
Begrazing Stramprooier heide

Op verschillende locaties in het Kempen~Broek runderen worden geplaatst 
die deel uit maken van het bijzondere project ‘TaurOs’. In dit project werken 
ARK Natuurontwikkeling en Stichting Taurus samen aan het terugbrengen 
van het uitgestorven oerrund in de Europese natuur. Daartoe is een speciaal  
fokprogramma opgezet. Het teruggefokte dier moet de ecologische rol vervullen 
die het oerrund vroeger in de natuur had.

De dieren die naar het Kempen~Broek komen, zijn van verschillende Euro-
pese runderrassen. Deze rassen zijn nauwkeurig geselecteerd. Ze beschik-
ken over veel ‘primitieve’ eigenschappen die karakteristiek zijn voor het oer-
rund. Daarbij is niet alleen het uiterlijk van belang, maar ook een kenmerk als  
zelfredzaamheid. Het gaat om Italiaanse en Spaanse rassen, deels gekruist met 
elkaar en deels met Schotse hooglanders. Door kruising en selectie zullen de 
nakomelingen en de daarop volgende generaties steeds dichter komen bij het 
einddoel: een zo goed mogelijk op het oerrund gelijkend dier, TaurOs genaamd. 
Het woord tauros komt uit het Grieks en betekent ‘stier’. Het project wordt 
ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, onder andere van Wagenin-
gen Universiteit. Stichting Taurus heeft alle dieren in het fokprogramma vooraf  
getest op rustig gedrag. 



Door nauwkeurig geselecteerde Europese runderrassen met elkaar te krui-
sen gaan we op weg naar het einddoel: een zo goed mogelijk op het oerrund  
gelijkend dier. Het project wordt ondersteund door wetenschappelijk  
onderzoek, onder andere van Wageningen Universiteit. In het kader van het  
plattelandsvernieuwingsprogramma van de Provincie Limburg zijn er fond-
sen beschikbaar om TaurOssen te plaatsen in het gebied Kempen~Broek. Die  
moeten hun bijdrage leveren aan de natuurontwikkeling van het gebied.  
Inmiddels lopen er al twee groepen Heckrunderen in Kempen~Broek nabij  
Altweerterheide en Stramproy. Deze gaan ook deel uitmaken van het project 
TaurOs.

In dit terrein lopen koeien die een kruising zijn van twee Spaanse rassen: de 
Sayaguesa en de Tudanca. Het zijn de zwart/bruine dieren. Een grijs-zwarte koe, 
is een volbloed Tudanca. Alle koeien zijn gedekt door een Sayaguesastier. De  
Sayaguesa is een zeer zeldzaam ras dat ten westen van Salamanca voorkomt 
en in zeer schrale omstandigheden kan overleven. Het is een groot ras, met 
verschillende kenmerken die het oerrund ook had. De Tudanca stamt uit iets 
noordelijke streken langs de Baskische kust en is met name geschikt vanwege 
de vorm en de omvang van de horens. Beide rassen zijn steeds als trekdier ge-
bruikt. Het zijn dus zeer rustige rassen. 

De grijswitte stier is van het ras Maremmana primitiva: een zeer zeldzaam  
Italiaans ras dat stamt uit een deel van Toscane: de Maremmen, een  
moerasgebied ten noorden van Rome. Het ras is dus aangepast aan natte  
omstandigheden, die ook in Kempen~Broek gelden. De Maremmana primitiva is 
een rustig ras. Uit Italiaans onderzoek blijkt het dier zeer dicht te staan bij het 
oerrund. Behalve dat het dier ook hoog op de poten staat, zijn de witte rugstreep 
(aalstreep) en de witte snuit (meelsnuit) kenmerkend. 


