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Sterfte van runderen in natuurgebieden 
Tot nu toe is in Nederland nog maar kort ervaring opgedaan met vrij-
levende runderen in natuurgebieden. Nu de kuddes een meer natuur
lijke leeftijdsopbouw gaan krijgen, zal men in toenemende mate met 

sterfte geconfronteerd worden. Deze sterfte wordt door velen als 
ongewenst beschouwd, zoals duidelijk is geworden door onder andere 
acties van boeren rond de Oostvaardersplassen om vrijlevende runde

ren in dat beschermde gebied te willen bijvoeren tijdens de winter. 
Het is dus belangrijk om een inschatting te maken over de sterftekan

sen van die vrijlevende runderen: in welk jaargetijde zal de meeste 
sterfte optreden, en wat zullen de belangrijkste doodsoorzaken zijn. 

Maar hoe kan een beheerder die kansen en oorzaken inschatten, als er 
nog maar zo weinig ervaring met vrijlevende runderen is? 

In een aantal natuurterreinen worden run
deren gebruikt voor het beheer. In een 
aantal van die gebieden w^orden de runde
ren in kudde-verband voor jaarrond begra-
zing ingezet, waarbij bijvoedering in prin
cipe niet wordt toegepast. Bekende 
gebieden waar dit gebeurt zijn de 
Imbosch, de Blauwe Kamer en de Oost
vaardersplassen. Het totaal areaal waarop 
runderen anno 1996 in een semi-wilde 
staat wordt gehouden, bedraagt ongeveer 
10.000 ha, hetgeen verwacht wordt toe te 
nemen tot ongeveer 60.000 ha in 2015 
(Kuit & van der Meulen, 1997). De rassen 

die voor jaarrond begrazing worden 
gebruikt zijn Schotse Hooglanders, Heek-
runderen en in mindere mate Galloways. 
De reden dat voor deze runderen wordt 
gekozen, is dat ze langzaam groeien, laat 
rijp zijn en een hoge mate van zelfred
zaamheid vertonen (Wallis de Vries, 1993; 
Piek, 1995). Het totaal door terreinbehe
rende instanties ingezette aantal runderen 
was in 1996 ongeveer 2500 stuks (Kampf, 
z.j.). Daarvan is het percentage dat vrijle-
vend is niet precies bekend. 

Dit artikel richt zich niet op het wel
zijnsaspect of ziekteoverdracht, maar op de 
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vraag onder welke omstandigheden ver
hoogde sterfte mag worden verwacht van 
runderen die vrijlevend in grote reserva
ten in Nederland rondlopen. Aangezien 
de Nederlandse natuurbescherming en 
terreinbeheerders hieromtrent nog weinig 
ervaring hebben kunnen opdoen onder 
de Nederlandse klimaatsomstandigheden, 
leek het zinvol vooral historische bronnen 
te gebruiken om een schatting te maken 
van de risico's die kunnen bestaan. Het 
indrukwekkende werk van Buisman 
(1995, 1996) geeft deze gelegenheid. 

Doodsoorzaken bij vrijlevende 
herbivoren 
Individuele vrijlevende herbivoren gaan 
per definitie eens dood. Het tijdstip van 
sterven vertoont een algemeen patroon: 
veel kalveren vertonen een relatief hoge 
mortaliteit en oude dieren vertonen ook 
een verhoogde kans op sterfte. De tussen
liggende leeftijdsklassen laten meestal een 
lage jaarlijkse sterfte zien (Prins, 1996). 
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Uiteindelijk sterven alle dieren. Als winter-
sterfte door bijvoedering wordt opgehe
ven, zal een andere factor, bv. ziektes in 
de zomer, de doodsoorzaak zijn. Of dat nu 
zo gewenst is? Hier een dode Schotse 
Hooglander op de Veluwe, april 1997 
(foto: Natuurmonumenten/ M. de Jonge). 

In omstandigheden waar grote roof
dieren aanwezig zijn, kunnen veel dieren 
sterven door predatie. Bij afwezigheid van 
grote predatoren bij in het wild levende 
rund-achtigen in de gematigde gebieden, 
geven voorbeelden uit de tropen inzicht 
in hoe groot die kans geschat kan worden: 
bij de Afrikaanse buffel in Lake Manyara 
National Park (Tanzania), bijvoorbeeld, 
wordt ongeveer 80 procent van alle indi
viduen ouder dan één jaar uiteindelijk 
gegrepen door leeuwen (Prins, 1996). Dit 
betekent niet dat het risico daarom erg 
hoog is: in het Serengeti National Park 
(ook in Tanzania) is het jaarlijkse indivi
duele predatie risico (door alle predato
ren) ongeveer 2,5 procent en in Lake 
Manyara National Park ongeveer 5,3 pro
cent. In andere natuurlijke oecosystemen, 
met andere herbivoren en andere predato
ren, varieert het percentage van totale 
mortaliteit veroorzaakt door predatoren 
tussen 15 en 95 procent (Prins, 1996): 
eenduidige conclusies over predatiedruk 
kunnen niet getrokken worden. 

In de Nederlandse natuurgebieden zal 
sterfte door grote predatoren de eerste 
decennia geen enkele rol van betekenis 
spelen. Sterfte door onderlinge verwon
dingen, bijvoorbeeld na het vechten tus
sen stieren, was bij de Afrikaanse bufFel in 
het wild te verwaarlozen (Prins, 1996). Bij 
vrij levende runderen in Nederlandse 
grootschalige natuurgebieden zal dit ver
moedelijk ook in de toekomst een kleine 
doodsoorzaak blijken te zijn. 

