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Besmettingsrisico's tussen vrij levende 
en gehouden hoefdieren 
in hoog tempo wordt de laatste jaren de hoefdierfauna in Europese ecosystemen 

uitgebreid met landbouwhuisdieren. Los van de vraag of het daarmee wilde dieren 

zijn geworden, is het duidelijk dat landbouwers anders met deze dieren omgaan 

dan natuurbeheerders. De natuurbeheerder accepteert gemakkelijker sterfte onder 

de dieren en ziet zelfs een belangrijke rol weggelegd voor kadavers. De landbouwer 

zal er alles aan doen, daartoe ook verplicht door wet- en regelgeving, om ziekte en 

sterfte onder zijn dieren te voorkomen. En eventuele kadavers moet hij afvoeren. 

De komende jaren zal veel energie gaan zitten in de compatibiliteit van deze twee 

belangengroepen in het buitengebied. In dit artikel wordt ingegaan op de over

dracht van ziektes tussen vrijlevende en gehouden hoefdieren. 

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw 

is het aantal runderen, paarden en schapen 

in natuurterreinen toegenomen. Met de 

invoering van de Flora- en faunawet in 2002 

kregen provincies bovendien de mogelijk

heid het leefgebied van het Edelhert (Cervus 

elaphus L) en het Wilde zwijn {Sus scrofa L.) 

uit te breiden. Dit doet zich voor bij de uit

werking van het concept van de, soms 

grensoverschrijdende, robuuste verbindin

gen van de Ecologische Hoofdstructuur. 

Vanuit de veehouderij kijkt men met arg

waan naar deze ontwikkelingen vanwege 

mogelijke overdracht van veeziekten. Voor

beelden daarvan zijn recente uitbraken 

van klassieke varkenspest en mond- en 

klauwzeer. Omgekeerd is men vanuit de 

natuurbescherming bang voor een 

besmetting vanuit de veehouderij. 

De uitgangspunten van de beide partijen 

zijn dan ook sterk verschillend. De vee

houderij heeft zich ontwikkeld tot een 

rationele, efficiënte praktijk, waarin dieren 

onder steeds meer gecontroleerde 

omstandigheden worden gehouden. 

Gestreefd wordt naar een zo hoog moge

lijke gezondheidsstatus. Individuele dieren 

worden steeds minder curatief en de kop-

Geert Groot Bruinderink & 
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pel (groep bij elkaar behorende dieren, 

bijvoorbeeld op één bedrijf) steeds meer 

preventief tegen dierziekten behandeld. 

Het ziektekiemvrij zijn van de koppel is een 

belangrijke regulerende economische fac

tor. De Nederlandse agrarische sector is 

immers voor een groot deel exportafhanke-

lijk. Dat leidt tot een steeds verder gaande 

domesticatie, tegenover een streven naar 

'de-domesticatie' (wildheid) van rund en 

paard in Spoor A-gebieden als de Oostvaar-

dersplassen en de Veluwezoom, waar het 

beleid en beheer is gericht op het creëren 

van meer ruimte voor natuurlijkheid 

(Ministerie van LNV, 1995). 

In de landbouw spelen financiële motieven 

een belangrijke rol; daarentegen zijn doelen 

in het natuurbeheer gericht op het herstel

len of creëren van natuurlijke processen. 

Beheerders van natuurterreinen zien ziek

ten als zo'n natuurlijk proces, dat men bij 

voorkeur laat uitwoeden (immuniteit 

opbouwen). Terwijl de veehouderij streeft 

naar steeds verder geïsoleerde bedrijfsvoe

ring, stimuleert de overheid de realisatie 

van ecologische netwerken. 
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Vrijlevende Konikpaarden. Wilde hoefdieren 

zijn niet resistenter tegen besmettelijke 

ziekten dan productiedieren. Het verschil 

zit hem in de geringere dierdichtheid en, 

daarmee samenhangend, een andere 

contactstructuur (foto: Hans Kampf). 

