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Samenvatting
Bij de pilot “Dynamisch uiterwaardbeheer Gelderse Poort” werken WNF, ARK, SBB, RWS en Stroming
samen aan een toekomstig beheer op trajectniveau om rivier verruimende maatregelen te benutten
voor natuurontwikkeling.
Binnen de pilot worden twee toolkits uitgewerkt. De toolkit “cyclisch beheer” wordt ingezet als de interventiewaarde wordt genaderd. Deze ingrepen richten zich op het nabootsen van cyclische verjongingsprocessen door de rivier, waarbij ontwikkelingen als bosontwikkeling, oeverwalvorming en sedimentatie worden teruggezet naar de pionier situatie (reset). Bij de toolkit “dagelijks beheer” is het uitgangspunt dat natuurlijke begrazing de bosontwikkeling niet tegenhoudt, maar wel remt. Dit rapport
is een uitwerking van het onderdeel natuurlijke begrazing voor deze toolkit.
Het door Provincie Gelderland vastgestelde natuurtype “Grootschalige, dynamische natuur (N01)”
gaat op voor veel gebieden in de Gelderse Poort. Natuurlijke processen, zoals natuurlijke begrazing,
zijn daarbij een doel op zich. Dit is essentieel anders dan het beheren van natuurgebieden waarbij begrazing (laat staan maaien) wordt ingezet als beheersmaatregel om een gewenst patroon of vegetatietype te bereiken.
De definitie van de sleutelsoort grote grazer bij het beheertype “Rivier en moeraslandschap (N01.03)”
beschrijft duidelijk wanneer begrazing natuurlijk is: “Dit betreft grazers die ongehinderd, het hele jaar
in het hele gebied kunnen begrazen. De grazers dienen in een sociale populatiestructuur voor te komen
waardoor ze hun natuurlijke gedragingen vertonen, dit heeft een gunstig effect op het landschap”.
Natuurlijke begrazing vervult een sleutelrol in de Gelderse Poort. Daarbij wordt begrazing primair ingezet om een afwisselend landschap rijk aan soorten en individuen te ontwikkelen (zie ook kader blz. 9).
De natuurlijkheid van de begrazing is moeilijk te herleiden naar concrete beheersmaatregelen. Wel
goed te herleiden zijn sturing en ingrepen door de mens. Die zijn het tegenoverstelde van natuurlijkheid. Het verminderen van deze menselijke ingrepen heeft meer natuurlijkheid tot gevolg.
Een van de menselijke ingrepen die momenteel plaats vinden in de Gelderse Poort is het tijdelijk afsluiten van (deel)gebieden. Vanuit ecologische processen, de meerwaarde voor biodiversiteit en de
pilot Dynamisch uiterwaardbeheer bekeken is het wenselijk dat de grote grazers zoveel mogelijk ongehinderd het volledige begrazingsgebied gebruiken. De reden hiervoor is om zo veel mogelijk dynamiek
toe te staan in hun natuurlijk graasgedrag en sociale interacties, het opbouwen van terreinkennis en
verspreiding van plantenzaden en meststoffen (zie ook kader blz. 9).
Vele factoren zijn van invloed op de draagkracht van een gebied. Jaarlijks fluctuerende weer- en wateromstandigheden maken een inschatting van de draagkracht voorafgaand aan de winter moeilijk.
Met het gevolg dat momenteel bij gunstige weer- en wateromstandigheden de vegetatieontwikkeling
de kans krijgt om een stap richting een gesloten bos te zetten. Het voorstel is om bij het aantalsbeheer
van de grote grazers te gaan reageren op deze fluctuaties. Dit betekent dat gedurende de jaarlijkse
vangactie 80% van het geplande aantal grote grazers weggevangen wordt. Afhankelijk van de weer- en
wateromstandigheden gedurende de winter wordt de overige 20% wel/niet gereduceerd. Een dergelijk aantalsbeheer wordt hier ‘reactief beheer’ genoemd.
Bij een ‘reactief beheer’ dient onnodig lijden of blijvend letsel ten alle tijden vermeden te worden.
Verlies van lichaamsgewicht tijdens perioden van voedselschaarste is een natuurlijk gegeven. Maar
voor de grote grazers in de Gelderse Poort geldt een zorgplicht. Vandaar dat tijdens uitzonderlijke omstandigheden, zoals langdurig hoogwater of extreem weer, bijvoeren een optie is. Momenteel worden
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de gebieden in de Gelderse Poort begraasd met paarden en runderen. Andere grazers zijn van nature
beter in staat om houtig materiaal verteren. Vandaar de wens om zogenaamde ‘intermediate feeders’
als Wisent, Edel- en Damhert (op termijn) toe te voegen aan het palet van grote grazers. Het sturen
van de begrazingsintensiteit van gebiedsdelen is mogelijk via het uitselecteren van dieren uit bepaalde
deelkuddes.
De ontwikkeling van bos en struweel in begraasde uiterwaarden is complex en van vele factoren afhankelijk. Bosontwikkeling begint bij het kiemen van bomen. Wilgen en populieren hebben daarvoor
