
Een 
bergweide is 
geen kinder-

boerderij!
Een leidraad voor het juiste gedrag 

bij contact met weidedieren

Bij ontmoetingen tussen wandelaars en runderen op 
de bergweide dient enige voorzichtigheid te worden 
betracht. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, dient 
u enkele adviezen op te volgen en kennis te nemen 
van het gedrag van deze dieren.

Kuddes van runderen kunnen afhankelijk van hun 
samenstelling in drie soorten worden onderverdeeld:

Kudde van moederdieren 
Deze bestaat uit moederdieren en hun kalveren. 
Jonge dieren zijn nieuwsgierig, maar pas op: 
moederdieren verdedigen hun kalveren impulsief 
(beschermingsinstinct!). Wanneer de kudde ook uit 
volwassen mannelijke dieren (stieren) bestaat, dient u 

extra voorzichtig te zijn.

Kudde van jonge dieren
Jongere dieren zijn vooral overmoedig, zeer bewegelijk 
en nieuwsgierig. Bij een contact kan er al snel sprake zijn 

van ongecontroleerde bewegingen.

Kudde van melkkoeien
Deze kudde bestaat uit koeien die regelmatig worden 

gemolken. Zij zijn daarom gewend aan menselijk contact. 

! Dreiggedrag van 
runderen

In geval van een ontmoeting blijven de meeste 
runderen aanvankelijk staan en fi xeren hun doel. 
Hierbij tillen ze hun kop op en laten hem weer zakken, 
zakken een beetje door hun knieën en snuiven (= 
intens ruiken omdat runderen slecht zien). De dieren 
lopen dan meestal enkele, vaak langzame stappen in 
de richting van hun doel, voordat ze er op af gaan.

De juiste inschatting 
van het gedrag van 
weidedieren

ADVIEZEN 
ter voorkoming 
van problemen

> Blijf indien mogelijk uit de buurt van 
grazende dieren en voer of aai vooral geen 
kalveren! De dieren zouden geïrriteerd 
kunnen raken en voor de volgende 
wandelaar gedrag kunnen vertonen 
waardoor deze zich bedreigd voelt. 

> Houd in ieder geval afstand als de kudde 
onrustig is of als wandelaars al door dieren 
worden gefi xeerd! Kies in een dergelijk geval 
liever voor een omweg!

> Houd uw hond aan de lijn en voorkom dat 
hij te dicht in de buurt van de kudde komt of 
deze opjaagt. Honden lijken op potentiële 
vijanden, met name van jonge dieren, en 
worden daarom juist vaak door moederdieren 
aangevallen. Als u een aanval van een koe 
verwacht, dient u uw hond af te lijnen. 
Honden zijn in tegenstelling tot mensen 
snel genoeg om aanvallen te ontwijken. 
Hierdoor wordt de aandacht van de dieren 
van de hondebezitter afgeleid, zodat deze de 
gevarenzone kan verlaten. 

> Als er desondanks een gevaarlijke situatie 
ontstaat: blijf rustig en loop niet hard weg! 
Geef de koe in een absoluut noodgeval 
met een stok een gerichte klap op de neus. 
Loop anders langzaam en gestaag uit de 
gevarenzone zonder de dieren de rug toe te 
keren. Dat is de enige juiste manier om met 
een dergelijke gevaarlijke situatie om te gaan. 



Laat de dieren niet schrik-
ken en kijk ze niet recht-
streeks in de ogen!

Houd honden onder controle 
en aan de lijn.

Laat de dieren met rust 
en raak ze niet aan. U 
mag kalveren in geen 
enkel geval aaien!

Laat de hond onmid-
dellijk van de lijn als 
u een aanval van een 
dier kunt verwachten.

Let op dreiggedrag van de dieren: het laten 
zakken van de kop, schrapen met de hoeven, luid 
loeien, snuiven.

Als de dieren op u af komen: blijf 
rustig, keer ze niet de rug toe en 
verlaat de weide langzaam!

Zwaai niet met 
een stok in het 
rond. In een 
uiterst geval 
van nood kunt 
u het rund een 
gerichte klap 
op zijn neus 
geven!

Verlaat de wan-
delpaden door 
de weiden niet!

Loop rustig en 
onopvallend 
langs de dieren 
op een afstand 
(20 – 50 m)!

Houd u aan de  
volgende adviezen 
als u weiden met vee 
wilt oversteken: 

“Dieren in de wei zijn principieel 
 nieuwsgierig, maar niet agressief.
Benader de koeien met respect en 
houd afstand!” 
Ing. Josef Hechenberger,  
VOORZITTER LANDBOUWKAMER TIROL

“Dorpsbewoners en gasten zoe-
ken graag ontspanning op onze 
almen. Respecteer a.u.b de waar-
schuwingsborden en gedragsre-
gels om gevaarlijke situaties met 
de weidedieren te voorkomen.“ 
Josef Margreiter,  
DIRECTEUR TIROL WERBUNG

„De hondenbezitter is voor het 
gedrag van zijn hond verant-
woordelijk. Bij contact met vee is 
vanzelfsprekend voorzichtigheid 
geboden.”  
Dr. Josef Kössler, 
LANDESVETERINÄRDIREKTOR (HOOFD VAN 
DE LANDELIJKE VETERINAIRE DIENST)
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LOOP MET HONDEN OM 
OPEN WEIDES HEEN!


