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Samenvatting	
In het Natura 2000 beheerplan Springendal & Dal van de Mosbeek (Provincie Overijssel 2015) en de 
gebiedsanalyse PAS (KWR et al. 2015) is vastgelegd dat op de Manderheide maatregelen moeten 
worden genomen om aan de wettelijk verplichte gunstige staat van instandhouding te voldoen. De te 
nemen maatregelen hebben tot doel het beschermen van de kwetsbare habitats: droge heide, 
heischrale graslanden, jeneverbesstruweel en blauwgraslanden. Daarnaast zijn maatregelen gewenst 
voor de bescherming van de bijzondere soorten kamsalamander en vliegend hert.  
Het ecologisch adviesbureau Ecogroen heeft op verzoek van Landschap Overijssel een inrichtingsplan 
opgesteld om de PAS opgave te behalen (Peterman 2018). Het onderdeel begrazing is verder 
uitgewerkt in dit advies en geeft antwoord op de vragen: Hoe kan begrazing bijdragen aan het 
behalen van de N2000 doelen? Hoe dient de begrazing ingevuld te worden? Welke consequenties 
heeft dat voor de inrichting en het beheer? 
 
Voor het behalen van de N2000 doelen heeft de inzet van begrazing met runderen en schapen een 
meerwaarde. Onder invloed van integrale begrazing verandert de vegetatiestructuur en wordt 
successie vertraagd. Het gevolg hiervan is dat het heidekarakter behouden blijft. Door vraat wordt 
plantaardige biomassa verwijderd. Door betreding wordt de bodem en vegetatie vertrapt, verdicht 
en open gewerkt. Hierdoor ontstaat een gevarieerde en gradiëntrijke vegetatie waar veel plant- en 
diersoorten van profiteren.  
De begrazing kan echter in sommige gevallen problemen veroorzaken ten aanzien van flora en fauna 
en archeologische aspecten. Bewoners en gebruikers kunnen overlast ervaren. Dit advies geeft 
praktische oplossingen om deze mogelijke bijkomende effecten te ondervangen. 
 
Ten aanzien van de praktische invulling van de begrazing is het advies om direct na de boskap te 
starten met integrale jaarrond begrazing door vijf heiderunderen. De voordelen van integraal 
begrazen zijn: voldoende ruimte voor de sociale kudde, het verspreiden van zaden en insecten en het 
verspreiden van mineralen en voedingstoffen. De voorkeur voor runderen ten opzichte van paarden 
komt voort uit het meer integrale terreingebruik van runderen. Runderbegrazing gaat tevens goed 
samen met ruiters. De keuze voor het ras Heiderund is gemaakt op basis van zelfredzaamheid, het 
cultuurhistorisch beeld van koeien op de heide en omdat heiderunderen minder -dan Hooglander- en 
Galloway-runderen- verkoeling zoeken in poelen. 
 
De aanbevolen begrazingsdichtheid betreft 0,1 GVE (Groot Vee Eenheid) per hectare. Het 
uitgangspunt is dat de omvang van de kudde afgestemd is op de hoeveelheid beschikbaar voedsel in 
de winter. Blijvende schade aan de runderen ten gevolge van ondervoeding dient vermeden te 
worden. Bij 150 ha Manderheide landschap* resulteert dat in 15 GVE. Bij een sociale kudde komt dit 
dan uit op ongeveer 22 runderen. Bijvoorbeeld een kudde die is opgebouwd uit 3 stieren, 8 koeien 
met kalf en 3 vaarzen.  
Het advies is echter om met 5 runderen te starten en ervaring op te doen. Indien wenselijk kan dit 
aantal na een aantal jaren groeien. Dit betekent dat jaarlijkse een equivalent van het aantal geboren 
kalveren afgevoerd wordt. 
Een sociale reproducerende kudde runderen heeft de voorkeur boven een kudde met uitsluitende 
vrouwelijke dieren omdat een sociale kudde meer dynamiek heeft en daardoor meer effect op de 
vegetatie. 
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Landschap Overijssel geeft vanwege kosten en effectiviteit de voorkeur aan het zoveel mogelijk 
mechanisch verwijderen van de opslag van bomen. Toch zijn er twee redenen om te kiezen voor 
aanvullende begrazing met schapen: 

A. Daar waar mechanisch ingrijpen uitgesloten is , zoals op de archeologische waardevolle 
raatakkers en op stukken met veel reliëf. Voor deze delen wordt geadviseerd om in de 
periode eind april-mei te begrazen met een gehoede kudde schapen (met 0,27 GVE/ha). 
Indien daarna nog te veel bosopslag aanwezig is, kan in de periode half juli-half augustus 
drukbegrazing worden toegepast. Als blijkt dat er nog steeds te veel bosopslag aanwezig is, 
dienen de boompjes handmatig bestreden te worden (met bosmaaiers/vrijwilligers). 