kale (vochtige) grond nodig. De kale grond ontstaat als: akkers uit productie worden genomen, na ontgrondingen, door droogvallende oevers of open plekken in de vegetatie.
Andere factoren die van invloed zijn op bosontwikkeling zijn: hoogteligging (in relatie met rivierdynamiek), bodemsoort, samenstelling van de vegetatie (positief is een groot aandeel gras), afweermechanismen van de bewuste planten en bomen en wisselwerking tussen vegetatie en de bodemorganismen.
Voor het realiseren van de hier gepresenteerde plannen is een goede communicatie met het grote publiek van essentieel belang. Ingrepen zoals anticonceptie en structureel bijvoeren staat haaks op de
doelstelling dat de grote grazers zoveel mogelijk hun natuurlijke gedragingen kunnen vertonen. Om
sterfte door voedselgebrek tegen te gaan wordt de populatie in overeenstemming gebracht met de
draagkracht van het gebied.
Het rapport sluit af met de volgende aanbevelingen:
1. Zet de verkregen rivierkundige (beheer)ruimte in voor het natuurlijker maken van de begrazing,
zodat het gunstig effect op het landschap tot zijn recht komt. Vermijd daarbij tijdelijke compartimenteringen;
2. Pas het aantalsbeheer van de grote grazers gedurende de winter aan op de omstandigheden. Hierdoor remt ‘reactief beheer’ de vegetatieontwikkeling op natuurlijke wijze meer dan het huidige
‘proactieve beheer’;
3. Maak bij het bepalen van het aantal grazers in de toekomst gebruik van het principe ‘lerend beheren’. Stel daarvoor van tevoren duidelijke doelen voor de begrazing. Zet monitoring in op een gestandaardiseerde manier. Pas de aantallen grazers aan naar aanleiding van de bevindingen;
4. Stuur de begrazingsintensiteit van gebiedsdelen door bij de selectie van de grazers rekening te
houden met de deelkuddes;
5. Vermijd onnodig lijden of blijvend letsel bij de grazers door voedseltekort;
6. Zet ‘Intermediate feeders’ zoals Wisent, Edel- en Damhert in om de ontwikkeling van bomen en
struiken op een natuurlijke manier te remmen en het pallet aan grazers completer te maken;
7. Zet voor de stroombanen aanvullende maatregelen in, zoals duurzaam inrichten (grondwerk), verwijderen van ‘knellende’ bosjes en indien noodzakelijk (bij bereiken van interventiewaarde) maaien
in de nazomer. Houdt rekening met ‘valse trek’ bij het maaien van stukken groter dan 5% van het
gebied of als grote nieuwe stukken aan een gebied worden toegevoegd;
8. Verwijder daar waar nodig bos- en struiken volgens cyclische verjongingsprincipes, waarmee de
werking van de rivier wordt nagebootst. Een uitwerking hiervan valt buiten dit advies (zie daarvoor
Peters 2019.
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1. Inleiding
Sinds het verschijnen van “Plan Ooievaar” (de Bruin et al. 1987) halverwege de jaren tachtig heeft
grootschalige dynamische natuur meer de ruimte gekregen langs de grote rivieren. In de Gelderse
Poort worden verschillende gebieden volgens deze gedachte beheerd met gunstige gevolgen voor natuur en landschap. Hoewel natuurlijke processen de ruimte krijgen, blijft de invloed van de mens aanwezig. Bijvoorbeeld als rivierbeheerder en/of als gevolg van andere maatschappelijke belangen. Het
gevolg is dat niet alle natuurlijke processen zich volledig kunnen ontwikkelen. Met name natuurlijke
processen van “afbraak/reset” ontbreken.
Als antwoord op deze ontbrekende processen is de pilot “Dynamisch uiterwaardbeheer Gelderse
Poort” opgestart. In deze pilot werken WNF, ARK, SBB, RWS en Stroming samen aan een toekomstig
beheer voor de uiterwaarden in het traject Lobith – Nijmegen. Onderdeel van deze pilot is het uitvoeren van rivier verruimende maatregelen en het benutten van die rivierkundige ruimte voor natuurontwikkeling. Binnen de pilot worden twee toolkits uitgewerkt “dagelijks beheer” en “cyclisch beheer”.
De toolkit “dagelijks beheer” richt zich op natuurlijke begrazing met runderen en paarden. Uitgangspunt daarbij is dat natuurlijke begrazing bos- en struweelontwikkeling niet tegenhoudt, maar wel
remt. De toolkit “cyclisch beheer” wordt ingezet als de interventiewaarde wordt genaderd. Deze ingrepen richten zich op het nabootsen van cyclische verjongingsprocessen door de rivier, waarbij processen als bosontwikkeling, oeverwalvorming en sedimentatie worden teruggezet naar de pionier situatie. De toolkits zijn min of meer de invulling van het hoofdstuk “beheer” in het projectplan dat bij de aanvraag wordt gevoegd. Natuurlijke begrazing is een essentieel onderdeel van de toolkit “dagelijks beheer”.

