. Desondanks worden de beide
gebieden onderworpen aan een monitoringprogramma om eventuele aanwezigheid
van dierziekten snel te onderkennen.
Beleidslijn: Op alle natuurterreinen waar hoefdieren voorkomen dient elk jaar middels
een steekproef het voorkomen van bedrijfsgebonden ziekten te worden vastgesteld.
De samengestelde resultaten worden jaarlijks voorgelegd aan de VBN (Veterinaire
Begeleidingscommissie Natuur). In de grote eenheden natuurgebied kan voor
bedrijfsgebonden ziekten geen grootscheepse koppelbehandeling plaatsvinden,
omdat het niet mogelijk is de dieren preventief te enten, bij elkaar te drijven of wat
dan ook. Voor het niet preventief te hoeven enten, moet een ontheffing worden
aangevraagd.
Gestorven en gedode dieren
Kadavers van hoefdieren worden zowel in zelfregulerende als in overige
natuurterreinen afgevoerd naar de destructor voor zover redelijkerwijs mogelijk, dat
wil zeggen voor zover de terreingesteldheid dit toelaat.
Juridisch kader: Kadavers worden beschouwd als hoogrisico materiaal in de zin van de
Destructiewet. Op grond van artikel 12 van de Destructiewet is de eigenaar of houder
van hoog-risico-materiaal verplicht het materiaal overeenkomstig door de Minister
van VWS te stellen regelen te administreren, het aan te geven bij, alsmede het ter
beschikking te houden van en af te staan aan de ondernemer binnen wiens
werkgebied het materiaal zich bevindt. Kadavers van hoefdieren vallen ook onder de
reikwijdte van de Destructiewet en moeten dus gedestrueerd worden.
Beleidslijn: Kadavers van hoefdieren worden - waar mogelijk - afgevoerd.
De implementatie in samenwerking met terreinbeheerders en vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties
Bij de implementatie gaat het met name om:
uitwerking van de Leidraad in concrete beheersacties per relevant natuurterrein, bij
voorkeur als onderdeel van een beheers- of begrazingsplan;
jaarlijkse beoordeling door de beheerder of maatregelen noodzakelijk zijn met het
bereiken of dreigen te overschrijden van de draagkracht;
jaarlijkse steekproef op het voorkomen van ziekten bij hoefdieren;
opstellen van een draaiboek waarin staat hoe zal worden gehandeld als er ziekten bij
hoefdieren worden vastgesteld;
goede voorlichting en communicatie over het beheer van hoefdieren en hun
betekenis voor het natuurbeheer.
De Leidraad sluit volledig aan op de ethische richtlijnen die Staatsbosbeheer in
november 1999 samen met de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
heeft gepresenteerd.
Aandachtspunten binnen de Leidraad:
In overleg met provincies en terreinbeheerders bij de vaststelling van natuurdoelen in
het kader van Programma Beheer, zal worden aangegeven voor welke andere
terreinen dan de Oostvaardersplassen en de Veluwezoom, runderen en paarden als
niet-gehouden worden beschouwd. Daarnaast zal er een definitieve beleidslijn komen
voor de toepassing van de Europese regelgeving voor ziektebestrijding in
natuurterreinen. Een ander belangrijk punt is een eventuele regeling om nietgeregistreerde dieren onder gecontroleerde omstandigheden te vervoeren tussen
grote eenheden natuurgebied in binnen- en buitenland.
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