Indien herbivoren niet doodgaan 
door predatie, gaan ze vaak dood door 
ziekte of ondervoeding. Daarbij dient te 
worden aangetekend dat zieke of onder
voede dieren ook vaak worden gegrepen 
door predatoren, vóór dat ze doodgaan 
aan die ziekte of ondervoeding, en dat 
ziekte vaak weer is gecorreleerd met 
ondervoeding. 

Bij grote plantenetende zoogdieren is 
een laatste, speciale categorie van onder
voeding vermeldenswaard: sterfte door 
slijtage van de kiezen. Een hert, wild 
rund, olifant of paard verslijt het blijvend 
gebit op het gewas dat immers vaak kie-

zelrijk is. Bij wilde buffels zijn de kiezen 
die nodig zijn voor het kauwen en her
kauwen van het voer na maximaal 25 jaar 
letterlijk tot op de wortels versleten. Bij 
vrijlevende runderen in Nederland zal dit 
vermoedelijk niet anders blijken te zijn. 

Op onze breedte kunnen herbivoren 
ook nog door koude sterven. Soms is dit 
vanwege zware vorst, maar vaak is het het 
resultaat van blootstelling aan regen en 
harde wind. De wilde populatie Soay-
schapen op de eilanden Rhum, St. Kilda 
en Hirta (Hebriden) wordt grotendeels 
gereguleerd door deze factoren (Jewell et 
al., 1974). Een wilde herbivoor heeft de 
grootste kans "vreedzaam in te slapen" tij
dens extreme koude. In andere gevallen 
sterft het door predatie, ziekte, honger of 
dorst. Een speciaal risico is dat van ver
drinking; verdrinking kan vooral van 
belang zijn in de uiterwaarden van de 
grote rivieren. 

Sterfte van runderen onder 
analoge omstandigheden in de 
Middeleeuwen 
In Nederland zijn individuen in de 
bestaande kuddes (Imbosch en Oostvaar-
dersplassen) nog steeds vrij jong. Ouder-
domssterfte is nog niet veel voorgeko
men, en predatie door grote predatoren 
speelt geen rol. Mortaliteit tijdens winter
weer is al wel voorgekomen, maar het is 
tot op heden onduidelijk hoe hoog het 
risico daarvan moet worden ingeschat in 
vergelijking tot andere mogelijke doods
oorzaken. 

Een onverwachte bron voor het 
inschatten van de grootte van sterfte
kansen in relatie tot het weer, biedt het 
monumentale werk van Buisman (1995, 
1996). Voor vele jaren in de Middel
eeuwen is door hem informatie verza
meld over het winter- en zomerweer, en 
Buisman vermeldt op tientallen plaatsen 
sterfte onder het vee. De vele bronnen die 
Buisman heeft gebruikt zijn te vinden in 
zijn noten-apparaat bij elk jaar dat hij 
behandelt. 

In de vroege Middeleeuwen was nog 
vrijwel geen sprake van hooiwinning voor 
het vee, en was het vee kennelijk groten
deels afhankelijk van wat in het vrije veld 
te vinden was. Aanwijzingen, gebaseerd 
op stuifmeel, plantenresten en literatuur
bronnen, voor het voorkomen van hooi-
landen ontbreken grotendeels tot rond 
1000 AD en de ontwikkeling van typi
sche hooilanden langs beken en rivieren 
nam pas een grote vlucht na ongeveer 

1400 AD (Prins, in druk). Om inzicht te 
krijgen in de relatie tussen de weers
gesteldheid en de sterfte van dit Middel
eeuwse vee dat grotendeels zijn eigen 
voedsel bij elkaar moest zoeken, zijn Buis-
mans twee eerste delen, die samen de 
periode van 763 tot 1450 bestrijken, van 
groot belang: de omstandigheden waar
onder de huidige Heek-runderen en 
Schotse Hooglanders in de grote natuur
reservaten worden gehouden zijn vermoe
delijk vrij gelijksoortig (analoog) geweest 
als die waaronder het vee in de Middel
eeuwen werd gehouden. 

De analyse in dit artikel is volledig 
gebaseerd op een tabellarische verwerking 
en interpretatie van de tekst van Buisman 
(1995, 1996) en is dus niet gebaseerd op 
eigen bronnenonderzoek. Grote sterfte-
episodes zijn ongetwijfeld veel sterker ver
tegenwoordigd dan kleine in het bron
nenmateriaal vanwege het feit dat 
kroniekschrijvers stellig vooral geneigd 
waren zaken te beschrijven die diepe 
indruk maakten; desondanks is een aantal 
duidelijke conclusies te trekken. 

Veesterfte in relatie tot het seizoen 
tijdens de Middeleeuwen 
In de beschouwde periode kunnen ver
schillende doodsoorzaken worden onder
scheiden, namelijk verhongering, verdrin
king, ziekte en weersinvloeden. Predatie 
door wolven, die nog in vrij groten getale 
voorkwamen, blijkt geen rol van beteke
nis te spelen; het is wat dat betreft opmer
kelijk dat tegenwoordig in Mongolië 
paarden wel kwetsbaar voor wolvenpreda-
tie blijken te zijn maar koeien niet (pers. 
med. Ir. Hans Hovens). Dit bevestigt dat 
deze dataset die betrekking heeft op vee-
sterfte in de Middeleeuwen goed te 
gebruiken is. 