Uitgangspunt is dat natuurlijke begrazing bos- en struweelontwikkeling niet tegenhoudt, maar wel remt
Dit rapport is een uitwerking voor dit begrazingsbeheer en bestaat uit vier delen:
A. Wanneer is begrazing natuurlijk? Bij de pilot wordt uitgegaan van natuurlijke begrazing, zoals door
Provincie Gelderland is vastgesteld in hun natuurbeheersplan (Provincie Gelderland 2019). Natuurlijke begrazing is daarbij een ecologisch doel op zich. Dit is essentieel anders dan het beheren
van natuurgebieden waarbij begrazing (laat staan maaien) wordt ingezet als beheersmaatregel om
een gewenst patroon of vegetatietype te bereiken. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op vragen als:
Wat wordt er verstaan onder het begrip natuurlijkheid? En wanneer zijn grote grazers kwalificerend als sleutelsoort?
B. Sturing bosontwikkeling: Hoofdstuk drie beschrijft de invloed van natuurlijke begrazing op de bosontwikkeling en vice versa. Beschreven wordt welke aspecten van natuurlijke begrazing daarbij
van belang zijn en hoe die te vertalen naar de praktijk.
C. Naar een meer natuurlijk kuddebeheer: In het vierde hoofdstuk wordt beschreven hoe de begrazing natuurlijker kan. Wat de gevolgen zijn. Welke aanpassingen van de huidige wetten en regels
zijn nodig om het huidige populatiebeheer te veranderen? Welke gevoeligheden ten aanzien van
de voorlichting zijn er en hoe kan daarop geanticipeerd worden.
D. Beelden vegetatieontwikkeling: Diverse factoren zijn van invloed op de bosontwikkeling die van
kale grond, via grazige stukken, ruigte en struweel naar uiteindelijk bos. In sommige gebieden gaat
dit sneller dan andere. Hier wordt beschreven welke factoren dat beïnvloeden met beelden die
dat illustreren.
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2. Wanneer is begrazing natuurlijk?
De co-evolutie van planten en grote planteneters heeft voor een groot deel bepaald hoe planten en
dieren er momenteel uitzien en leven (de Molenaar 1996) (Braat 2015). Het terugbrengen van dit ecologische mechanisme is het idee achter natuurlijke begrazing. Uitgangspunt voor de begrazing in de
Gelderse Poort is dit vertrouwen in dit ecologische systeem. Dit is essentieel anders dan het beheren
van natuurgebieden waarbij begrazing (laat staan maaien) wordt ingezet als beheersmaatregel om
een gewenst patroon of vegetatietype. Het natuurtype Grootschalige, dynamische natuur (N01) sluit
hierop aan. De Gelderse Poort is hiervoor een voorbeeldgebied.

