
GROTE GRAZERS
MAG HET IETS WILDER? 
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OP SAFARI IN RIVIERPARK MAASVALLEI

Tijdens je trektocht langs de Maas 
verschijnt er ineens een groep Konik-
paarden of Gallowayrunderen voor je 
neus. 

Het kan je zomaar overkomen, op elk 
moment van de dag, op elk moment 
van het jaar. Met hun wilde uiterlijk en 

hun natuurlijke gedrag zien deze gro-
te grazers er imposant uit. Benieuwd 
naar hoe ze hier leven, welke rol ze in 
de natuur vervullen en hoe jij als gast 
in hun leefgebied de dieren het best in 
hun waarde kunt laten, en omgekeerd 
zij jou? Lees dan snel verder. 

BEGRAZING ALS NATUURLIJK PROCES

In de wilde riviernatuur is begrazing 
een belangrijk landschapsvormend 
proces. Door begrazing ontstaat een 
gevarieerde begroeiing. Kleine gra-
zers zoals sprinkhanen, konijnen, ha-
zen of ganzen vestigen zich vanzelf in 
de nieuwe natuur. Ook reeën komen 
spontaan. Maar grote grazers als paar-
den en runderen moeten de natuurver-
enigingen zelf introduceren. 

De wild levende Konikpaarden en Gal-
lowayrunderen voelen zich uitstekend 
thuis in de ruige natuur van de Maas. 
Ze leven hier 24 uur per dag, 365 da-
gen per jaar. Ze zijn zelfredzaam, dank-
zij hun sterke lichaam en het leven in 
een natuurlijk georganiseerde kudde. 
Ze beïnvloeden de natuurontwikke-
ling, door een beetje grazen hier, een 

beetje mest achterlaten daar. Soms 
aan boompjes knabbelen, dan weer 
de tanden zetten in stekelige bramen. 
Hebben ze jeuk aan rug of buik? Dan 
rollen ze over de rulle bodem, die ze 
zelf hebben losgetrapt. Of ze schuren 
aan de vegetatie; struikjes worden ge-
bruikt en versleten als ruwe borstels. 
Hebben ze behoefte aan verkoeling? 
De kuddeleider voert de groep naar 
de Maas of naar de schaduw van het 
wilgenbos. In het terrein vormt zich 
vanzelf een padenstructuur, waar ook 
andere dieren (en wandelaars) gebruik 
van kunnen maken. Ontstaat er binnen 
de kudde een conflict? Soms wordt 
het uitgevochten, maar vaak trekken 
groepjes dieren weg. Zo breidt de be-
grazing zich uit over nieuwe gebieden.

EEN LANDSCHAP IN VERANDERING

Door grindafgravingen krijgt de Limburgse Maas een ruimere bedding. 
Komt er een hoogwater voorbij, dan verdeelt de grillige regenrivier zich 
over de brede oevers. Het water stijgt daardoor minder snel en omwo-
nenden worden op die manier beter beschermd tegen overstromingen. 
Tegelijk ontstaat er na de afgravingen spectaculaire, ruige riviernatuur. 
Deze is afwisselend en verrassend. Het snelstromende water boetseert de 
oevers en het brengt nieuwe zaden, nieuw leven mee. Zo hebben mens en 
Maas in de voorbije twintig jaar al minstens duizend hectaren aan wilde 
natuur gecreëerd. 

Deze natuur is in eigendom en beheer van natuurorganisaties zoals Lim-
burgs Landschap vzw en Natuurpunt vzw in België, en Natuurmonumenten 
en Staatsbosbeheer in Nederland. Zij geven de Maasoevers de kans om 
zich natuurlijk te ontwikkelen. En hiervoor doen ze zelf… zo weinig moge-
lijk. De natuurlijke rivierprocessen mogen waar maar mogelijk hun eigen 
gang gaan. Spontane natuurontwikkeling noemt men dat.