WlNTERSTERFTE 

Buisman (1995, 1996) heeft in samen
werking met het ICNMI winters geclassi
ficeerd als extreem streng, zeer streng, 
streng, koud, normaal, vrij zacht, zacht, 
zeer zacht en extreem zacht. Op basis van 
de frequentie verdeling van de winter-
strengheidsklassen voor de periode 1000 
tot 1450 kan worden geconstateerd dat 
de verdeling van winters in Noordwest-
Europa ongeveer hetzelfde beeld ver
toonde als dat van de laatste eeuwen 
(tabel 1). In de 265 jaar russen 1000 en 
1450 waarvoor goede gegevens beschik
baar zijn over de klassenverdeling, wordt 
in 22 jaar (8,3 procent) hiervan melding 
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Natuur 

Winter 

classificatie 

Extreem zacht 

Zeer zacht 

Zacht 

Vrij zacht 

Normaal 

Koud 

Streng 

Zeer streng 

Extreem streng 

Totaal 

Periode 

1000-1450 

% 

0,4 

2,6 

8,7 

18,5 

25,3 

21,5 

15,5 

6,0 

1,5 
100 

Periode 

1706-1990 

% 

1,0 

3,8 
11,1 

21,0 

26,2 

21,0 

11,1 

3,8 

1,0 
100 

gerapporteerde 

veesterfte 

0 
0 

0 
0 
1 
4 

5 
8 
4 

22 

Periode 

1000-1450 

verwachte 

veesterfte 

rapportage 

0,088 

0,572 

1,914 

4,070 

5,566 

4,730 

3,410 

1,320 

0,330 

22 

conditionele 

kans (%) 

op veesterfte 

rapportage 

0 
0 
0 
0 
1 
7 

12 

50 
100 

Tabel 1. Frequentieverdeling van 

het optreden van zachte, nor

male of strenge winters voor de 

periode 1000 AD tot 1450 AD 

(gegevens uit Buisman 1995, 

1996) en voor de periode 1706 -

1990(Buisman1995p. 144). De 

frequentieverdeling voor beide 

perioden is nagenoeg hetzelfde. 

Op basis van het aantal jaren 

waarin veesterfte wordt gerap

porteerd en de frequentie

verdeling van de strengheids-
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klassen, kan de verwachte vee

sterfte worden berekend onder 

de aanname dat veesterfte niet 

gecorreleerd is met de streng

heid van de winter. Op basis van 

deze gegevens wordt geconclu

deerd dat vee een aanzienlijk 

hogere kans heeft te sterven in 

zeer strenge en extreem strenge 

winters, terwijl in zachte tot 

extreem zachte winters winter-

sterfte in opvallende mate afwe

zig is. 

Kader 1. Strenge winterse omstandigheden in 

de 13e tot 15e eeuw, beschreven door Buisman 

(1995; geparafraseerd weergegeven - zie voor 

zijn woorden onder de betreffende jaren). 

Na de natte zomer van 1223 en die van 1224 was er 

in Groningen vorst tussen begin november en begin 

april, en was de winter van 1225 zeer streng. Het 

rundvee stierf door gebrek aan hooi en de lammeren 

door de kou. Ook de schapen waren zwak. Tijdens 

de zeer strenge winter van 1205 kon men te Luik 

gedurende de gehele maanden februari en maart 

niet op de akkers ploegen; de dieren uit de bossen 

trokken naar de dorpen en steden op zoek naar wei

degrond alsof het huisdieren waren, maar veel kwa

men van de honger om. Op 1 mei was er op de vel

den nog nauwelijks iets van gewassen te bekennen. 

Tijdens de zeer strenge winter van 1286, die in Gro

ningen van 25 december 1285 tot 22 februari 1286 

duurde kwam het voor dat mensen op de velden 

stierven vanwege de ondraaglijke koude. Nergens in 

de dorpen was gras voor de paarden of voeder voor 

de kudden te vinden, vanwege de droogte van de 

voorafgaande zomer en de koude van de daarop 

volgende winter. Omdat er helemaal geen gras op 

de weiden groeide, brak men zoveel mogelijk schors 

van de bomen, en de mensen haalden het stro van 

hun bedden en uit hun huizen om dat aan hun vee 

te geven. Na de zeer warme zomer van 1442, die te 

Dortmund lang en zeer droog was (al vanaf mei tot 

in december), begon het in december te vriezen en 

veel putten waren droog en de rest bevroor - veel 

vee kwam van dorst om. De rest van de winter was 

zeer streng en in april en mei viel er nog sneeuw, en 

in het voorjaar van 1443 was er in en rond Keulen 

gebrek aan voer. Veel boeren hakten dakstro fijn 

omdat er geen hooi was. In de Elzas voerden de 

boeren hun runderen in warm water geweekt dak

stro. 

gemaakt van veesterfte. Voor de hele 
periode van 769 tot 1450 zijn er 301 jaar 
met gegevens en wordt veesterfte in 27 
winters (9,0 procent) genoemd; de inde-
Ung van winters vóór het jaar 1000 is ech
ter minder goed dan voor de periode er 
na. De lage frequentie van vermelding 
geeft: aan dat het risico voor opmerkelijke 
veesterft:e tijdens de winter kennelijk niet 
erg groot was. 