2.1 Grootschalige dynamische natuur (N01)
De beheerstrategie van verschillende gebieden in de Gelderse Poort is gericht op het zoveel mogelijk
gebruik maken van de natuurlijke dynamiek en natuurlijke begrazing (Provincie Gelderland 2018). In
de Index Natuur en Landschap staat de Gelderse Poort zelfs als voorbeeldgebied voor “Rivier- en moeraslandschap (N01.03)” aangegeven (Schipper & Siebel 2013). Daar staat: “Om de natuurlijkheid van
landschappen te duiden zijn twee ingangen gekozen. Enerzijds de processen die in een grootschalig
landschap de ruimte zouden moeten hebben, anderzijds de aanwezigheid van karakteristiek geachte
sleutelsoorten uit functionele groepen die met natuurlijke processen in grootschalige natuur te maken
hebben: predatoren, aaseters en grazers.”

Door natuurlijke begrazing ontstaat een kleinschalig, divers mozaïeklandschap, met daarin veel geleidelijke overgangen
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2.2 Grote grazers als kwalificerende sleutelsoort
Voor het beheertype “Rivier- en Moeraslandschap (N01.03)” zijn grote grazers als kwalificerende sleutelsoorten opgenomen. De definitie is daarbij: “Dit betreft grazers die ongehinderd, het hele jaar in het
hele gebied kunnen begrazen. De grazers dienen in een sociale populatiestructuur voor te komen waardoor ze hun natuurlijke gedragingen vertonen, dit heeft een gunstig effect op het landschap.”.
Deze definitie van grote grazer beschrijft duidelijk wanneer begrazing natuurlijk is. Daarom is in dit
rapport deze definitie als uitgangspunt genomen. Hieronder wordt deze definitie (naar eigen interpretatie) aangevuld.
1. Ongehinderd = spontaan = de vrijheid om zelf te kiezen = natuurlijk
2. Het hele jaar in het hele gebied: dus zonder tussen of tijdelijk rasters/afsluitingen
3. Sociale populaties: Zijn populatie die meerdere jaren uit min of meer dezelfde dieren bestaan.
Waarbinnen een zo min mogelijk door mensen aangepaste verdeling van mannelijke en vrouwelijke dieren is (= vrije partnerkeuze). Waar dieren geboren worden en waar dieren oud kunnen worden.
4. Natuurlijk gedrag is: Het gedrag dat dieren vertonen als ze zelf mogen bepalen waar, wanneer
en met wie dieren lopen, eten en rusten. Hierdoor ontstaan er (min of meer) stabiele en sociale kuddes. Kuddes waarbinnen dieren een vrije partnerkeuze hebben.

Gunstige effecten natuurlijke begrazing
Het effect van grote grazers begint bij de spreiding van hun graasgedrag. Sommige delen worden dagelijks begraasd andere zelden of nooit, met vele variaties daar tussen (Everink et al. 2016). Ze verspreiden meststoffen en zaden (Bokdam 2003; Uytvanck et al. 2008). In tegenstelling tot reguliere
landbouwhuisdieren is de mest van grote grazers vrij van ontwormingsmiddelen. Hierdoor leeft op de
mest van de grote grazers meer mestfauna en worden meststoffen sneller afgebroken (Lahr et al.
2011) (Buijs et al. 2019).
Door natuurlijke begrazing ontstaat een kleinschalig, divers mozaïeklandschap (Peters, Kurstjens &
Helmer 2002) (Kuiters 2004). Binnen dit landschap zijn veel geleidelijke overgangen, die van belang
zijn voor het behoud van de biodiversiteit (Bijlsma et al. 2010). Bezoekers komen graag in dit soort gebieden, zijn van harte welkom en mogen vrij rondstruinen (Kurstjens & Peters 2012).
Planten en dieren nemen toe in gebieden met natuurlijke begrazing. Naast het aantal individuen per
soort, neemt het aantal soorten toe. Onder deze toegenomen soorten bevinden zich zeldzame, bedreigde en zelfs verdwenen soorten (Bekhuis et al. 2002) (Kurstjens & Peters 2012) (Erhart 2000 en
2017). Vele factoren liggen ten grondslag aan de toename van deze planten en dieren. Eén van die
factoren is dat in dit landschap zonder maaimachines bloemen massaal tot bloei komen. Met het gevolg dat:
1. Insecten zich voeden met die nectar. Insecten die als voedsel dienen voor vogels en kleine zoogdieren. Vogels en kleine zoogdieren als voedsel voor roofdieren.
2. Bloemen zetten zaad en verspreiden zich. Zaad dient als voedsel voor vogels en kleine zoogdieren.
Vogels en kleine zoogdieren als voedsel voor roofdieren.
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Natuurlijke begrazing heeft een gunstig effect op natuur en landschap in de Gelderse Poort
(Bovenste foto 1991: Johan Bekhuis)(Onderste foto 2010)