2 3



LAPPENDEKEN

Iedere soort grazer heeft een ander 
menu en zijn eigen graasgedrag. Door 
het verschillend terreingebruik van de 
dieren ziet het gebied er binnen de kort-
ste keren uit als een lappendeken, een 
mozaïek, vaak met geleidelijke overgan-
gen tussen de ‘lapjes’. Kort begraasde 
terreintjes wisselen af met bloemen-
veldjes, ruigtevegetaties, struwelen 
en bossen. In zo’n gebied ontstaan 

EEN GEDEKTE TAFEL VOOR ALLEMAAL

In de lente en zomer grazen de paar-
den en runderen erop los. Het aanbod is 
groot. Ze eten selectief en richten zich 
op het lekkerste en voedzaamste: vooral 
gras aangevuld met kruiden en kiem-
planten van o.a. bomen en struiken. Zo 
bouwen ze een vetreserve op die hen 
door de winter zal helpen. Hoezeer de 
grazers ook hun best doen, ze krijgen 
lang niet alles op wat de natuur hen 
in de zomer aanbiedt! Maar goed ook, 
want daardoor staat in het groeiseizoen 
alles maandenlang in bloei. Vlinders, bij-
en en andere insecten profiteren van de 
grote hoeveelheden nectar en stuifmeel. 
En deze kleine dieren staan op hun 
beurt op het menu van allerlei vogels en 
zoogdieren. In het najaar barst het van 

de vruchten en zaden, waar ook weer 
vogels en kleine zoogdieren van eten, 
om vervolgens zelf ten prooi te vallen 
aan roofvogels en roofdieren.

In de winter is het gedaan met de over-
dadige plantengroei. De grote grazers 
doen zich dan te goed aan de resten van 
het zomerseizoen. Ze ruimen de verdor-
de grassen en kruiden grotendeels op 
en maken zo de weg vrij voor nieuwe 
planten in het voorjaar. Daarnaast vul-
len ze hun menu aan met schors, bast, 
knoppen en twijgen. Hiermee houden ze 
bosontwikkeling in toom; langs de Maas 
groeien de wilgenbossen anders razend 
snel.

tientallen soorten “leefplekjes” – bio-
topen noemen we ze – waar bepaalde 
planten en dieren zich thuis voelen. De 
één heeft liever wat zon, de ander houdt 
van nattigheid. De één is verlekkerd op 
mest, de ander heeft er de pest aan. Bij 
veel dieren veranderen gedurende hun 
levensloop de behoeften. In een natuur-
lijk begraasd mozaïeklandschap is ech-
ter alles binnen handbereik!
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BESCHERMD EN BESCHUT 

In de winter hebben de grote grazers 
niks te vrezen van nattigheid en kou. 
Ze hebben een extra dikke, vettige win-
tervacht die hen beschermt. Natuurlijk 
zoeken de grazers ook bescherming 
tussen bomen en struiken en dichtbij de 
kuddegenoten. 

Ook andere dieren in de natuur zoe-
ken bescherming tegen weer en wind. 
En minstens zo belangrijk: beschutting 
tegen vraat door andere dieren. In een 
natuurlijk begraasd landschap bieden 
de aanwezige ruigtes en struwelen vol-
doende plek om te schuilen of te ver-
stoppen.

PAARDENVIJGEN EN KOEIENVLAAIEN  

De grote grazers produceren hele pure 
mest, zonder sporen van medicatie zo-
als antibiotica en ontwormingsmiddel. 
Hierdoor is dit een ideale voedingsbo-
dem voor kleine diersoorten als kevers, 
slakken, wormen en vlinders. Ook voor 
paddestoelen is de mest een goed 
substraat. Natuurlijke mest zit vol leven 

en levert daarmee voedsel aan allerlei 
vogels, egels, dassen en andere die-
ren. Zomer én winter. Natuurlijke mest 
zorgt tevens voor een rijk bodemleven 
en daarmee voor een luchtige, gezonde 
bodem. Goed voor een grote verschei-
denheid aan planten!
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OPGEPAST VOOR 
KNUFFELGRAGE MENSEN 

Koude temperaturen, regenweer of hoogwater … de grote 
grazers weten hun plan te trekken. Tegen één ding zijn de 
grazers, met name de paarden, helaas niet goed opgewas-
sen: mensen die met hapjes en knuffels de kudde binnen-
dringen en ‘vriendschap’ sluiten met individuele dieren. Door 
hen eten aan te bieden, neemt de drang om zelf voedsel te 
zoeken af. Zeker als dat voer lekkerder blijkt te zijn dan wat 
de natuur in de winter te bieden heeft. Het is voor de natuur-
gebieden echter belangrijk dat de grote grazers zich in de 
winter blijven toeleggen op het eten van ruigtes en houtige 
gewassen. 