De verdeling van gerapporteerde 
wintersterfire wijst uit dat deze in hoge 
mate is gecorreleerd met de strengheid 
van de winter, terwijl wintermortaliteit in 
opvallende mate afwezig is in zachte tot 
extreem zachte winters (tabel 1). Tevens 
kan berekend worden wat, gegeven bij
voorbeeld een strenge winter, de kans is 
dat wintermortaliteit wordt gerappor
teerd. Hieruit blijkt (tabel 1) dat de kans 
op sterfte exponentieel toeneemt met 
winterstrengheid; bij extreem strenge win
ters is de conditionele kans zelfs honderd 
procent! Dat betekent dat er tijdens een 
extreem strenge winter de kans honderd 
procent is dat er ergens vanuit Nederland 
en omliggende gebieden een schriftelijke 
bron melding maakt van opvallende 
sterfte - dit moet niet verward worden 
met de mogelijke conclusie dat er tijdens 
een extreem strenge winter een honderd 
procent kans is op sterfte in een bepaald 
gebied. Hoe men zich dit soort omstan
digheden moet voorstellen, wordt 
beschreven door Buisman (1995), kader 
1). 

STERFTE DOOR GEBREK AAN VOEDSEL OF 

WATER 'S ZOMERS 

Vee ging echter niet alleen 's winters dood 
door gebrek aan voedsel, maar ook 
's zomers. Het aantal keren dat er vee
sterfte wordt gerapporteerd, omdat er 

's zomers geen voedsel meer was, is 
beperkt: inclusief drie onduidelijke geval
len (994, 1285 en 1424) is er sprake van 
13 zomers in 553 jaar (2,4 %) dat dit 
gebeurt. De zomers waarvan weersgegevens 
bekend zijn betreffen 6 zomers die als te 
warm worden gekenmerkt, 1 normale, en 
1 zeer koele zomer. 

Tijdens de zeer koele zomer van 1315 
hadden de rivieren in Holland de weiden 
overstroomd en kwam zeer veel vee door 
honger om. Tijdens de normale zomer van 
1249 was er in de Groninger overstro-
mingsgebieden (na de St.-Martinusvloed 
van november 1248) door warmte ernstige 
verzilting. Weidegebieden waren door het 
zout aangetast, waardoor noch gras noch 
hooi beschikbaar was. Bijna al het vee is 
toen omgekomen. 

Zeer warme zomers konden zelfs lei
den tot gebrek aan drinkwater voor het 
vee. In 1384 was in Engeland de zes 
maand durende droogte zo intens dat rivie
ren en bronnen, zelfs de diepste, uitdroog
den. Veel vee ging dood. Tijdens de zelfde 
droogte ontbrak bij Parijs niet alleen het 
hemelwater, maar ook het water in de 
bronnen en de beken rondom Parijs. Op 
vele plaatsten kwamen kudden schapen en 
ander vee om door honger en dorst. In 
1241 was het 's zomers 7 maanden droog 
vanaf eind maart. In 1252 was er van april 
tot juli ondraaglijke hitte en aanhoudende 
droogte. Rond de langste dag viel er echter 
in Engeland tijdelijk voldoende regen 
waardoor het gras en de andere planten 
zich enigszins herstelden. Het uitgehon
gerde vee vrat daar zo gulzig van, dat veel 
beesten ziek werden en stierven, wat even
tueel op kopziekte of op acidosis zou kun
nen wijzen. Vooral het laatste treedt veel
vuldig op aan het einde van een droge tijd 
in Oost-Afrika (pers. waarneming). 
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STERFTE DOOR STORM EN HAGEL IN DE 

ZOMER 

Er zijn een paar gevallen bekend dat vee 
door slecht weer omkwam. Meestal was 
dit in de zomer (vijf keer) en één keer in 
het voorjaar. Zomersterfie gebeurde in 
Groningen in 1246 toen veel vee werd 
gedood door onweer, in Engeland in 1268 
toen een zware storm veel vee doodde, en 
in Holland werden hele kudden schapen 
over een afstand van meer dan een mijl 
verplaatst tijdens een windhoos in 1327. 
In mei 1364 werden veel dieren gedood 
door zware hagel in Engeland, en bij Parijs 
doodde een hevige hagelstorm in septem
ber in een straal van 30 km veel beesten 
en vogels. Eind april 1433 liep het vee bij 
Sneek buiten en honderden runderen 
kwamen om bij sneeuw en hagelbuien. 
De kans op dit soort grotere sterfte is ken
nelijk gering: het betreft 6 gevallen in 424 
jaar (als we de jaren met gegevens vanaf 
het jaar 1000 bezien) of 7 gevallen in 553 
jaar (als we vanaf het jaar 763 tellen). De 
kans is dus ongeveer 1 procent per jaar dat 
dit ergens gerapporteerd werd in Neder
land en wijde omtrek. 