B. Als mechanisch ingrijpen niet wenselijk is in het broedseizoen, wordt geadviseerd om de 
jonge bomen extra uit te putten. Bv. door in het voorjaar schapenbegrazing toe te passen 
met een intensiteit van 0,1 GVE/ha.  

 
Voor de Manderheide wordt geadviseerd om gebruik te maken van het principe van “lerend 
beheren”. Dit betekent dat de kengetallen in dit advies richtinggevend zijn en de ervaringen in de 
praktijk uitwijzen welke aantallen het beste resultaat opleveren. Daarnaast wordt aanbevolen om 
gedurende een periode van ten minste drie jaar het aantal gelijk te houden omdat 
weersomstandigheden jaarlijks wisselen.  
 
De keuze voor integrale begrazing van de Manderheide brengt als consequentie de aanleg van een 
veepassage over de Uelserweg met zich mee. Vanwege de verkeersveiligheid en wettelijke 
aansprakelijkheid van de diereigenaar hebben twee passages met een minimale breedte van 25 
meter de voorkeur boven het volledig in begrazing nemen van de ca. 1 km lange weg.  
Geadviseerd wordt om voor de Heiderunderen twee kunstmatige drinkpoelen aan de westkant van 
de Manderheide aan te leggen. 
 
De Heiderunderen van de Manderheide worden wettelijk beschouwd als ‘gehouden dieren’. 
Daarmee hebben ze dezelfde status als de runderen op de boerderij. Het voldoen aan de wettelijk 
verplichte zorg zal weinig veldwerk met zich mee brengen. De heiderunderen zijn tenslotte 
zelfredzaam. Het meeste veldwerk bestaat uit het wekelijks opzoeken van de runderen en de 
maandelijkse raster controle.  
Het geven van proactieve voorlichting over de runderen wordt aanbevolen zodat omwonenden en 
publiek een juist beeld ontwikkelen van de Heiderunderen en het Manderheide project. Goede 
momenten om daarover te communiceren zijn de geboorte van een kalf, mooie beelden van de 
runderen tussen de bloemen, sfeerbeeld in de winter, waarnemingen van bijzonder planten of dieren 
en dergelijke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* dit oppervlak is indicatief op basis van het inrichtingsplan Manderheide door Ecogroen	
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1.	Inleiding	
In het Natura 2000 beheerplan Springendal & Dal van de Mosbeek (Provincie Overijssel 2015) en de 
gebiedsanalyse PAS (KWR et al. 2015) is vastgelegd dat op de Manderheide (figuur 1) 
beheermaatregelen moeten worden genomen. De maatregelen hebben tot doel de bescherming van 
de kwetsbare habitats: droge heide, heischrale graslanden, jeneverbesstruweel en blauwgraslanden. 
Daarnaast zijn maatregelen gewenst voor de bijzondere soorten kamsalamander en vliegend hert. 
Zonder menselijk ingrijpen ontwikkelt het grootste gedeelte van het plangebied zich tot Wintereiken-
Beukenbos en Berken-Zomereikenbos. Hierdoor verdwijnen kwetsbare habitats en soorten als 
veldleeuwerik, zandhagedis, kruipbrem, jeneverbes en groentje. 
Het ecologisch adviesbureau Ecogroen heeft op verzoek van Landschap Overijssel een inrichtingsplan 
opgesteld om de PAS opgave te behalen (Peterman 2018). Het onderdeel begrazing is verder 
uitgewerkt in dit advies aan de hand van de volgende vragen:  

1. Hoe kan begrazing bijdragen aan het behalen van de N2000 doelen?  
2. Hoe kan de begrazing ingevuld worden ten aanzien van soort, ras, aantal, samenstelling, kudde 

beheer en aan te schaffen dieren.  
3. Welke consequenties heeft dit voor het beheer van de grazers en de inrichtingsmaatregelen? 

 
Aspecten van wildernisnatuur zoals wilde grote grazers (als edelhert en wisent), sterfte door 
ondervoeding en het laten liggen van kadavers van paard en rund zijn bij het opstellen van dit 
begrazingsadvies uitgesloten. 
 
