
Een bergweide is geen kinderboerderij!
 
Bij ontmoetingen met weidedieren dient enige voorzichtigheid 
te worden betracht. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, 
dient u op de hoogte te zijn van het gedrag van de verschillen-
de dieren. 

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

Kudde van moederkoeien
Deze bestaat uit moederkoeien en hun kalfjes. De moederko-
eien hebben een sterk beschermingsinstinct en verdedigen 
hun kalveren impulsief. Wanneer de kudde ook uit volwasse-
ne mannelijke dieren (stieren) bestaat, dient u extra voorzich-
tig te zijn!

Kudde jonge dieren
Deze jongere dieren zijn vooral overmoedig, zeer bewegelijk 
en nieuwsgierig. Zij zijn niet agressief, maar door hun over-
moed kunnen zij ongecontroleerde bewegingen maken!

Kudde koeien
De klassieke melkkoe is gewend aan een intensief contact met 
mensen, omdat zij elke dag wordt gemolken. Desondanks wil 
ook zij ongestoord grazen en genieten van de zomer op de wei.
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Samen op de Oosten-
rijkse bergweiden

10 REGELS VOOR DE JUISTE 
OMGANG MET WEIDEDIEREN

Günther Platter,
Minister-president van Tirol

Josef Hechenberger,
Voorzitter landbouwkamer Tirol

Onze bergweiden zijn onmis-
baar en moeten als recreatieve 
en economische ruimte behou-
den blijven. Wij willen mensen 
daarom bewust maken dat hier 
regels gelden – ten behoeve hun 
de eigen veiligheid en ter be-
scherming van dier en natuur.”

„

“
Alleen door het werk van onze boe-
ren kunnen de bergweiden zoals 
wij ze kennen, behouden blijven. 
Om ervoor te zorgen dat het hier 
voor iedereen ook in de toekomst 
goed toeven is, verzoek ik alle 
bezoekers om de informatieborden 
en gedragstips te respecteren! 

„

“
Ongeacht of het om een koe, 
schaap of paard gaat: weidedie-
ren mogen niet gestoord worden.
Dit bord geeft aan dat op deze 
bergweide dieren aanwezig zijn. 
Houd afstand. Doorkruis het 
weidegebied rustig en vlot!

 

Moederkoeien hebben een sterk 
beschermingsinstinct en willen 
hun kalveren tegen gevaren 
beschermen. Dus let op: aai 
kalveren en koeien niet, stoor 
ze niet en houd altijd voldoende 
afstand! Als u met uw hond 
op pad bent loop royaal om de 
weidedieren heen!

Deze borden geven alternatieve 
routes aan die om de weide heen 
lopen. Wandelaars met hond 
kunnen weiden beter niet door-
kruisen. Daarom dienen deze 
aanbevelingen absoluut te 
worden opgevolgd!

Houd a.u.b. rekening met de volgende informatieborden:

Achtung
Weidevieh –  

Abstand halten!

Attention
Grazing livestock –  
keep your distance!
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Mutterkühe / Mother cows
Durchqueren mit  

Hunden vermeiden!
Avoid crossing  
with dogs!
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1

Voorkom contact met weidedieren,  
voer de dieren niet en houd een 

veilige afstand aan!

Gedraag u rustig en laat weidedieren 
niet schrikken!

2

Moederdieren beschermen hun 
kalveren. Voorkom ontmoetingen 
tussen moederdieren en honden!

3

4

Verlaat de wandelpaden op 
weiden niet!

5

Als het pad door een weidedier wordt 
geblokkeerd, dient u er op een zo groot 

mogelijke afstand omheen te lopen!

6

7

Als de dieren op u afkomen: 
blijf rustig, keer ze niet de rug toe

en wijk de dieren uit!

Verlaat de weide bij de eerste tekenen 
van onrust zo snel mogelijk!

8

Let op omheiningen! Als er een poort 
is, gebruik die dan, sluit deze goed ach-

ter u en doorkruis de weide vlot.

9

10
Respecteer aub de hier 
werkende mensen, de 
natuur en de dieren!

De boeren in Oostenrijk leveren een belangrijke bijdrage aan 
het behoud van ons almlandschap. Wij vragen u als bezoeker 
dan ook om dit prachtige landschap te respecteren. Door  
deze 10 regels na te leven, gedraagt u zich op bergweiden op  
de juiste manier.

10 gedragsregels   
voor de omgang 
met weidedieren

Houd honden altijd onder controle en kort 
aan de lijn. Wanneer u een aanval door een 
weidedier kunt verwachten: laat de hond 

onmiddellijk van de lijn los!