Risico-inschatting 
Om te voorkomen dat belangen met elkaar 

gaan botsen, moeten wederzijdse risico's 

zoveel mogelijk worden beperkt. Voor de 

bijbehorende afweging van belangen is een 

inschatting nodig van de kans op een uit

braak en overdracht van dierziekten van 

wilde naar gehouden hoefdieren en omge

keerd. Recent verschenen daarover enkele 

publicaties (Hessels, 1997; van Essen & 

van Leeuwen, 1998; van Klink et al., 2004; 

Raad voor Dierenaangelegenheden 2005). 

Daaruit, en uit de lijst van het Office 

International des Épizooties 01E 

(http://www.oie.int/eng/en_index.htm) 
kan de volgende indeling en informatie 

worden afgeleid (tabel 1): 

• zeer besmettelijke ziekten: slaan gemak

kelijk over naar andere gebieden. 

• minder besmettelijke ziekten met een 

beperkte verspreiding. 

• besmettelijke vaak chronische ziekten, 

die nu of in de nabije toekomst in een 

landelijk uitroeiingsprogramma komen. 

In het navolgende ligt de nadruk op Edel

hert en Wild zwijn. Dit heeft te maken met 

de wens om op verschillende plaatsen in 

Nederland en aangrenzende delen van 

Duitsland en België robuuste verbindingen 

voor edelherten te realiseren. Ook is op dit 

moment sprake van vrijlevende wilde zwij

nen in de grensstreek met Duitsland. Dit 

is een nieuw fenomeen, in tegenstelling 

bijvoorbeeld tot het voorkomen van reeën. 

Zeer besmettelijke ziel<ten 
De zeer besmettelijke dierziekten runder-

pest en Afrikaanse varkenspest komen al 

heel lang niet meer in Nederland voor. 

Mond en klauwzeer (MKZ) is een virus

infectie waarvan runderen, varkens en in 

mindere mate schapen, edelherten en 

reeën het slachtoffer kunnen worden 

(tabel 1). Overdracht kan via de lucht 

plaatsvinden over afstanden van vele tien

tallen kilometers of via het oppervlakte

water, maar het grootste gevaar schuilt in 

direct contact tussen besmette en gevoeli

ge dieren. Ook spelen de aanwezigheid 

van kadavers in de natuurgebieden en het 

gezamenlijke gebruik van graasgronden 

een rol. Het virus komt in Europa en 

Noord-Amerika zelden voor. 

Ofschoon er sprake is van een groot 

besmettingsrisico tussen wilde en gehou

den hoefdieren, blijkt in de praktijk dat de 

feitelijke overdracht gering moet zijn. 

Nederland kende een uitbraak in de perio

de 2000 - 2001. In 2001 zijn in Nederland 

140 reeën en 208 wilde zwijnen uit gebieden 

dicht bij de ziektehaarden onderzocht op 

het virus. Alle monsters waren negatief In 

Engeland gold hetzelfde bij onderzoek aan 

484 wilde en gehouden edelherten. Mond

en klauwzeer wordt in Europa wat betreft 

wilde hoefdieren dan ook niet gezien als een 

probleem. Besmette bedrijven worden 

geruimd en bij de laatste uitbraak in Neder

land zijn ook runderen, schapen en geiten in 

natuurgebieden geruimd ook al waren alle 

monsters negatief De kans dat uitroeiing 

van mond- en klauwzeer onder runderen 

tevens leidt tot het verdwijnen in populaties 

wilde hoefdieren, is verwaarloosbaar klein. 

Vanaf 1992 geldt in de EU een non-vaccina-

tiebeleid, maar de roep om herinvoering van 

routinematige preventieve vaccinatie wordt 

sterker. In de meest recente richtlijn wordt 

het gebruik van niet-preventieve (ring)vacci-

natie in geval van uitbraken onder bepaalde 

voorwaarden toegestaan. Er bestaat geen 

methode voor orale vaccinatie tegen MKZ. 

Klassieke varkenspest (KVP) is een virusin

fectie bij varkens. De kans op overdracht 

tussen landbouw en natuur is groot. Omdat 

besmetting via de lucht nauwelijks plaats

vindt, wordt de overdrachtkans kleiner 

wanneer huisvarkens in stallen worden 

gehouden. 