STERFTE DOOR ZIEKTEN, VOORAL 'S ZOMERS 

Zomersterfte in de Middeleeuwen was 
echter ook gerelateerd aan ziekte. De type
ring van zomers blijkt moeilijker te zijn 
dan winterclassificatie. Vóór 1350 lukt de 
indeling van zomers lang niet zo nauw
keurig als daarna (Buisman, 1995, 1996). 
De relatieve frequentieverdeling van de 
verschillende types zomers in de periode 
1350 - 1450 blijkt ongeveer gelijk te zijn 
aan die van tegenwoordig, dat is tussen 
1706 en 1990. Vóór 1350 kunnen zomers 
vaak slechts in drie klassen worden onder
scheiden, namelijk duidelijk te koel, nor
maal, en duidelijk te warm. Tussen 769 en 
1450 is deze classificatie bruikbaar voor 
553 jaar. Indien die 553 jaren een aselecte 
steekproef zijn, dan kan worden geconclu
deerd dat veeziekten meer lijken voor te 
komen in duidelijk te koele zomers (tabel 
2). Te koele zomers blijken vaak ook natte 
zomers te zijn. 

In de gegevens wordt slechts één keer 
veeziekte vermeld in de winter; dat was in 
de vrij zachte winter van 1170 die tot in 
februari erg nat was. Veel schapen werden 
toen ziek in Vlaanderen. Dit jaar is niet 
meegeteld in tabel 1, omdat voor dit jaar 
het een expliciete vermelding betreft, 
namelijk ziekte, en niet honger of dorst. 
In de Middeleeuwen kwam runderpest 
waarschijnlijk nog niet voor; deze ziekte 

Zomer 

classificatie 

Duidelijk te koel 

Ongeveer normaa 

Duidelijk te warm 

Totaal 

percentage van 

aantal zomers 

15,9 

68,2 

15,9 

100 

gerapporteerde 

veeziekte (n) 

5 

3 
4 

12 

verwachte 

veeziekte (n) 

1,908 

8,184 

1,908 

12 

afwijking 

(Chi^-waarde) 

5,011 

3,284 

2,294 

10,589 

conditionele 

kans op 

rapportage 

6% 

1 % 

5% 

Tabel 2. Het voorkomen van veeziektes in de 

Middeleeuwen in relatie tot het type zomer. 

De percentage-verdeling van zomertypes is 

gebaseerd op de periode 1706-1990 (Buisman 

1995 p. 159). De frequentie van gerappor

teerde ziektegevallen is sterk afwijkend van 

een verwachte verdeling op basis van het 

willekeurig voorkomen van veeziektes 

(Chi2 = 10,589; d.f. = 2, P < 0,01): ziektes lijken 

vooral op te treden in te koele zomers. 

25-

20-

15-

10-

1001-1050 1051-1100'1101-1150'1151-1200 1201-1250'1251-1300'1301-1350'1351-1400'1401-1450 

Fig. 1. De frequentie van stormvloeden in 

het Noordzeekustgebied in de Middel

was van groot belang in de 17e en 18e 
eeuw. 

Het aantal gevallen dat er voor de 
zomer veeziekte wordt vermeld (13 keer 
in 553 jaar, inclusief een jaar waarvoor de 
zomer niet geclassificeerd kon worden, 
dus ongeveer 2,4 procent) is beduidend 
veel minder vaak dan dat er sterfte in de 
winter optrad (8,3 procent). Gegeven de 
relatieve frequentie lijkt de kans op ziekte 
zo'n 3 a 4 keer lager te zijn dan winter-
sterfte door koude of voergebrek. De 
conditionele kansen op ziekte, gegeven 
het type zomer, waren in de Middeleeu
wen laag (tabel 2). Dit geeft wellicht aan 
dat de kans op opvallende (= niet-chroni-
sche) veeziekte laag is in natuurgebieden 
als vee onder semi-natuurlijke omstan
digheden wordt gehouden. 

STERFTE DOOR VERDRINKING 

Verdrinking van vee speelt een grote rol 
in de Middeleeuwen. Het is opvallend 
dat dit geen rol speelt vóór het jaar 1000. 

De gegevens vóór het jaar 1000 zijn erg frag

mentarisch (alle gegevens gebaseerd op 

Buisman 1995,1996). 

Voor een deel heeft dit te maken met het 
feit dat stormvloeden langs de Noordzee
kust vaker voorkwamen naarmate men 
later in de Middeleeuwen komt (fig. 1). 
Enerzijds heeft dit met veranderingen in 
het klimaat te maken, anderzijds met een 
toenemende menselijke druk op de kust
gebieden: duinen worden overbegraasd 
(door vee en konijnen) waardoor wind-
verstuivingen de duinverdediging ver
zwakken, mensen gaan achter dijken 
wonen die vervolgens te zwak blijken te 
zijn, en veengebieden komen lager te lig
gen door ontwateringen (Buisman, 1995, 
1996). Het netto gevolg is dat mensen 
vaker geconfronteerd werden met overs
tromingen, met alle gevolgen voor de 
levens van mens en dier. 

Verdrinking wordt echter niet alleen 
door stormen op zee veroorzaakt, maar 
veel verdrinking is ook gerelateerd aan 
zware zomerneerslag, veel winterregen, 
plotseling sneeuwsmelten, het doorbreken 
van ijsdammen in de rivieren, en plaatse-
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Wintermortaliteit door gebrek aan voedsel en/of water 8,3 % 

Mortaliteit door verdrinl<ing tijdens de winter 5,4 % 

Mortaliteit door verdrinl<ing tijdens de zomer 3,3 % 

Mortaliteit door ziekte (vrijwel geheel tijdens de zomer) 2,4 % 

Zomermortaliteit door gebrek aan voedsel en/of water 2,3 % 

Mortaliteit door hagel en storm (vrijwel geheel tijdens de zomer) 1 % 

Tabel 3. Samenvattend over

zicht van rapportagefreqentie 

van het optreden van sterfte 

bij vee in de Middeleeuwen. 