Dit rapport start met het beschrijven van de N2000 doelstellingen en de PAS opgave voor de 
Manderheide. Hoofdstuk 3 geeft antwoord op de vraag hoe begrazing kan bijdragen aan het behalen van 
de N2000 doelen. Daarna volgt de uitwerking van de begrazing. Eerst komt de integrale 
jaarrondbegrazing met runderen aan bod en daarna de schapenbegrazing. Vervolgens worden de 
consequenties van het gekozen begrazingsbeheer voor de inrichting besproken. Hoofdstuk 6 gaat in op de 
mogelijk bijkomende effecten en hoe gehandeld kan worden om die te voorkomen. Tot slot worden de 
verplichtingen besproken die voortvloeien uit de verschillende wetten en regels voor de runderen. 
Figuur 1: Plangebied Manderheide en deelgebieden 
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2.	Doelen	en	streefbeelden	vanuit	N2000	
De Europese Unie heeft zich (in 2010) ten doel gesteld de achteruitgang van de biodiversiteit te 
stoppen. Dit wordt gedaan door het realiseren van een netwerk van natuurgebieden van Europees 
belang: het Natura 2000 netwerk (kortweg N2000). Nederland is verplicht om een gunstige staat van 
instandhouding na te streven voor Europees belangrijke soorten en habitattypen. Hiervoor heeft 
Nederland 162 gebieden aangewezen als ‘Natura 2000 gebied’. Per gebied zijn vervolgens de 
habitattypen en soorten beschreven. Voor de Manderheide gaat dat om de habitat-typen droge 
heide (H4030), heischraal grasland (H6230) en jeneverbesstruweel (H5130) en de soorten 
kamsalamander en vliegend hert. 
 
Goed functionerende heidelandschappen bestaan uit een heideterrein met overgangen tussen 
verschillende heidevegetaties, struiken, bossen en cultuurlandschappen. Veel planten en dieren die 
bekend zijn als karakteristieke heidesoorten zijn afhankelijk van deze variatie. Voor een 
gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar het N2000 profieldocument (Beije et al. 2012). 
 
Het oppervlak en de kwaliteit van de habitattypen droge heide, heischraal grasland en 
jeneverbesstruweel zijn voor de Manderheide afgenomen door bosopslag, actieve bosaanplant na de 
oorlog en depositie van stikstof. De kwalificerende restanten van deze habitattypen zijn hierdoor 
versnipperd geraakt. Ze hebben deels de karakteristieke structuur verloren en functioneren 
onvoldoende voor de typische doelsoorten (Peterman 2018).  
 
De PAS-opgave voor de Manderheide is om de knelpunten aan te pakken zodat:  

1. De bestaande versnipperde heidegebieden weer verbonden worden. 
2. De habitattype en leefgebieden in oppervlakte en kwaliteit toenemen. 
3. De nieuwe situatie duurzaam te beheren is. 
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3.	Waarde	begrazing	voor	N2000	doelen	
Een heide zonder grazers is een incompleet systeem waar het behalen van de N2000 doelen niet veel 
kans heeft (Nijssen & Vogels 2014)(Bijlsma et al. 2012)(Wallis de Vries et al. 2013). Dit is ook wel 
logisch vanuit historisch perspectief: het heidelandschap is immers ontstaan en altijd in stand 
gehouden door agrarisch gebruik waarbij begrazing een hoofdrol speelde. De kenmerkende flora en 
fauna van de heide heeft zich dus al eeuwenlang ontwikkeld onder invloed van grazers. Uit 
onderzoek door Burny (1999) blijkt dat in de hoogtijdagen van de heide in Nederland, het landschap 
er waarschijnlijk heeft uitgezien zoals huidige intensief begraasde heidevelden als de Groote Peel, 
Strabrechtse heide en de Veluwezoom.  
 

Foto 1. In de hoogtijdagen van de heide in Nederland, heeft het landschap er waarschijnlijk uitgezien 
zoals huidige intensief begraasde heidevelden als de Groote Peel, Strabrechtse heide en de 
Veluwezoom.(Foto: Drents Museum, Vera 1997).  
 
De meerwaarde van begrazing voor het behalen van de N2000 doelen is het veranderen van 
vegetatiestructuur en het tegengaan van successie waardoor het heidekarakter behouden blijft. Door 
vraat wordt de plantaardige biomassa verwijderd. Urine en mest zorgen voor de verspreiding van 
voedingsstoffen. Door betreding wordt de bodem en de vegetatie vertrapt, verdicht en open gewerkt 
met een gevarieerde en gradiëntrijke vegetatie tot gevolg, waar vele plant- en diersoorten profiteren 
(Wallis de Vries et al. 2013).  
  