Nederland kende twee uitbraken: in 1982 -

1984 en in 1997 -1998. Bij de uitbraak van 

1982 -1984 kwam klassieke varkenspest ook 

Tabel 1. Infectieziekten, meest gevoelige hoefdiersoorten {+), risico van wederzijdse 

besmetting natuur - veehouderij (N<->L) en belangrijkste overdrachtsfactoren (-1-), 

voor zover bekend. Pa: paard; se: schaap; ru: rund; eh: edelhert; re: ree; wz: wild 

zwijn; dh: damhert. Epidemiologie: verspreiding van virus door contacten tussen de 

dieren (co), via lucht (lu), oppervlaktewater (wa), gemeenschappelijk gebruikte 

graasgronden (gg) en door kadavers (ka). 

Kadavers van wilde hoefdieren, zoals hier een Edelhert, mogen 

in het veld blijven liggen, terwijl die van landbouwhuisdieren 

ter destructie moeten worden aangeboden (Destructiewet, 

1994). Wanneer dieren sterven door een besmettelijke ziekte, 

kunnen andere dieren, vooral de aaseters, geïnfecteerd worden 

via de kadavers (foto: Hans Kampf). 

Ziekte 

pa SC 

Hoefdiersoort 

ru eh re wz dh 

N ^ L Epidemiologie 

co lu wa gg ka 

Zeer besmettelijk 

Mond- en klauwzeer 

Klassieke varkenspest 

Runderpest 

Afrikaanse varkenspest 

-1- -1- -1-

-t- + 

-1-

+ 

-1-

-t-

+ 

-1-

+ 

groot 

groot 

groot 

nihil 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

-1-

+ 

+ 

•1-

Minder besmettelijk 

Miltvuur 

Rabiës 

Brucellose 

Blaasjesziekte 

-1-

+ 

-1-

+ 
+ + 
+ + 

-1-

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

gering 

gering 

gering 

nihil 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
Besmettelijk 

Tuberculose 

Koeiengriep 

Bovine virus diarree 
Paratuberculose 

Leptospirose 

Ziekte van Aujeszky 

+ + 

+ 

+ 

-H + 

+ + 
+ 
+ + 

-1-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

gering 

gering 

gering 
gering 

gering 

gering 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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voor onder wilde zwijnen. De besmettings

route was niet bekend. Bij de uitbraak van 

1997 - 1998 zijn geen besmette wilde zwij

nen gevonden. Bij deze uitbraak werd het 

virus door transporten en diercontacten 

binnengebracht op de bedrijven. 'Buurt-

infecties' speelden daarbij een belangrijke 

rol (de Vos, 2005). 

Nederland geldt in de EU, samen met 

Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, België en 

Slowakije als risicoland. Besmette bedrijven 

worden geruimd. Er zijn gevallen bekend 

waarin uitroeiing van klassieke varkenspest 

onder huisvarkens tevens leidde tot het 

verdwijnen in de populatie wilde zwijnen. 

In de meest recente EU-richtlijn wordt 

het gebruik van noodvaccinatie met een 

markervaccin in geval van uitbraken onder 

bepaalde voorwaarden toegestaan. Het 

traditionele C-stam vaccin voor klassieke 

varkenspest kan oraal aan wilde zwijnen 

worden toegediend. 

Minder besmettelijke en besmettelijke c.q. 
chronische ziekten 
Voor de 'Minder besmettelijke ziekten' milt

vuur, rabiës, brucellose en blaasjesziekte en 

voor de 'Besmettelijke, vaak chronische 

ziekten' tuberculose, koeiengriep, bovine 

virus diarree, paratuberculose, leptospirose 

en de ziekte van Aujeszky is het risico van 

overdracht van wilde naar gehouden hoef-

dieren v.v. klein of nihil (tabel 1). Daarnaast 

geldt dat deze ziekten in Nederland (vrij

wel) niet voorkomen, met uitzondering van 

paratuberculose, koeiengriep en bovine 

virus diarree. 

