
Schotse Hooglandrunderen trotseren Hollandse winter 
 
De Schotse Hooglanders in het natuurgebied de Staart bij Oud-Beijerland trotseren 
de winterse omstandigheden tot nu toe goed. Ook de periode met vorst en sneeuw 
hebben ze goed doorstaan. De dieren zijn goed aangepast aan het buitenleven en 
hebben geen extra verzorging nodig. 
 
De kudde van 12 Schotse Hooglanders graast sinds eind 2003 in het natuurgebied. 
Zij leven hier het hele jaar door en zorgen door hun gegraas voor de natuurlijke 
ontwikkeling van het gebied. De dieren leven in natuurlijk kuddeverband, dat wil 
zeggen groepen met koeien, kalveren en stieren.  
 
De runderen komen van origine uit Schotland en leven al vele generaties zelfredzaam 
in Nederlandse natuurgebieden. Hierdoor zijn ze optimaal aangepast aan koud en nat 
weer. Ze hebben een dikke, isolerende vacht om hen tegen de kou te beschermen. 
Het vinden van voedsel onder een pak sneeuw is wel lastiger voor de dieren. Maar 
ook hier weten ze raad: ze eten nu vooral takken van bomen en struiken. Ook 
schuiven ze de sneeuw met hun snuit aan de kant om aan het onderliggende gras te 
komen. Zelfs het jongste kuddelid, nu 2 maanden oud, doet het prima. Het kalf heeft 
immers de vetrijke moedermelk om zijn honger te stillen. De stichting FREE nature, 
eigenaar van de dieren, houdt samen met Hoekschewaards Landschap toezicht op de 
dieren. Ze houden deze tijd van het jaar de conditie extra in de gaten, want dit is 
een goede graadmeter om te zien of de dieren niets tekortkomen. De conditie is voor 
de tijd van het jaar goed. Overigens is het volstrekt natuurlijk dat de dieren in de 
winter wat in conditie teruglopen. 's Zomers leggen de dieren vetreserves aan die in 
moeilijkere tijden in de winter aangesproken kunnen worden. Ze gaan dus dik de 
winter in en komen er slank uit! Alleen onder extreme omstandigheden kan door de 
beheerder tot bijvoeren worden overgegaan, maar dat is nu niet aan de orde.  
 
In de winter is er veel te beleven in de natuur. Zo laten veel vogels zich beter zien 
omdat ze noodgedwongen voedsel moeten zoeken. De Staart is nu zeker een 
bezoekje waard. Het gebied is vrij toegankelijk, als u de grote grazers tegenkomt 
verstoor ze dan niet en hou minimaal 25 meter afstand. 
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