Het lokken en losweken van individuen komt de kudde 
evenmin ten goede. Het hechte kuddeverband verandert in 
los zand. In een goed georganiseerde kudde werken dieren 
samen, ze beschermen en helpen elkaar en letten op elkaar. 
Dat helpt met overleven. Als bijvoorbeeld een leidhengst 
wordt afgeleid door verwennerijen van bezoekers, laat hij 
zijn groep (te vaak) in de steek. 

Voer aanbieden brengt als derde óók een risico voor de 
bezoekers met zich mee. De dieren gaan mensen associ-
eren met lekkernijen en zullen bij andere wandelaars zélf 
op zoek gaan naar lekkers. Ze worden opdringerig en ko-
men bedelen. Dit bederft het plezier van veel ‘onschuldige’ 
wandelaars. Het kan zelfs tot zeer gevaarlijke confrontaties 
leiden tussen mens en dier. Zeker wanneer jonge dieren 
plots gescheiden worden van de groep. Galloways en Koniks 
hebben door hun natuurlijke leefwijze, al generaties lang, 
een zeer sterk kudde-instinct ontwikkeld en zullen dus niet 
aarzelen om te dreigen, te intimideren en uiteindelijk ook 
aan te vallen als ze denken dat een kuddegenoot bescher-
ming nodig heeft. 
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GALLOWAYRUNDEREN

De Galloway is een klein, gehard en zeer oud (kel-
tisch) runderras dat afkomstig is uit Schotland. De 
meeste dieren hebben een zwarte vacht, maar 
bruin en blond komen ook voor. Het is een ras 
zonder horens. Door hun leven in een kudde, met 
veilige familiebanden, ontwikkelen de dieren rus-
tig en zelfverzekerd gedrag. Ze ogen zachtaardig, 
maar bij verstoring zullen ze assertief reageren; 
met lichaamstaal waarschuwen ze passanten en 
honden die te dicht bij komen.

Hebben een voorkeur voor 
voedselrijk gewas.

Verspreiden zaden via  
hun langharige vacht  

en uitwerpselen.

Houden van rust en 
verblijven graag in hoog 

opgaande ruigten.

Hebben geen voortanden  
in de bovenkaak,  

wel in de onderkaak.

Gebruiken vooral tong en lippen 
om gras en kruiden beet te pakken 
dus kiezen eerder lange grassen en 
ruigtekruiden (óók brandnetels en 
distels) dan kort gewas. Twijgen 
van struiken en jonge boompjes 
staan eveneens op het menu.

Schrapen (eind winter) met hun 
ondertanden over boomstammen, 
van onder naar boven, om bast te 

kunnen eten. 

Remmen op een natuurlijke wijze  
de bosontwikkeling af. 

Produceren als herkauwer,  
met maar liefst vier magen,  

fijn verteerde mest. 

Leggen in de zomer een grote 
vetvoorraad aan in de spieren  
en onder de huid, als reserve  

voor de winter.

Hebben compacte uiers,  
waardoor koeien makkelijk bewegen  
door ruige en stekelige begroeiingen.

Verstoppen jonge dieren in de 
ruigte en vormen kalver- 

crèches waar koeien om beurten 
toezicht op houden, zodat ze 
afwisselend tijd hebben om 

onbezorgd te grazen.
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KONIKPAARDEN

Dit zijn Poolse paarden (Konik betekent ‘paardje’ in het Pools) met de 
grootte van een pony. Konikpaarden stammen af van het uitgestor-
ven Europese wilde paard, de Tarpan: het zijn nakomelingen van de 
Tarpan gekruist met Poolse werkpaardjes. Ze hebben een muisgrijze 
vacht en een zwarte streep die over het midden van de rug loopt 
(de zogenaamde aalstreep). Een bruine, zebra-achtige tekening op de 
achterkant van de poten wijst nog op de verwantschap met de Tar-
pan. De paarden leven in kuddeverband. Er bestaan haremgroepen 
(hengst, merries en veulens), hengstengroepen (vrijgezelle hengsten) 
en pubergroepen (pubers die de harem hebben verlaten).

Maken graag gebruik van het 
open landschap dat Galloways 
creëren, om korte grassen en 

kruiden te zoeken.