2.3 Aantalsregulatie
Bij de beschrijving van het begrip grote grazer/natuurlijke begrazing ontbreken richtlijnen voor het
aantal in te zetten grazers en het reguleren van die aantallen. Toch is aantalsregulatie nodig vanuit
morele opvattingen over wat goed en slecht is in Nederland (iets dat overigens ook speelt in andere
landen in Europa).

Aantalsregulatie van gehouden dieren is nodig vanuit regelgeving en morele opvattingen in de maatschappij (Foto: Henk Baron)
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3. Sturing vegetatieontwikkeling
Bosontwikkeling vindt plaats onder invloed van vele factoren zoals klimaat, bodem, weer, water, vegetatie en begrazing (Bakker et al. 1997) (Peters 2002). Deze factoren hebben bovendien een onderlinge
wisselwerking (figuur 1). Het effect van een factor (zoals begrazing) dient daarom in samenhang met
de andere factoren gezien te worden en vice versa.

Figuur 1. Vele factoren hebben invloed op bosontwikkeling zoals klimaat, bodem, weer, water, vegetatie en begrazing, die een onderlinge wisselwerking op elkaar hebben (Bakker et al. 1979).

3.1 Sleutelrol begrazing
Natuurlijke begrazing vervult een sleutelrol binnen de pilot “Dynamisch uiterwaardbeheer Gelderse
Poort”. Primair wordt begrazing ingezet om een afwisselend landschap te ontwikkelen. Een landschap
dat rijk is aan soorten en individuen (zie ook kader blz. 9). Voorbeeldprojecten met begrazing hebben
geleerd dat bomen en struiken bij het huidige begrazingsbeheer slechts in beperkte mate worden teruggezet. Wel is het mogelijk de bosontwikkeling te remmen (figuur 2), met het gevolg dat de vegetatieruwheid langer laag blijft. Dit heeft op zijn beurt weer een effect op eventuele mechanische ingrepen die vallen onder het dagelijks beheer en voor het moment van inzetten van “cyclisch beheer” (de
andere toolkit binnen de pilot).
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Figuur 2. Voorbeeld van bosontwikkeling met en zonder begrazing (bron: Jeroen Helmer/ARK Natuurontwikkeling)(Linnartz & Braat 2010).
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3.2 Belang van draagkracht
De mate waarin de bosontwikkeling geremd wordt door natuurlijke begrazing is complex en verschilt
tussen gebieden en in de tijd (zie ook figuur 1). Daardoor spreken deskundigen elkaar soms tegen en
kunnen onderzoeksresultaten op meerdere manieren uitgelegd worden. Toch hangt het effect van begrazing meestal af van het aantal grazers. Met andere woorden: Bij lage dichtheden is het effect van
begrazing op de vegetatie klein en bij hoge dichtheden zijn de gevolgen groot.
Dichtheid (hoeveelheid per oppervlak) verdient eigenlijk een nadere specificatie, omdat de voedingswaarden van 1 ha water, bos, ruigte of gras van elkaar verschilt. Het begrip draagkracht dekt beter de
lading. Met draagkracht is: “Het aantal kilogram grazer dat in een gebied kan leven”.
Welke factoren de draagkracht bepalen staat in de volgende paragraaf beschreven.