Paratuberculose (para-TBC) wordt veroor

zaakt door de bacterie Mycobacterium para-

tuberculosis die een chronische voortschrij

dende darminfectie veroorzaakt. De ziekte 

is vastgesteld bij edelhert, ree, schaap en 

rund, maar niet bij het varken. IVlinstens 

soortspeciflciteit en serologische reactie 

voor rund (bovine herpes virus), schaap en 

edelhert/ree (cervide herpes virus). Over 

het wederzijdse infectierisico tussen bij

voorbeeld edelherten en runderen is weinig 

bekend. Virusverspreiding vanuit schapen 

treedt nauwelijks op. Edelherten kunnen 

drager zijn van IBR, zonder ziekteverschijn

selen, maar welke betekenis dat heeft voor 

de risico's bij runderen is niet duidelijk. Het 

aantal IBR-vrije bedrijven in Nederland 

stijgt snel. 

Bovine virus diarree (BVD) wordt veroor

zaakt door een virus. Zowel rund, schaap, 

edelhert, ree als varken kan het slachtoffer 

worden. Geïnfecteerde dieren kunnen hun 

leven lang drager blijven van het virus, 

waardoor zij een bron van besmetting zijn. 

De ziekte kan afwijkingen in gedrag en 

lichaamsontwikkeling bij jonge en ongebo

ren dieren veroorzaken. De ziekte is in 70 -

80 % van de Nederlandse rundveestapel 

aanwezig. Bij vrijlevende Duitse hoefdieren 

is de besmettingsgraad lager dan 5 %. 

Epidemiologie 
De verspreiding van een ziekte in een hoef-

dierpopulatie wordt bepaald door de karak

teristieken van de ziekteverwekker, de hoef-

dierpopulatie, het leefgebied en de weers

omstandigheden (tabel 1). Als de ziektever

wekker virulent is - groot ziekmakend ver

mogen - dan zullen dieren snel geïnfec

teerd raken en ziek worden. Elke ziektever-

oorzaker heeft zijn eigen overlevingsstrate

gie. Sommige ziektekiemen zijn snel dood, 

terwijl bijvoorbeeld miltvuur door sporen-

vorming erg persistent is (> 40 jaar!). 

Wanneer dieren sterven door een besmette

lijke ziekte, kunnen andere dieren, vooral de 

aaseters, geïnfecteerd worden via de kada

vers. Wilde zwijnen kunnen op die manier 

besmet raken met bijvoorbeeld klassieke 

20 % van de Nederlandse rundveebedrijven varkenspest, mond- en klauwzeer, miltvuur. 

is besmet. Volgens van Essen & van Leeu
wen (1998) is de kans op overdracht gering. 
Koeiengriep (infectious bovine rhinotrachei-
tis, IBR) is een virusinfectie die leidt tot 
sloomheid, ademhalingsproblemen, ver
minderde afweer en abortus bij runderen. 
Eenmaal geïnfecteerde dieren blijven 
levenslang drager van het virus. Zij vormen 
een bron van besmetting. Er zijn een aantal 
verwante virussen, die verschillen in dier-

Tabel 2. Het resultaat van de monitoring van de 

gezondheidsstatus van hoefdieren in de Spoor A-gebie

den in Nederland, het Nationaal Park Veluwezoom en 

de Oostvaardersplassen (bron: J. Snoep CD/VBN). 

de ziekte van Aujeszky en rundertuberculo-

se. Ook herkauwers eten incidenteel aas, 

waardoor ze eveneens een risico lopen. 

Kadavers van wilde hoefdieren mogen in 

het veld blijven liggen, terwijl die van land

bouwhuisdieren ter destructie moeten wor

den aangeboden (Destructiewet, 1994). 

Vrijlevende Heckrunderen. Harde aanwijzin

gen voor wederzijdse overdracht van bijv. 

mond- en klauwzeer tussen natuuren veehou

derij in Nederland zijn er tot dusver niet. Ook 

spelen wilde hoefdieren bij de verspreiding 

van deze ziekten over landbouwbedrijven geen 

rol van betekenis. Andere besmettingsroutes 

zijn belangrijker gebleken (foto: Hans Kampf). 