Zijn vluchtdieren die vrij uitzicht 
prefereren, en grote afstanden 

kunnen afleggen.

Houden zelf hun hoeven goed  
in vorm door op te rennen  
op een harde ondergrond.

Grazen met snijtanden,  
dus kunnen planten  

heel kort afknabbelen.

Graven gesloten grasmatten open  
op zoek naar wortels. Ze maken ook 

zandbaden om in te rollen.

Hebben een voorkeur voor voedselarmere 
gewassen waardoor ze perfect kunnen 

overleven op zandgronden. Maar ook aan 
de voedselrijkere Maas hebben ze zich de 
afgelopen dertig jaar goed aangepast.

Eten twijgen van bomen en struiken en 
knagen aan de bast, vooral aan eind van de 
winter, als de sapstroom van de bomen weer 
op gang komt en het overige voedsel opraakt.

Remmen op een natuurlijke 
wijze de bosontwikkeling af.

Maken latrines: plaatsen die ze steeds 
opzoeken om te mesten; met name 

hengsten maken zeer hoge hopen. Dit 
heeft een sociale functie: zich bewijzen 

tegen over rivaliserende hengsten.

Verspreiden zaden via de mest 
en via hun staart en manen.

Produceren grove 
mest met duidelijke 

plantenresten. 
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Waarom buitenlandse runderen?  
Zijn onze landbouwdieren niet geschikt? 

Om te beginnen zijn veel landbouwdieren van tegenwoordig zélf ook van 
buitenlandse komaf: Limousines, Blondes, Charolais, Piemontes, Here-
fords, Holstein etc.. En nee, de landbouwrassen zijn niet geschikt. De 
selectie van rundvee was gericht op vlees- en melkproductie en nooit op 
overleven in de natuur. Eén voorbeeld: runderen werden geselecteerd om 
weinig vet op te slaan in hun spierweefsel, kwestie van “mager” runds-
vlees op je bord te krijgen. Dat vet is echter nodig om de winter zonder 
krachtvoer door te komen. Iets vergelijkbaars geldt voor melkkoeien: ze 
stoppen alle energie in de melk in plaats van in het lichaamsvet.

VEEL GESTELDE VRAGEN

De Galloway en andere primitieve rassen hebben bewezen sterk en zelf-
redzaam te zijn, niet al te vroeg vruchtbaar en bestand tegen nattigheid, 
kou en overstromingen. Ze zijn zelden ziek en als ze ziek zijn dan her-
stellen meestal op eigen kracht met hulp van zelf uitgezochte natuurlijke 
kruiden. Tegelijk blijft de Galloway, ondanks zijn afgezonderde leven in 
de natuur, rustig, handzaam voor beheerders en vriendelijk voor publiek.
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Waarom willen natuurverenigingen  
verbossing in deze gebieden afremmen?

Natuurverenigingen juichen enige bosontwikkeling juist toe, maar groot-
schalige verbossing remmen ze liever af. De soortenrijkdom en bele-
vingswaarde van de omgeving zijn groter wanneer er naast bos ook 
struwelen, ruigten, graslanden, en open pioniervegetaties ontstaan: een 
mozaïeklandschap. Dit is geschikt leefgebied voor veel soorten planten 
en dieren. Daarnaast spelen langs de Maas ook rivierkundige argumen-
ten een rol; bos remt de doorstroom van het water af en dat kan op 
sommige plekken ongewenst (gevaarlijk) zijn. 

Als de gronden in de Maasvallei na afgraving aan hun lot zouden worden 
overgelaten, dan zouden daar binnen korte tijd spontaan dichte wilgen-
struwelen tot ontwikkeling komen, die na tien of vijftien jaar zich verder 
zouden ontwikkelen tot gesloten bos. Met hun graasgedrag en jaarrond 
buitenleven zorgen grote grazers voor meer variatie in het landschap. 
Bovendien geven de rondtrekkende kuddes het halfopen landschap nog 
meer charme.

Waarom heb je een beheerder nodig bij 
natuurlijke begrazing? Het gaat toch vanzelf? 

Mensen grijpen zo min mogelijk in bij natuurlijke begrazing: de natuur staat 
zelf aan het roer. De wet en de praktijk vragen wel om begeleiding, op zes 
punten:
• Informeren van omwonenden en bezoekers via excursies, lezingen, bor-

den en brochures: Waarom zijn hier grazers? Hoe ga je daar mee om? 
Wat is het verschil met boerenvee?