De cijfers hebben betrekking 

op de kans dat een bepaald 

type sterfte wordt gerappor

teerd voor een willekeurig 

jaar; de onderlinge verhou

ding is wellicht een afspiege

ling van de onderlinge 

frequentie van voorkomen. 

Indien dat waar is, is de kans 

op wintersterfte door gebrek 

aan voedsel en/of water dus 

ongeveer acht keer groter 

dan de kans op mortaliteit 

door hagel en storm. * ' 

Kader 2. Voorbeelden van verdrinkingsrampen 

in de zomers van de 11e tot 15e eeuw. 

Typische voorbeelden zijn de overstroming van de 

Rijn en de Donau tijdens zware zomerregens in 1012 

("gehele bossen werden door natuurgeweld ontwor

teld") en er gaat veel vee te gronde langs de Weser, 

in 1365 verdrinken tijdens een wolkbreuk bij Dijon en 

bij Namen runderen en varkens, in 1393 verdrinkt bij 

een wolkbreuk bij Eisenach veel vee en huisdieren, 

en in 1424 veroorzaakt een drie-daagse wolkbreuk in 

juli een overstroming van de Rijn bij Straatsburg 

waardoor veel vee verdrinkt. In de zomer van 1342 

veroorzaken abnormale massa's regen het verdrinken 

van veel vee en talloze lastdieren langs Middeneuro-

pese rivieren. In de zomer van 1416 is er zware 

regenval en enorme hoeveelheden water van het in 

de Eiffel ontspringende riviertje de Erft doen 3000 

stuks vee verdrinken. In mei 1428 valt een grote 

massa regen bij Dortmund en zelfs de paarden ver

drinken in de stallen. 

lijke wolkbreuken. Ook deze typen over
last nemen toe tijdens de Middeleeuwen 
(fig. 2). De oorzaak daarvan is vermoe
delijk dat mensen en vee zich steeds meer 
ophouden in rivierdalen en voor een deel 
achter inadequate rivierdijken wonen: de 
overlast lijkt dus grotendeels het gevolg 
te zijn van steeds schaarsere plaatsen om 
landbouw te bedrijven en vee te houden. 

Tussen 1000 en 1450 is er sprake 
van 14 keer verdrinking 's zomers (op 
424 jaar: 3,3% rapportage-kans). De 
kans daarop neemt sterk toe, want tij
dens de laatste periode van 150 jaar 
gebeurde dit 11 keer (7,3 % rapportage
kans). Er is 's zomers slechts één keer 
sprake van een dijkdoorbraak, namelijk 
bij een zware storm in september wan
neer de Zuiderzeedijken breken bij 
Zwolle en er meer dan 3000 stuks vee 
verdrinkt. Er is geen relatie met het type 
zomer (koel of warm); zware aanhou
dende zomerregens (vijf keer) veroorza
ken het verdrinken even vaak als een 

plotselinge wolkbreuk (zes keer) (zie 9ok 
kader 2). 

Net als bij zomerverdrinkingen, 
speelt verdrinking in de winter in de 
vroegere Middeleeuwen kennelijk amper 
een rol. Er worden geen gevallen gerap
porteerd vóór 1100. Veel vee verdrinkt 
echter bij stormvloeden langs de Noord
zeekusten in de latere Middeleeuwen 
(1164, 1248, 1287, 1307, 1320, 1334, 
1404, mogelijk 1412, 1421, 1424, en 
1436). De relatieve frequentie is dus 11 
keer in 424 jaar (2,6 %). In de laatste 
periode van 150 jaar gebeurt dit 8 keer 
(5,3%); de relatieve frequentie neemt dus 
toe, net als bij zomerverdrinking. Dijk
doorbraken zijn nog zeldzaam langs de 
rivieren, en treden op bij dooi (1433, 
1438 en mogelijk 1446). Elders in 
Noordwest-Europa speelt dooi een grote 
rol (1234, 1270, 1322, 1396, en moge
lijk 1405) of breken ijsdammen in de 
rivieren (1331, 1408, en 1431). In beide 
gevallen stijgt het water in de dalen zo 



De oorzaken van sterfte in 

de zomer of in de winter 

zijn verschillend. Door de 

belangrijkste doodsoorzaak 

weg te nemen, zal onher

roepelijk een andere oor

zaak de belangrijkste wor

den: uiteindelijk gaan alle 

dieren dood... Hier een 

dode Schotse Hooglander 

op de Veluwe (foto: Natuur

monumenten/ M. de Jonge). 

snel dat veel vee en mensen verdrinken. 
De totale relatieve rapportagefrequentie 
van winterverdrinking is dan 23 keer in 
424 jaar (5,4 %) . Het risico op verdrin
king (gemeten als rapportagefrequentie) 
was dus voor zomer en winter samen 
bijna 9 procent, en minstens zo groot als 
het risico op verhongering (iets meer dan 
8 procent). 