De periode dat een besmet dier besmette

lijk blijft en het aantal dieren in de buurt 

dat kan worden besmet, bepalen de over

dracht in de populatie. Individuen met een 

verminderd functionerend afweersysteem, 

jonge en verzwakte dieren, zijn het kwets

baarst. Populaties met een onevenwichtige 

populatiestructuur, bijvoorbeeld kunstma

tig 'jong' gehouden, zijn extra kwetsbaar. 

Vaak wordt gezegd dat landbouwhuisdieren 

in dit opzicht kwetsbaarder zijn dan wilde 

hoefdieren. Het is echter niet zo dat wilde 

hoefdieren resistenter zijn tegen besmette

lijke ziekten dan productiedieren. Het ver

schil zit hem in de geringere dierdichtheid 

en, daarmee samenhangend, een andere 

contactstructuur. 

Een toenemende dichtheid van de gastheer 

resulteert in een intensiever terreingebruik 

en daarmee in een hogere infectiekans en 

dus infectiegraad van de populatie en van 

individuele dieren. Bij hoge dichtheden van 

wilde zwijnen (Veluwe, Duitsland, Italië en 

Frankrijk) kunnen deze populaties als 

reservoir voor klassieke varkenspest funge

ren. De ziekte is dan endemisch, dat wil 

zeggen zij blijft in de populatie circuleren. 

Ook karakteristieken van de ziekteverwek

ker zelf spelen een rol: een varkenspest-

virus dat zeer sterk ziekteverwekkend is en 

veel sterfte veroorzaakt, zal waarschijnlijk 

niet endemisch worden. Wanneer de ver

wekker een wat chronisch ziektebeeld geeft 

en minder sterfte, dan is de kans daarop 

groter. 

Een hoge dichtheid van een eventuele tus-

sengastheer leidt tot betere verspreidings

mogelijkheden voor de ziekteverwekker en 

daarmee bijvoorbeeld een hogere parasie

tenstand. Vooral de vochtigheid van het 

terrein is van belang. Perioden met veel 

neerslag en hoge temperaturen zijn door

gaans voordelig voor de parasiet en voor 

de infectiekans. 

Spoor A-gebied 
Diersoort 
Runderen 

Edelherten 

Veluwezoom 

Niet vastgesteld: 
TBC, para-TBC, brucellose, 
IBR, leptospirose en BVD 

Geen gegevens 

Oostvaardersplassen 

Vastgesteld: para-TBC en IBR 
Niet vastgesteld: 
TBC, brucellose, leptospirose en BVD 

Vastgesteld: Para-TBC, IBR 
Niet vastgesteld: 
TBC, brucellose, BVD, leptospirose 
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Conclusies 
Een permanente scheiding van functies 

natuur en veehouderij in het buitengebied 

van Nederland, bijvoorbeeld door middel 

van rasters, ligt in deze tijd van ontsnippe-

ring niet voor de hand. Bovendien blijft 

dan bij MKZ de aerogene (via de lucht) 

route intact en bij KVP de overdracht door 

het transport van dieren. Door die epide

miologische gegevenheden kan de instel

ling van varkensvrije zones onvoldoende 

worden beargumenteerd. Die zones komen 

er dan ook niet. Maatwerk, in de zin van 

isoleren van risicobedrijven (inclusief fok

kerijen van edelherten en wilde zwijnen) bij 

een uitbraak ligt meer voor de hand. 