• Aantallenregulatie en selectie van grazers: in kleine gebieden en in ge-
bieden zonder grote roofdieren haalt de beheerder in het najaar een deel 
van de dieren uit het gebied zodat de aantallen in evenwicht zijn met het 
voedselaanbod. Ook worden de minst zelfredzame of de onvriendelijke 
dieren eruit gehaald. Af en toe introduceert de beheerder ook een nieuwe 
bloedlijn om inteelt te vermijden.

• Voorkomen van schade en overlast aan anderen: natuurverenigingen 
plaatsen omheiningen en wildroosters om ontsnapping van grote grazers 
tegen te gaan.

• Wettelijke gezondheidscontrole van de dieren: volgens de landbouwre-
gels is het verplicht om ook van natuurrunderen bloedstalen te nemen 
voor controle op bepaalde ziektes.

• Controle op dierenwelzijn: de kuddebeheerders houden de grote grazers 
jaarrond nauwlettend in het oog. Zij zorgen in uitzonderlijke gevallen (ex-
treme winter, langdurig hoogwater) voor bijvoederen of verplaatsen van 
de kudde. Bij verwonding en ziekte grijpen ze in als het immuunsysteem 
en de natuurlijke medicijnen (wilde planten) onvoldoende werken.

• Identificatie en registratie: elke individueel rund moet volgens de wet 
worden geregistreerd en krijgt daarom een genummerd oormerk. De 
paarden krijgen een chip.
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Vervuilen uitwerpselen van grazers het grondwater? 

Onderzoek wijst uit dat het effect van 
uitwerpselen van grote grazers nihil is in 
vergelijking met allerlei andere vervui-
lingsbronnen. Bij natuurlijke begrazing 
is de dichtheid aan dieren veel lager dan 
in de veehouderij, aangezien de grazers 
er jaarrond moeten leven en in prin-
cipe niet worden bijgevoerd. Er is dus 
zeker geen sprake van overbemesting. 

De mest van natuurlijke grazers bevat 
bovendien geen moeilijk afbreekbare 
medicijnresten die in het grondwater 
terecht kunnen komen. Boerenvee en 
manegepaarden krijgen doorgaans wel 
medicijnen toegediend. De mest van 
grote grazers zorgt voor een gezond en 
rijk bodemleven, dat veel voedingsstof-
fen opneemt, dus minder uitspoeling.

Mogen we de dieren aaien en voederen? 

Een binnenkopper als je deze folder 
hebt gelezen ... Nee, aaien en voederen 
van grote grazers zijn niet toegestaan. 
Bedenk altijd dat je ‘te gast’ bent in het 
leefgebied van de dieren. Wees géén 
indringer in de kudde. Respecteer de 
eigenwaarde van de kudde door afstand 
te houden. Denk bovendien aan je eigen 
veiligheid: tussen jou en de dieren staat 
géén prikkeldraad die je kan bescher-

men tegen een trap, duw of beet. Een 
verkeerde omgang met grote grazers 
kan tot gevaarlijke situaties leiden voor 
bezoekers, hun honden, kuddebeheer-
ders en grote grazers. Gallowayrunde-
ren en Konikpaarden zijn van nature 
rustige, op zichzelf gerichte rassen. 
Aanvallend gedrag door deze dieren 
wordt in de meeste gevallen uitgelokt 
door de mensen zelf (en hun honden).  
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Leveren deze dieren geen gevaar op voor allerlei 
ziektes? 

Alle dieren worden minstens éénmaal 
per jaar door een veearts onderzocht 
en het bloed wordt dan gecontroleerd 
Zelden worden problemen vastgesteld. 
Wel komt het voor dat uitwerpselen van 
honden de koeien in gevaar  kunnen 
brengen. Ze  lopen het risico hun kalf 
te verliezen door hondendrollen die be-
smet zijn met Neospora, een eencellige 

parasiet. De koe blijft levenslang drager 
en kan op haar beurt (loslopende) hon-
den besmetten die aan een doodgebo-
ren kalf of nageboorte hebben gezeten. 
Dus: houd je hond altijd aan de lijn, uit-
werpselen van je hond opruimen of de 
hond buiten het begrazingsgebied eerst 
zijn behoefte laten doen!