Conclusie voor het natuurbeheer 

DE BELANGRIJKSTE STERFTEOORZAKEN 
Uit tabel 3 blijkt dat wintermortaliteit 
door voedselgebrek kennelijk de grootste 
factor van belang was (vergelijk van Wie
ren, 1992). Echter, als zomerhongers-
nood samen wordt genomen met sterfte 
door hagelstormen in de zomer en sterfte 
door ziekte in de zomer, dan ontlopen 
zomersterfte en wintersterfte elkaar niet 
veel. Hetzelfde geldt voor de kans op ver
drinking 's zomers of's winters. We 
mogen aannemen dat het hedendaagse 
Nederland veel veiliger is achter de zeedij
ken van tegenwoordig dan dat de situatie 
in het Middeleeuwse kustgebied was. 
Misschien mogen we ook aannemen dat 
sterfte in de reservaten als gevolg van 
stormvloeden tegenwoordig buiten 
beschouwing mogen blijven, maar dit 
geldt niet voor de open kwelders van 
Groningen, Friesland en Zeeland. Het 
risico op verdrinking geldt echter nog 
steeds achter de rivierdijken. IJsdammen 

komen niet zo vaak voor, maar zijn nog 
steeds moeilijk te bestrijden, en kans op 
een wolkbreuk is er nog steeds. Al met al 
moet het risico voor vee in uiterwaarden, 
indien dat geen uitwljkmogelijkheid 
heeft, als hoog worden ingeschat ook in 
de huidige natuurreservaten. 

Veesterfte als gevolg van epidemische 
ziekten in natuurgebieden is tot op heden 
nog niet voorgekomen. De aantallen die
ren zijn lang niet zo groot als in de inten
sieve dierhouderij en de dieren komen 
veel minder dicht op elkaar voor: de kans 
erop lijkt niet erg groot. Dood vee in de 
natuurgebieden wordt streng gecontro
leerd (Kampf, z.j.). Besmetting van vee in 
natuurgebieden door vee buiten de 
natuurgebieden is waarschijnlijk veel gro
ter dan vice versa. Al met al is kans op 
ziekte 's zomers groter dan 's winters, 
zoals blijkt uit de Middeleeuwse data. De 
zorg van boeren betrefiinde een eventuele 
veesterfte in de Oostvaardersplassen in de 
winter van 1996-1997 met oog op 
besmettingsgevaar voor hun eigen veesta
pel is dan ook volgens deze beschouwing 
ongefixndeerd geweest. Daarnaast kan 
worden opgemerkt dat op het moment 
dat zij in actie kwamen (rond 1 januari 
1997) er nog geen sprake van voedselge
brek was. 

HEEFT BIJVOEDEREN 'S WINTERS ZIN? 

Kans op wintersterfte van vee in natuur
gebieden door voedselgebrek, neemt sterk 

toe met de strengheid van de winter 
(tabel 1). De conditionele kansen nemen 
exponentieel toe, en bij een extreem 
strenge winter moet rekening gehouden 
worden met een aan-zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid dat in natuurgebieden 
waar vee niet wordt bijgevoerd sterfte zal 
optreden. Bijvoedering zal er zeker voor 
zorgen dat de wintermortaliteit dan 
afneemt. Men dient zich echter te realise
ren dat dan andere factoren voor de 
kunstmatige afwezigheid van deze sterfte 
zullen compenseren. De totale individu
ele sterfte is immers per definitie honderd 
procent, want het leven van elk individu
eel dier is eindig. Bij een verwachte maxi
male levensduur van ongeveer 20 a 25 
jaar voor runderen onder vrij-levende 
omstandigheden, bij een stabiele leeftijds
opbouw, en aannemende dat niet alle 
koeien reproduceren in elk jaar, aanne
mende dat de sex-ratio ongeveer 1 is, is de 
te verwachten jaarlijkse sterfte (van alle 
leeftijdsklassen) 18 procent. Realistischer 
is te veronderstellen dat de mortaliteit van 
kalveren veel hoger zal zijn, zoals bij Afri
kaanse buffels in het wild, namelijk jaar
lijks zo'n 30 procent (Prins, 1996), terwijl 
die voor juveniele buffels ongeveer 15 
procent is, en voor volwassenen 8 procent 
(Sinclair, 1977). Als deze mortaliteit niet 
langer veroorzaakt wordt door gebrek aan 
voer in de winter door bijvoedering, moet 
een andere mortaliteitsfactor op de voor
grond treden. 

BIJVOEDEREN NIET GUNSTIG VOOR 

NATUURONTWIKKELING 

Als de wintersterfte door menselijk ingrij
pen wordt verminderd, zijn er slechts 
twee mogelijkheden over. Ten eerste, door 
bijvoederen wordt de wintersterfte ver
laagd, maar zomersterfte treedt dan op de 
voorgrond. Er bestaat juist dan een groter 
risico op sterfte door ziekte, vooral in de 
zomer. Het argument van de boeren om 
door bijvoederen in de winter ziekte te 
voorkómen is dus niet juist. De strategie 
van het bijvoederen in de winter zal dus 
contraproductief zijn voor terreinbeheer
ders, omdat ze geconfronteerd zullen 
worden met meer zomersterfte die waar
schijnlijk ziekte-gerelateerd zal zijn. 