De discussie over het wederzijdse risico op 

besmetting van hoefdieren in natuurgebie

den en op veehouderijen, kan in Nederland 

op dit moment in principe worden beperkt 

tot de orde der Evenhoevigen (Artiodactyla) 

en de 'Zeer besmettelijke ziekten' klassieke 

varkenspest en mond- en klauwzeer. Van

zelfsprekend is waakzaamheid ten aanzien 

van het opduiken van andere ziekten 

geboden. Daarbij gaat het er niet eens 

zozeer om of een ziekteverwekker over en 

weer kan worden overgedragen, maar meer 

om de vraag hoe groot de risico's zijn dat 

ziekten endemisch worden. Hierbij spelen 

de resultaten van de monitoring van o.a. 

klassieke varkenspest en mond- en klauw

zeer (altijd serologisch, soms virologisch) 

die vanaf 1997 onder wilde hoefdieren 

wordt gehouden door de Gezondheids

dienst voor Dieren (GD), het Centraal 

Instituut voor Dierziektecontrole (CIDC) en 

het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (RIVM) een belangrijke rol. De 

monitoring strekt zich ook uit tot de run

deren, paarden en edelherten in de twee 

Spoor A-gebieden van ons land (tabel 2). 

Harde aanwijzingen voor wederzijdse over

dracht van klassieke varkenspest en mond

en klauwzeer tussen natuur en veehouderij 

in Nederland zijn er tot dusver niet. Ook 

spelen wilde hoefdieren bij de verspreiding 

van deze ziekten over landbouwbedrijven 

geen rol van betekenis. Andere besmet

tingsroutes zijn belangrijker gebleken. 

Een lastig aspect vormt het ontbreken van 

voldoende kennis over een aantal, deels 

met elkaar samenhangende zaken als de 

besmettingskans bij wilde hoefdieren, 

veilige afstanden tussen natuur en vee

houderij en de effectiviteit en toepasbaar

heid van vaccinatie en/of beperking van 

de populatieomvang van wilde hoefdieren. 

Relevant in dit verband zijn vormen van 

biologische veehouderij waarbij een 

natuurlijker leefwijze van het vee wordt 

voorgestaan. Dat kan gevolgen hebben 

voor de wederzijdse besmettingskans. 

De dichtheid aan rundveehouderijen en 

aan rundvee heeft een rol gespeeld bij de 

keuze van tracés voor robuuste verbindin

gen voor het edelhert tussen de Oostvaar-

dersplassen en het Maaswoud. Omdat 

ook wilde zwijnen deze zones zouden 

kunnen benutten, vormde de dichtheid 

aan varkenshouderijen en huisvarkens ook 

een criterium. In het ideale geval zijn deze 

verbindingszones veevrij. 

Omgekeerd is het verstandig om de dicht

heden van edelhert en wild zwijn in de 

robuuste verbindingen laagte houden. 

Het voedselaanbod binnen het areaal bos 

en natuur zou hierbij maatgevend kunnen 

zijn. Een beheer dat ruimte biedt aan aan

talfluctuaties die samenhangen met dit 

natuurlijke voedselaanbod, wordt ook van 

belang geacht voor het behoud van de 

biodiversiteit. Daarbij is tevens een even

wichtige sociale structuur van de popula

tie van belang. De populaties moeten bij

voorbeeld niet kunstmatig jong zijn. 

Oudere dieren moeten worden gespaard 

en het aantal potentiële zwervers, de 

jonge mannelijke dieren, dient zoveel 

mogelijk te worden beperkt. De kans op 

verspreiding is dan teruggebracht tot een 

acceptabel niveau. Komt er desondanks 

een uitbraak, dan is 'laten uitwoeden' het 

devies. 
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Summary 
Risks of contaminatlon between free living and 

domestic ungulates 
Over the past 30 years in natural areas in 

North-western Europe, domestic ungulates have 

been introduced. Ecological networks have been 

planned for free living large mammal species 

like Red deer and Wild boar. This raises the 

debate on risks of mutual contaminatlon 

between domestic stock and free living ungula

tes. We argue that the debate can be restricted 

to two 'highly contagious diseases' Classical 

Swine Fever (CSF) and Food and Mouth Disease 

(FMD). Until now evidence of mutual contami

natlon of these diseases between domestic stock 

and free living ungulates could not be establish-

ed. Other vectors, like transports ofcontamina-

ted cattle, have been proved to be responsible 

for the spread after recent outbreaks. 
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