De beschikbaarheid van voedingsstoffen (kortweg voedingswaarde) is bepalend voor het aantal kilogram grazer dat in een gebied kan leven (= draagkracht)

3.3 Wat bepaalt de voedingswaarde?
De beschikbaarheid van voedingsstoffen (kortweg voedingswaarde) is bepalend voor het aantal kilogram grazer dat in een gebied kan leven (= draagkracht). Deze voedingswaarde wordt door vele factoren beïnvloed (zie ook figuur 1) en verschilt jaarlijks. Hieronder een (niet volledige) lijst van factoren
die de voedingswaarde bepalen:
1. Land of water: Let op de rivierdynamiek. Ontbreken van erosie, hoogteligging en jaarlijkse
fluctuatie van de overstromingsduur;
2. Klei of zand: In de Gelderse Poort overheersen de kleigronden, maar op de oeverwallen worden die overstoven door zand. Op andere plekken is de rijke kleigrond afgegraven tot op de
zand ondergrond;
3. Vegetatie (bos, ruigte, gras): bij de start (kruiden of zand), verhouding gras versus ruigte/bos
en de duur dat begrazing aanwezig is;
4. Weer: lengte van het groeiseizoen, strengheid van de winter, droogte in de zomer;

3.4 Van kilogram naar dieren
Uitgangspunt bij het berekenen van de draagkracht is het aantal kilogram grote grazers in een gebied.
Dus niet het aantal, de leeftijd of geslacht van een soort/ras. Hiervoor is gekozen vanwege het verband dat tussen het gewicht van een dier ligt en zijn voedingsbehoefte.
In de praktijk lopen echter grote grazers in een gebied en geen kilogrammen. Binnen de veeteelt
wordt deze tegenstrijdigheid ondervangen door de introductie van het begrip de Groot Vee Eenheid
(G.V.E.). Een GVE is de voedselbehoefte van een volwassen melkkoe. Onderzoek naar verschillende
landbouwhuisdieren heeft een overzicht opgeleverd van dieren in verschillende leeftijden, geslachten
en soorten/rassen en hun voedselbehoefte in vergelijking tot een GVE (Bijlage 1).
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Toegevoegde waarde van intermediate feeders
De belangrijkste energiebron voor herbivoren is de in planten aanwezige cellulose (van Wieren et al.
1997). Verschillende soorten grote grazers prefereren gras boven andere vegetaties (King 2002) (Bakker 2003). Dit betekent dat voedselconcurrentie optreedt tussen verschillende soorten grazers. De
voedselstrategieën van verschillende soorten grazers variëren echter (Hoffman 1989). In de Gelderse
Poort leeft de ree als ‘browser’ en de paard en rund als ‘grazer’. Daarnaast heeft de bever met zijn
knaagactiviteiten een grote invloed op de bosontwikkeling.
‘Intermediate feeders’ als Wisent, Edel- en Damhert ontbreken. Deze soorten zijn meer aangepast,
dan ‘grazers’ als paard en rund, om houtige vegetatie (bast, knoppen, takken) te nuttigen. Bij de introductie van de nu ontbrekende soorten kan facilitering optreden (Huisman & Olff 1998). Facilitatie is
het fenomeen waarbij de ene herbivoor profiteert van begrazing door een andere herbivoor, als gevolg van een verbeterde kwaliteit of toegankelijkheid van hun voedselbron. Het gevolg van facilitatie is
dat er meer (kwantitatief en/of kwalitatief) voedsel beschikbaar is in hetzelfde gebied, waardoor de
bosontwikkeling meer geremd kan worden.

Voorbeeld van twee gebieden met een begroeiing van de stevige doorns bezittende Christusdoorn in de
Rodopen (Bulgarije). Links met alleen paard- en runderbegrazing. Rechts met Damherten-begrazing
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4. Naar een natuurlijker kuddebeheer
Dit hoofdstuk verkent de mogelijkheden van een natuurlijker kuddebeheer. Naast het concrete voorstel van het toevoegen van een ander type grazer (zie kader blz. 15), gaat het om het toevoegen van
natuurlijkheid, spontaniteit en dynamiek. Begrippen die moeilijk te herleiden zijn naar concrete beheersmaatregelen. Ze zijn echter het tegenovergestelde van sturing en ingrepen door de mens. Vandaar dat minder sturing op respectievelijk compartimentering en het aantalsbeheer grote grazers
wordt uitgewerkt. Inclusief de wetten en regels die daar van toepassing op zijn. Daarnaast is het voorstel om bij het uitselecteren van de grazers rekening te houden met de verschillende deelkuddes. Dit
hoofdstuk sluit af met het steeds belangrijker wordende aspect van voorlichting over de hier beschreven keuzes.

