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Begrazing in kalkarme duinen

Aanleiding:

Onderzoek Vallei van het Veen - Vlieland in 2018

Gestart in 1993 door IBN-DLO  (daarna Altera – WEnR/WUR)

Doel maatregel: 

1) Terugdringen verruiging (hoog gras en struweel)

2) Behoud van karakteristieke biodiversiteit.

3) Doen opleven van konijnen-populaties

-> Angst voor negatieve effecten op Kraaiheide en fauna



Situatie 1993

Foto: Joop van Os



Hoe wordt er begraasd?

- ‘Natuurlijke begrazing’; lage bezetting tussen 1993-2012:

10-20 Schotse Hooglanders en 80 Soay schapen op 220 ha

- Na 2012 aantal 

Soay schapen sterk 

toegenomen

- Dit pakt anders uit 

voor droog duin en 

natte valleien!



Hoe wordt er begraasd?



Opzet van onderzoek

BACI-opzet

Before (1993)

After (2000

Control   2010 

Impact    2018)

14 begraasde plots

14 exclosures

Random verdeeld over droge delen 
(2x4) en over valleien (2x10)



Vallei van het Veen - Vlieland



Gestandaardiseerd onderzoek



Problemen in 25 jaar…

- 4 plots in referentie verloren door 
chopperen

- 1 plot verloren door plaatsing veekraal

- Oude plots toegankelijk voor jonge 
schapen 

- Enkele rasters kapot: 1 plot tijdelijk 
toegankelijk voor hooglanders 

- Terugvinden PQ’s lastig 

→ Nog 23 plots beschikbaar en rasters 
vernieuwd



Effecten op structuur

Verruiging met hoge grassen: 
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Effecten op vegetatie

- Toename (tot 2010) en afname van soortenrijkdom

- Valleien ‘graziger’ en kruidenrijker



Effecten op vegetatie

Soort ONB BEGR  Triviale naam # PQ’s 

(KORST)MOSSEN     

Hypnum jutlandicum -- -- Heideklauwtjesmos 89 

Dicranum scoparium -- 0 Gewoon gaffeltandmos 97 

Cladonia portentosa - - Open rendiermos 42 

Pleurozium schreberi - - Bronsmos 15 

Lophocolea heterophylla - - Gedrongen kantmos 10 

Campylopus introflexus - + Grijs kronkelsteeltje 20 

Hypnum cupressiforme + H. andoi 0 0 Gewoon klauwtjesmos (G) 38 

Cladonia scabriuscula 0 + Ruw heidestaartje 12 

Pseudoscleropodium purum + + Groot laddermos 58 

     

VAATPLANTEN     

Carex trinervis (Typische soort) -- - Drienervige zegge 90 

Salix repens -- 0 Kruipwilg 121 

Festuca filiformis -- 0 Fijn schapengras 121 

Carex arenaria - - Zandzegge 183 

Calamagrostis epigejos - - Duinriet 156 

Empetrum nigrum - - Kraaihei 148 

Erica tetralix - - Gewone dophei 80 

Holcus lanatus - 0 Gestreepte witbol 43 

Carex panicea - 0 Blauwe zegge 25 

Potentilla erecta - + Tormentil 96 

Vaccinium macrocarpon - + Grote veenbes 58 

Danthonia decumbens - + Tandjesgras 22 

Luzula campestris - ++ Gewone veldbies 38 

Veronica officinalis 0 + Mannetjesereprijs 32 

Hypochaeris radicata 0 + Gewoon biggenkruid 27 

Carex nigra 0 + Zwarte zegge 24 

Rumex acetosella 0 + Schapenzuring 20 

Agrostis capillaris 0 ++ Gewoon struisgras 32 

Ammophila arenaria 0 + Helm 16 

Hieracium umbellatum 0 + Schermhavikskruid 15 

Agrostis canina 0 0 Moerasstruisgras 28 

Prunus serotina + 0 Amerikaanse vogelkers 34 

 



Effecten op ongewervelden



Effecten op loopkevers en spinnen

1993
B - O

2000
B - O

2010
B - O

2018
B - O



Effecten op konijnen

Begrazing faciliteert konijnen, maar dichtheden door RHD / 
Myxomatose nog steeds laag



Conclusies Vallei van het Veen

- Terugdringen hoge grassen gelukt

- Terugdringen/arfemmen struweelvorming gelukt

- Herstel biodiversiteit flora gelukt, tot 2012….

- Toename biodiversiteit fauna gelukt, tot 2012…

- Nadelige effecten van begrazing op soorten, na 2012

→ Langdurige extensieve graasdruk: positieve effecten

→ Graasdruk te intensief in droge, warme zomers?



Vergelijking kalkrijke duinen…

Resultaten passen in het bekende beeld (o.a. Nijssen et al. 2014): 

→Open krijgen/houden vegetatie door begrazing werkt

→ Soorten of -groepen zijn meer/minder gevoelig

→Hogere graasdruk in kalkarme duinen nodig dan in kalkrijke 
duinen, maar ook eerder kans op negatieve effecten?

→Met hogere en gevarieerde graasdruk wel positief effect op 
broedvogels van open duinen (o.a. Tapuit) 



Wat hebben we geleerd…?

- Exclosures van 40x40 meter geschikt voor effecten op 
flora en weinig mobiele fauna, niet voor mobiele fauna

- Belang van onbegraasde terreindelen 

- Kan wisselen van graasdruk positief werken in 
duingebieden?

→ in Vallei van het Veen terug naar situatie rond 2010





Aanbevelingen beheer

• Zorg altijd voor voldoende 
oppervlak onbegraasd of zeer 
extensief begraasd terrein. Dit 
wordt waarschijnlijk alleen 
maar belangrijker wanneer er 
vaker warme en droge zomers 
gaan optreden.



Aanbevelingen beheer

• Durf in (delen van) je terrein 
te variëren met graasdruk 
tussen jaren/periodes, zeker 
in relatief kleine gebieden 
waar natuurlijke graas 
gradiënten niet mogelijk zijn.



Aanbevelingen beheer/monitoring

• Onderzoek aan effecten van 
begrazing vergt een andere 
opzet (BACI / exclosures) dan 
monitoring, maar beiden 
vereisen een goed plan én 
vastlegging in de beheerplannen!



Aanbevelingen beheer/monitoring

• Remote sensing gebruiken voor 
structuurvariatie op landschapsschaal

• Netwerk van permanente kwadraten 
om veranderingen in de tijd te volgen

• Indicatorsoorten gebruiken als 
graadmeter: heeft begrazing gewenste 
effect en treden geen ongewenste 
effecten op?

• Panoramafoto's zeer informatief!


