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Oudnieuwe

Hollandse glorie

FREE Nature – de grootste particuliere natuurbegrazer van Nederland – creëerde zijn eigen inheemse rundveeras. Het aldus ontstane
rode-geus-ras is publieksvriendelijk, kalft natuurlijk af en is
zelfredzaam het jaar rond. Een oudnieuwe Hollandse glorie.
TEKST GUY NANTIER

D

e rode-geus-koe stopt met grazen en richt haar
blik nieuwsgierig naar de aankomende wandelaars. ‘Loop maar eventjes om de dieren heen’,
roept kuddebeheerder Patrick van den Burg hun toe. Zo
gezegd, zo gedaan. De passanten maken een kringetje
en zetten hun wandeltocht verder. De koe van haar kant
herneemt haar graasactiviteiten en gunt de recreanten
zelfs het nakijken niet.
‘Daar selecteren we dus heel sterk op, want al onze terreinen zijn toegankelijk voor het grote publiek’, geeft
van den Burg aan. Patrick van den Burg beheert voor
FREE Nature (zie kader) de kudde rode geuzen in het
Zuid-Limburgse Geuldal te Wijlre. ‘Op alle infobordjes
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rond het 14 hectare grote natuurgebied staat mijn telefoonnummer. Bij problemen kunnen de mensen mij
steeds 24/7 bereiken. Dieren die tweemaal geen gepast
gedrag vertonen, gaan er onverbiddelijk uit.’

Smalle genetische basis reden tot inkruisen
De rode geus is een kruising tussen het zeldzaam geworden Nederlandse brandrode rund en het Franse ras salers. ‘De eerste kruisingen werden ongeveer twintig jaar
geleden gemaakt’, verhaalt de kuddebeheerder. ‘Het
graaswerk was tot dan grotendeels voorbehouden aan
geïmporteerde runderrassen zoals het Schotse-hooglandof gallowayras. Maar wij wilden een lokaal ras.’
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De kudde in het natuurgebied Geuldal van 12 hectare
bestaat uit vijf koeien, vijf kalveren, enkele jaarlingen en
een hooglander-dekstier. De kuddes zijn sociale kuddes
met jonge en oude dieren en met mannelijke en
vrouwelijke dieren. Het aantal dieren wordt afgestemd
op wat de omgeving te bieden heeft

eigenaren FREE Nature
plaats Nederland
grondgebruik 6000 ha
		
natuurgebied
veestapel: +/- 1500 grote grazers,
waarvan 300 rode
Wijlre
geuzen

Patrick van den Burg

Het brandrode rund is een Nederlands dubbeldoelras
waarbij de nadruk meer op vlees dan op melk wordt
gelegd. Veel brandroden worden gehouden als zoogkoe.
De dieren zijn rustig en robuust en zeer geschikt om het
hele jaar in natuurgebieden te houden. ‘Echter, de genetische basis van het ras was te smal’, verhaalt Patrick
van den Burg. ‘In het Franse salers, dat goed kan overleven in ruwe omstandigheden en ook een dieprood haarkleed bezit, zagen we een geschikte kruisingspartner
om een inheemse, grote grazer te ontwikkelen die de
begroeiing van de uiterwaarden en andere natuurgebieden in toom kan houden.’

Van den Burg aan. ‘Wij spreken liever over gebruikseigenschappen. De rode geus staat hoog op de poten en
heeft een kleine uier, zodat ze gemakkelijk de ruigte kan
ingaan. Verder moet een rode geus natuurlijk een dieprode kleur hebben, maar bovenal publieksvriendelijk
zijn, makkelijk afkalven en zelfredzaam zijn het jaar
rond. Al het overige, zoals de vorm van de hoorns of de
kleur van de neusspiegel, is secundair.’
De kuddes zijn sociale kuddes met jonge en oude dieren
en met mannelijke en vrouwelijke dieren. Het aantal
dieren wordt afgestemd op wat de omgeving te bieden
heeft. ‘De aantallen worden bepaald op basis van de
hoeveelheid voedsel die in het meest kritieke seizoen –
de winter – beschikbaar is.’ De kalveren blijven bij de
moeder drinken tot het eerstvolgende kalf wordt geboren. ‘Afspenen gebeurt hier op natuurlijke wijze.’
De kuddes worden niet preventief ontwormd en zijn vrij
van medicijnen. ‘Alleen wanneer een dier directe zorg
nodig heeft, wordt er ingegrepen. FREE Nature heeft
hiervoor een eigen ethische richtlijn opgesteld.’
Een- tot tweemaal per jaar worden de dieren gevangen
met een mobiele vangkraal voor een gezondheidscontrole, voor een selectie van de fokdieren of de slachtdieren, voor het maken van nieuwe groepen of om te verkassen. ‘Als de ibr-bvd-bestrijding verplicht wordt, zullen
we de dieren wel frequenter moeten vangen. Maar onoverkomelijk is dat niet.’
Bij het oormerken van de jonge dieren wordt ook een
dna-staal genomen, zodat de familielijnen goed in beeld
zijn en aldus inteelt wordt voorkomen. ‘De familie
De vriendelijke, dieprode geus staat vrij hoog op de poten en heeft een kleine uier.
Ondanks de sobere omstandigheden zijn geraamte en bedekking goed in balans