4.1 Compartimentering
Vanuit het natuurtype Grootschalige, dynamische natuur (N01) is het wenselijk dat de grazers: “ongehinderd, het hele jaar in het hele gebied kunnen begrazen”. In de Gelderse Poort zijn daarom tijdens de
inrichting op verschillende plaatsen corridors aangelegd. Vanuit het dagelijks beheer zijn echter bij de
meeste smallere corridors hekken geplaatst. Het gevolg is dat deelgebieden soms worden afgesloten
voor de grote grazers. Het doel daarvan is het tijdelijk opvoeren van de begrazingsdruk.
Vanuit ecologische processen, de meerwaarde voor biodiversiteit en de pilot Dynamisch uiterwaardbeheer bekeken is het wenselijk dat de grote grazers zoveel mogelijk ongehinderd het volledige begrazingsgebied gebruiken. De reden hiervoor is om zo veel mogelijk dynamiek toe te staan in hun natuurlijk graasgedrag en sociale interacties, het opbouwen van terreinkennis en verspreiding van plantenzaden en meststoffen (zie ook kader blz. 9). Bijkomstig aspect is dat hiermee recht wordt gedaan aan de
flinke investering om de (deel)gebieden met elkaar te verbinden.
Het streven is daarom om in de toekomst zoveel mogelijk te stoppen met tijdelijke compartimentering. Een mogelijk gevolg is dat plaatselijk de ruwheidsklassen van de Vegetatielegger eerder overschreden wordt.

