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Free Nature koopt dieren bij collega in Duitsland 

Ze kunnen zwemmen als de beste en zijn daarom bij uitstek geschikt om het groen in de Grote 

Noordwaard te onderhouden: waterbuffels. Natuurbeheerorganisatie Free Nature haalt dit voorjaar 

deze rundersoort naar Werkendam. 

Free Nature, onder meer ook actief rond Slot Loevestein, gaat in opdracht van Gebr. van Kessel de 

natuur beheren in de Grote Noordwaard. Die aannemer voerde het werk uit voor de ontpoldering van 

het gebied, waar eb en vloed nu weer vrij spel hebben. 

,,De waterbuffel lijkt ons prima geschikt om de vegetatie in dit waterrijke en natte gebied te 

onderhouden,'' zegt Roeland Vermeulen, woordvoerder van Free Nature. ,,We hebben daarvoor 

gekeken naar de ervaring die natuurbeheerders in vergelijkbare gebieden in Duitsland met de 

waterbuffel hebben. En die zijn goed. Op grond daarvan is onze keuze op deze rundersoort gevallen.'' 

De waterbuffel kan zwemmen als de beste. Daardoor laat hij zich door water niet weerhouden om eten 

te zoeken. ,,Zonder onderhoud zou het gebied dichtgroeien, onder meer met riet,'' zegt Vermeulen. 

,,De waterbuffel moet dat voorkomen.'' 

Transport 

Als alles volgens planning verloopt, gaan vijftien waterbuffels in april vanuit Duitsland op transport naar 

Nederland. Free Nature koopt de kudde in bij een collega-natuurbeheerder. Het is de bedoeling dat de 

beesten vanuit het Duitse natuurgebied meteen doorgaan naar hun nieuwe thuis. 

,,De waterbuffels krijgen gezelschap van Schotse hooglanders en konikpaarden. Van elke soort ook 

vijftien,'' legt Vermeulen uit. ,,Met die laatste hebben we al ervaring. Die dieren halen we uit onze 

eigen kuddes elders in het land.'' 

Uiteindelijk moeten de kuddes in de Muggenwaard, de Kooiwaard en de Kleine Eijerwaard - delen in de 

Grote Noordwaard - uitgroeien tot zo'n 75 dieren in totaal. ,,Maar pas in de loop van enkele jaren,'' 

zegt Vermeulen. 
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Gebr. van Kessel plaatst de komende tijd afrastering in de Noordwaard om te voorkomen dat de 

dieren het gebied uit lopen. 

Ballenlijn 

,,Voor de waterbuffels komen er op enkele locaties ook obstakels in het water te liggen om te 

voorkomen dat ze de Merwede kunnen bereiken,'' legt Vermeulen uit. ,,Dat wordt een drijvende 

ballenlijn. Kanovaarders kunnen er gewoon overheen peddelen, maar die dieren draaien om. 

Tenminste, dat is de bedoeling.'' 

Wie straks de waterbuffels wil zien, hoeft niet op ontdekkingsreis. Vermeulen vermoedt dat ze vanaf de 

Werkendamse Bandijk al te zien zijn. ,,Wel in de verte.'' 
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