Vroegrijpheid counteren met nieuwe kruising
Een eerste kudde van dertig runderen werd in 2005 in de
uiterwaarden bij Tiel ingeschaard. De groep rode geuzen
van FREE Nature telt nu meer dan 300 dieren en wordt
als natuurbegrazer ingezet, onder andere in de Diezemonding bij Den Bosch, de Beuningse uiterwaarden, bij
Slot Loevestein te Poederoijen, de Klompenwaard bij
Doornenburg en natuurgebied de Gendtse Polder in het
Betuwse Gendt.
Wat zijn nu de raskenmerken van de rode geus? ‘Wij
spreken niet in de klassieke fokkerijkenmerken’, geeft
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FREE Nature is de grootste, particuliere
natuurbegrazer van Nederland
FREE Nature staat voor Foundation for Restoring European Ecosystems. FREE Nature is de grootste, particuliere natuurbegrazer van Nederland. De organisatie
werkt mee aan de ontwikkeling van gebieden waar de
natuur op eigen benen staat via begrazingsbeheer.
FREE Nature verzorgt het begrazingsbeheer van ruim
30 verschillende natuurgebieden verspreid over Nederland, met als grote grazers onder meer het rode-geusrund, de Schotse hooglander, galloway, wisent, waterbuffel en het wilde paard (koninkspaard). Zij is geen

eigenaar van de natuurgebieden, maar wel van de kuddes. De organisatie werkt voor verschillende opdrachtgevers, zoals Natuurmonumenten en Staatbosbeheer.
Beheerders van FREE Nature zijn bovendien gastheerof -dame van de gebieden. Ze heten mensen welkom
en geven graag uitleg over de grote grazers en al wat
groeit en bloeit. De beheerders worden ondersteund
door lokale vrijwilligers, die ze zelf werven en opleiden.
Dit zorgt voor draagvlak en duurzaam beheer binnen
de lokale gemeenschap.

wordt als voorletter voor de naam van het dier geplaatst.’
De kruising mag best geslaagd heten, aldus de kuddebeheerder. ‘Wat we voor ogen hadden, is er na jarenlange
selectie en het om en om terugkruisen met ofwel brandroden ofwel salers, ook uitgekomen.’ Een probleem waar
de organisatie wel nog mee te kampen heeft, is de vroegrĳpheid in sommige familielĳnen. ‘Dat belemmert een
vlotte afkalving, want de dieren zĳn dan te jong en niet
volledig uitgegroeid. We proberen dit nu te counteren
De paring van rode geuzen met een tienjarige Schotse-hooglander-stier is een
experiment om de vroegrijpheid in sommige familielijnen te counteren
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met het inkruisen met een hooglander-stier. Het Schotse-hoogland-ras staat gekend voor laatrĳpheid. Het is
een experiment. Het is nog een gok wat eruit komt.’

Unieke naam via prijsvraag
Wanneer de kudde te veel uitdĳt of wanneer een dier
wordt uitgeselecteerd, dan wordt het rund geslacht en
het vlees in pakketten verkocht als wildernisvlees. ‘Stieren halen zo’n 600 tot 700 kg geslacht gewicht, een koe
zo’n 300 à 400 kg geslacht gewicht. De pakketten zĳn te
koop in de webshop van FREE Nature. We zĳn bĳna altĳd uitverkocht.’
De komst van de wolf wordt in landbouwkringen niet
met enthousiasme onthaald. Vormt de wolf geen gevaar
voor het overleven van de jonge kalveren van de rode
geuzen? Patrick Van der Burg: ‘Met de komst van de
wolf an sich in heel grote natuurgebieden hebben we
geen probleem. Ook niet met het verlies van een enkel
kalf. Runderen gaan op termĳn hun gedrag veranderen,
gaan alerter reageren als er roofdieren in de buurt komen. We zullen in Nederland wel een beheerplan voor
de wolven moeten uitwerken, omdat we een dichtbevolkt gebied zĳn. De wolf zal op termĳn zĳn schuwheid
voor de mens verliezen vanwege de grote beschikbaarheid aan voedsel en dan hebben we een probleem. In
Russische steden lopen er al wolven rond in de straten.’
Maar waar komt die naam rode geus nu vandaan? Patrick van den Burg: ‘Door middel van een prĳsvraag
kreeg het dier de naam. Uit de 1200 inzendingen werd
de naam – bedacht door Co Dekker uit Bussum – gekozen. De bedenker koos rood vanwege de kleur, zoals die
ook in het brandrode zit en geus dat staat voor ‘echt
Nederlands’, voor ‘stoerheid, op vrĳheid gesteld en zelfstandig’. De naam is inmiddels vastgelegd en beschermd.
Een nieuwe Hollandse glorie is wellicht geboren. l
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