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edelhert - +/- AVZ + -

damhert - +/- AVZ + -

ree - + - + -

wild zwijn - +/- AVZ + -

rund - - - - -

paard + - + * - -

Veluwezoom kent relatief 
een grote variatie in:
• Reliëf
• Bodem
• Hydrologie
• Vegetatie (zowel qua 

bos als heide)
• Grazers
• Recreatiedruk



1982: Start vijfjarige bosbegrazingsproef Imbos

Natuurbehoud (1983)

Runderen in het bos (1988)



Aanleiding: stormen (1972-1973) & vergrassing

1978:  biologisch beheer met als doel het behoud van 
ecosystemen (Doelstellingen terreinbeheer)
1984: streven naar een meer natuurlijk bos als 
levensgemeenschap (Richtlijnen beheer bossen)
1996:  als er goede mogelijkheden waren om waardevolle natuur 
te behouden en te ontwikkelen door middel van natuurlijk en 
ongestoord verlopende processen > beheerstrategie nagenoeg 
natuurlijk landschap  (Doelstellingen nota)



Begrazingsproef begeleid door onderzoek

Runderen in het bos (1988)



Resultaten bosbegrazingsproef

Natuurbehoud (1987)

Natuurbehoud (1987)

Veluwezoom: arm, traag systeem!



Verdere ontwikkeling ‘Schotse heitje’

2009 2015

> Heidehaantje >



Na 1987:   Voortzetting en 
uitbreiding begrazing
Schotse Hooglanders

Uitvoerig, omvangrijk en 
ambitieus monitorings-
programma met o.a. exclosures



Verder onderzoek door eigen medewerkers, 
studenten & onderzoekers

Conclusie 3: Runderbegrazing leidde tot 
een aantrekkelijk voedselaanbod voor 
edelherten en wilde zwijnen doordat het 
de standing crop verlaagde en selectie op 
gewashoogte mogelijk maakte.

• G.W.T.A. Groot Bruinderink, D.R  Lammertsma & A.T. 
Kuiters, 2000. Interacties tussen runderen, edelherten 
en wilde zwijnen op de zuidoost Veluwe. Alterra-rapport 
150.

• G.W.T.A. Groot Bruinderink & D.R. Lammertsma, 2001. 
Terreingebruik en gedrag van runderen, pony’s, 
edelherten, reeën en wilde zwijnen in het Nationaal Park 
Veluwezoom van de Vereniging Natuurmonumenten. 
Alterra-rapport 343



1987: start begrazing  met IJslandse 
paarden

A.T.Kuiters, 2004. Ontwikkeling van 
mozaïeklandschappen onder invloed van 
begrazing. Altera-rapport 1105.

Rijke 
lössbodem



Bijkomende effecten paardenbegrazing

Vraat aan (laan)beuken

Recreatief 
medegebruik van 
veepaadjes



Beheertype ‘Zand- en 
kalklandschap’

Beheertypenkaart



Habitattypenkaart

Statisch versus 
dynamisch

‘Wandelend bos’



Vraat aan bomen en struiken



Simulatiestudie bosontwikkeling in 2004



Natuurlijke processen in heide

> heterogeniteit

R.J. Bijlsma, R.W. de Waal & E. Verkaik, 2009. Natuurkwaliteit 
dankzij extensief beheer. Nieuwe mogelijkheden voor beheer 
gericht op een veerkrachtig bos- en heidelandschap. Alterra-
rapport 1902.



Schotse hooglanders: verschil in terreingebruik tussen koeien en 
stieren 

koeien

> heterogeniteit



Open bodem door betreding, wroeten en zoelen

> heterogeniteit



Schuwheid Schotse hooglander versus edelhert > terreingebruik 
en zichtbaarheid

> heterogeniteit



Gradiënten

> heterogeniteit



Trekroutes

> heterogeniteit

Uitbreiding 
Borstelgras door 
betreding



Dynamiek

> heterogeniteit



Qua beheer meeliften         .                    

. op begrazing

> heterogeniteit



Begrazing als motor tot heterogeniteit? 

Conclusie:

• Begrazing kan mijn inziens leiden tot tal van duurzame nieuwe 
habitats, een verdere abiotische heterogeniteit, nieuwe 
gradiënten en een ruimtelijk meer heterogeen vegetatiepatroon. 
Dit biedt nieuwe kansen voor planten en dieren.

• ‘Kan’ omdat zaken als bijvoorbeeld een onbeheerde populatie 
damherten ook zou kunnen leiden tot afname van de 
heterogeniteit.


