
Beste bewoners, 
 
 
Ten noorden van de Schelfhorst hebben we een weidegebied waar al geruime tijd de 
Galloways grazen. 
Onze ervaring met het beheren van dit soort gebieden door runderen omarmen we. 
In de eerste week  van mei 2013 worden de Galloways omgeruild voor het Brandrode 
rund. (zie foto) 

 
Het Brandrode rund is van 
oudsher een oud-Nederlandse 
koe, die in de 70e jaren van de 
vorige eeuw met uitsterven 
bedreigd werd. 
Er is een vereniging in het leven 
geroepen om deze runderen 
weer een kans te geven en we 
mogen stellen met succes. 
De koeien zijn egaal donkerrood 
of bruinrood van kleur met witte 
aftekeningen: aan de kop en de 
poten neigt de kleur naar 
zwartachtig rood. 

Vanwege deze geblakerde kleur is de naam “brandrood” ontstaan. Deze runderen 
zijn middelgroot. Het zijn rustige en vriendelijke dieren, voor elkaar en voor de mens. 
De koeien hebben een lange levensduur omdat ze nogal veel weerstand tegen 
ziektes hebben, hetgeen hen ook geschikt maakt voor natuurbegrazing. 
Ze zijn sterk en sober, kunnen zich goed aanpassen en zijn goed bestand tegen 
wisselende weersomstandigheden. 
Brandroden zijn winterhard. De dieren zijn vruchtbaar, kalven gemakkelijk en bezitten 
goede moedereigenschappen. In natuurgebieden gehouden Brandroden zogen hun 
eigen kalveren. 
Om deze runderen in stand te houden mogen ze absoluut niet bijgevoerd worden 
door de bezoekers van het terrein. Ook niet met tuinafval, omdat hier sappen in 
kunnen zitten van giftige planten. 
U als bewoner kunt ons hierbij helpen.  
Bij calamiteiten  (bv. kreupel lopen, afrastering die los zit e.d.) kunt u eveneens een 
belangrijke schakel zijn. U kunt dan contact opnemen met dhr.P. ten Velde, 
tel 06 – 52 69 49 73. Hij is de beheerder van deze runderen 
Ook voor andere vragen m.b.t. deze runderen kunt u bij hem terecht.  
 
Met vriendelijke groet,   
 
Jan Pleijhuis 
Afd Beleid / Beheer 
Gemeente Almelo 
j.pleijhuis@almelo.nl  
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