De enige andere mogelijkheid is 
sterfte door menselijk handelen te veroor
zaken; dat betekent dat dieren uit de 
reservaten verwijderd moeten worden om 
ze te slachten in abattoirs. Dat zal geen 
wintermortaliteit voorkomen, omdat die 
mortaliteit niet primair dichtheidsafhan-
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keiijk is maar, zoals boven is uiteengezet, 
veroorzaakt wordt door winteromstandig-
heden, en het verwijderen het meest eco
nomisch zal zijn aan het einde van de 
herfst omdat dan de dieren in de beste 
conditie zijn. Dit zou erin resulteren dat de 
reservaten als extensieve boerderijen zou
den worden beheerd. Kuit & van der Meu-
len (1997) hebben berekend dat door de 
uitbreiding van het natuurareaal de jaar
lijkse productie aan slachtrunderen kan 
toenemen van 39.000 in 1996 tot 120.000 
rond het jaar 2015. Deze strategie zal erin 
veel gevallen niet in resulteren dat de vege
tatie optimaal zal worden beheerd voor 
natuurdoeleinden, omdat hoge winterbe-
grazing (buiten de heide-terreinen, pers. 
med. J. Bokdam) juist gewenst is om hou
tige gewassen in dominantie te verminde
ren (pers. med. T.H. Vulink; van Wieren, 
1991; Wallis de Vries, 1994) (echter op 
heide kan zomerbegrazing gewenst zijn; 
pers. med. J. Bokdam). Op lange termijn is 
het zelfs waarschijnlijk dat de reservaten 
met deze strategie steeds minder aantrekke
lijk zullen zijn voor rundveehouderij, 
omdat er steeds minder open vegetatie zal 
zijn, waardoor de vermeende economische 
basis voor deze strategie weg zal vallen. Het 
eventueel dan ook nog bijvoederen van het 
vee in de winter zal zelfs extra contrapro
ductief zijn voor het natuur-beheer, omdat 
er dan helemaal geen druk meer zal zijn op 
de houtige gewassen. 

Natuurbeheer en diervriendelijkheid 
hebben steeds meer met elkaar te maken in 
een dichtbevolkt land als Nederland waar 
de acceptatie van de dood als een natuur
lijk fenomeen steeds verder wordt verdron
gen. De uiteindelijke vraag is dus of men 
een rund moet laten doodgaan op natuur
lijke wijze (dus vaak met verhongering) of 
via vangen, transporteren en doden in een 
abattoir. In het eerste geval heeft het dier 
een fiinctie in de kringloop in een reservaat 
en heeft een dierwaardig leven gehad tot 
het moment van sterven. In het tweede 
geval kan men geld aan het dier verdienen, 
maar zijn de laatste dagen van het dier 
waarschijnlijk gestresst als het uit zijn of 
haar reservaat wordt gehaald en op trans
port wordt gesteld naar een abattoir. Mis
schien is er een derde alternatief, namelijk 
het doodschieten van de runderen in het 
reservaat op het moment dat ze duidelijk 
verhongeren. Echter, wie kan met zeker
heid voorzien dat het betref-fende individu 
werkelijk op het punt staat te sterven? Juist 
de dieren die zich door een slechte winter 
heensiepen, en daarna nog nakomeUngen 

krijgen, zullen de best-aangepaste nakome
lingen produceren, en daarmee heeft ook 
deze strategie zijn nadelen. 

Hoe het ook zei, de discussie over wat 
wel en niet zou moeten of mogen worden 
gedaan in de natuurgebieden zal niet moe
ten worden overgelaten aan boerenorgani-
saties, en niet door hen moeten worden 
geforceerd door bijvoederacties. Boerenor-
ganisaties kunnen zich te weinig overtui
gend over diervriendelijkheid uitspreken. 
De recente ervaringen met het lot van var
kens tijdens de varkenspest en de inten
sieve veehouderij in het algemeen, heeft 
hen gediskwalificeerd uitspraken te doen 
over de manier waarop terreinbeheerders 
in reservaten vee onder vrijlevende 
omstandigheden houden. 
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Summary 
Causes of mortality of free-ranging cattle in north

western Europe 

The number of free-ranging cattle in nature resen/es in 

The Netherlands amounts at present to about 2500 indi-

viduals. This number is still on the increase because incre-

asingly nature reserves are managed more-and-more 

with the wilderness concept in mind which necessitates 

the introduction of large grazers. Because indigenous 

large grazers such as the aurochs are now extinct, the 

use of domestic breeds may at least mimic natural pro-

cesses. Since the start of these experiments, managers 

are increasingly confronted with mortality due to the fact 

that free-roaming populations of cattle are approaching 

a natural age structure. This mortality is not generally 

met with a positive attitude of the public, especially not 

of the farmers communities around some of the nature 

resen/es. This paper uses historical records of the medie-

val period in northwestern Europe (based on Buisman, 

1995,1996) to estimate the major causes of mortality 

that may be expected, and to gauge which seasons may 

be expected to be most risky. Winter mortality due to 

lack of food and water (8.3 % - table 3) was most fre-

quently reported but death due to drowning (both in 

winter and summer) featured very highly too. If extre-

mely severe winters occurred, the chance that mortality 

was reported equalled about 100 % (table 1). This condi-

tional probability decreased strongly with increasingly 

mild winters. Summers that were too warm or too cool 

apparently were also associated with higher chances of 

mortality (table 2). The disadvantages of supplementary 

feeding in winter are discussed in relation to restoration 

ecology. 
I • • . . 
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