Mag mijn hond gaan 
spelen met de grote 
grazers? 

Nee. Grote grazers kunnen loslopende 
honden als hun natuurlijke vijand zien 
(wolf) en er naar bijten of trappen.  Houd 
er rekening mee dat met de komst van 
de wolf in onze regio de grazers alerter 
en feller op honden kunnen gaan rea-
geren! Bovendien verstoren loslopende 
honden ook vogels die op de grond 

Kunnen grote grazers zwemmen?
 
Jazeker! Ze doen het niet zo vaak, maar 
soms steken ze zelfs de Maas over. Ook 
in de zomer houden ze er wel van om 
pootje te baden om zo wat af te koe-
len. Jonge dieren krijgen soms zwem-
les, als ze nog niet zo goed durven, 
Een prachtig tafereel! Indrukwekkend 
is ook de wijze waarop Konikpaarden 

en Gallowayrunderen zwemmen als de 
stroming van de Maas sterk is: veulens 
en kalveren zwemmen aan de luwe 
zijde van de oudere dieren mee. Dit is 
een mooi voorbeeld van hoe natuurlijk 
kuddegedrag de overlevingskansen van 
het individu vergroten.

broeden in natuurgebieden zoals die 
langs de Maas. Daarom is het verstan-
dig om je hond steeds kort aangelijnd 
te houden. 
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MEER LEREN OVER GROTE GRAZERS? 

DOE
• Boek een excursie met een MaasVerkenner, volledig in Grote Gra-

zers thema. Je kiest zelf de startlocatie en de duur van de tocht. 
Boeken kan via www.maasverkenners.eu

• Peuter eens in een drol! Probeer zo te achterhalen van welk dier hij 
is en wat het dier gegeten heeft! 

KIJK
• Via de interactieve Dwaalfilm kan je zien hoe een kudde Galloway-

runderen losgelaten wordt langs de Maas. Bekijk het filmpje op

• Een kijkje in het familieleven van wilde runderen?  

• Een kijkje in het familieleven van wilde paarden?  

LEES
Op de website van de verschillende natuurverenigingen actief in het 
RivierPark Maasvallei vind je nog meer info over de Grote Grazers

• ARK/Natuurontwikkeling: www.ark.eu/natuurontwikkeling

• Limburgs Landschap vzw: www.limburgs-landschap.be 

• Natuurpunt vzw: www.natuurpunt.be

• Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl

• Staatsbosbeheer: www.staatsbosbeheer.nl

ERVAAR
Trek er zelf op uit en leer het natuurlijk kuddegedrag kennen door 
de dieren te observeren. Niets mooier dan de dieren in hun natuur-
lijke habitat te zien galopperen, stoeien, knuffelen, … Houd uiter-
aard de veiligheidsaanbevelingen in acht. 

DOWNLOAD
• Educatieve kaart Natuurlijk rundergedrag

• Educatieve kaart Natuurlijke paardengedrag

• Educatieve kaart Sleutelrol van runderen in de natuur

• Educatieve kaart Sleutelrol van paarden in de natuur

• Educatieve kaart Sleutelrol van mest in de natuur

www.rivierparkmaasvallei.eu/downloads/
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• Wees je ervan bewust dat het grote, sterke dieren zijn, die jou 
schade kunnen toebrengen als ze zich bedreigd voelen.

• Houd ALTIJD minimaal 25 meter afstand, óók als de dieren naar 
jou toe komen of op het pad liggen.

• Ga niet rennen als de dieren jou benaderen. Loop er rustig met 
een boog omheen.  

• Let op de lichaamstaal van de dieren; ze laten zien als ze veront-
rust zijn.  

• Drijf dieren niet op, geef ze de tijd en de ruimte om jou te ont-
wijken.

• Blijf uit de buurt van een kalf, ook als het alleen is.

• Voer en aai de dieren NOOIT. Ze worden hier opdringerig van en 
gaan misschien bijten. 

• Negeer dieren als ze zich zelf aanbieden aan jou.

• Hou honden ALTIJD aan de lijn.

HOE GA JE CORRECT OM MET GROTE
GRAZERS IN DE BUURT? 

In de natuurgebieden in het RivierPark Maasvallei ben je te gast in het leefgebied 
van de grote grazers. Volg deze aanbevelingen op zodat je de dieren niet verstoort.
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