De sociale gedragingen van de grote grazers worden beïnvloed door compartimentering (Foto: Bart Beekers)
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4.2 Aantalsbeheer grote grazers
4.2.1 Huidige aantalsbeheer
Bij het huidige aantalsbeheer in de Gelderse Poort wordt het aantal in te zetten grote grazers vóór de
winter bepaald. Dit aantal is gebaseerd op een inschatting van de beschikbare hoeveelheid voedsel
gedurende het schrale seizoen. Het streven is om niet bij te voeren, met uitzondering van calamiteiten
zoals langdurig hoogwater en extreme sneeuwval.
Een analyse van de weer- en wateromstandigheden in de afgelopen 20 jaar leert dat deze in jaren
sterk kan fluctueren (Erhart 2019). Dit maakt een inschatting van de beschikbare hoeveelheid voedsel
voor de grote grazers voorafgaand aan de winter moeilijk. Het gevolg is dat:
a. Delen van een gebied verruigen, omdat aan het eind van de winter blijkt dat het aantal grazers te laag was;
b. Aan het eind van de winter bijgevoerd dient te worden. Met diverse negatieve gevolgen:
I.
Verstoring van vegetatie en bodem op de voerplekken;
II.
Gevoerd wordt omdat een klein deel van de populatie mager is, terwijl de rest van de
dieren nog in een goede conditie zijn. Aangezien bij voedselschaarste ongeveer 10%
van de dieren in slechte conditie blijkt te zijn, 30-40% redelijk terwijl 50-60% in goede
conditie. Wat de ervaring is met conditiescores de afgelopen decennia in diverse natuurgebieden in Nederland. Bijkomend aspect is dat de dieren die het voer het hardste nodig hebben het minste voer/het laatste de gelegenheid om te eten, waardoor
het meeste voer wordt opgegeten door dieren die het eigenlijk niet nodig hebben.
III.
Het ‘verwennen’ van de grazers waardoor de uithoeken van gebieden minder worden
opgezocht en verruigen.
IV.
Het maagdarmkanaal krijgt niet de kans om zich (geleidelijk) aan te passen aan een
meer houtig of geleidelijk voedselrijker dieet;
V.
Extra kosten van € 5.000,- hooi voor twee weken in de hele Gelderse Poort (uitgaande
van 350 dieren, van 7 kg droge stof per dier per dag en € 50,- per rol hooi)
4.2.2 Naar een reactiever aantalsbeheer
Door de hierboven beschreven mismatch tussen de aantallen grote grazers en de beschikbare hoeveelheid voedsel in een winter krijgt de vegetatieontwikkeling de kans om een stapje te zetten richting
een gesloten bos (zie ook figuur 2). Dit is ook beschreven voor de Renkumse Benedenwaarden (Prins
1984) en het Lauwersmeer (Deursen et al. 1993). Om deze mismatch te ondervangen is het voorstel
om het populatiebeheer van de grote grazers aan te passen van een proactief beheer (waarbij voor de
winter het aantal wordt bepaald), naar een meer reactief beheer (waarbij gedurende de winter het
aantal wordt bepaald).
Het voorstel is om nog steeds vóór de winter een inschatting te maken van het aantal dieren waarvoor
gedurende een gemiddelde winter voldoende aanwezig zal zijn, maar dat gedurende de jaarlijkse
vangactie 80% van het geplande aantal grote grazers weg te vangen. Afhankelijk van de weer- en wateromstandigheden kan dan gedurende de winter -al dan niet- de overige 20% van het geplande aantal dieren worden gereduceerd. De 80% van het weg te halen dieren vóór de winter is gebaseerd op
best professional judgement en is nader bij te stellen volgens het principe van ‘lerend beheren’ (zie kader
blz. 19). Dit principe geld ook voor het moment van weghalen/laten lopen van de overige 20% van de
dieren.
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Een rekenvoorbeeld
Als in een gebied gedurende de winter voedsel is voor 100 grote grazers, dan worden in het voorjaar
in die kudde ongeveer 25 dieren geboren. Bij gelijkblijvende terreinomstandigheden zou een aantal
van 100 grote grazers in het daaropvolgende voorjaar wenselijk zijn. Momenteel heeft dat tot gevolg
dat tijdens de vangactie (vóór de winter) 25 dieren worden weggehaald. Het voorstel is om in de toekomst het aantal weg te halen dieren vóór de winter te verlagen naar 20 grote grazers. Afhankelijk van
de weer- en wateromstandigheden, worden vervolgens gedurende de winter wel/niet 5 grote grazers
verwijderd. Bij gunstige omstandigheden kunnen dat er minder zijn, in extreme gevallen kunnen dat er
meer zijn. Bij uitzonderlijke omstandigheden, zoals langdurig hoogwater of extreem weer, is bijvoeren
nog steeds mogelijk. Voor bijvoeren wordt gekozen als:
1. Op korte termijn voedseltekort dreigt te ontstaan;
2. Op korte termijn geen einde aan de voedselschaarste te verwachten is;
3. Het aantal dieren dat onnodig lijdt of letsel dreigt op te lopen boven de “overige 20%” van het geplande aantal te reduceren dieren ruim overstijgt.
4. Een groot deel van de kudde in slechte conditie is.

Lerend beheren
Voor het bepalen van het aantal in te zetten grote grazers is het nodig om de vinger aan de pols te
houden. Door de jaarlijks wisselende omstandigheden (zie ook hoofdstuk 3 en 5), geeft een bepaald
aantal grazers namelijk elk jaar en voor elke gebied een ander resultaat. Daarom wordt het principe
van ‘lerend beheren’ voorgesteld.
Bij ‘lerend beheren’ wordt vooraf het gewenste resultaat vastgelegd. Daarna wordt het effect van de
begrazing in beeld gebracht. Deze resultaten, in relatie tot de omstandigheden, bepalen vervolgens
het aantal in te zetten grazers voor de komende jaren. Et cetera.
Monitoring is essentieel om te beoordelen of de ontwikkelingen de goede kant op gaan of dat bijsturing nodig is (Wallis de Vries et al. 2018). Het gebruik van een gestandaardiseerde methode is daarbij
essentieel. Hiervoor dient vastgelegd te worden:
1. Het aantal dieren per gebied gedurende het jaar, waarbij onderscheid gemaakt wordt in leeftijd;
2. Wijzigingen van de inrichting;
3. Weer-, water en vegetatie(structuur) omstandigheden.
4.2.3 Gevolgen reactiever beheer
Het gevolg van het hierboven beschreven beheer is een grotere vertraging van de bosontwikkeling
dan voorheen. Minder bijvoerkosten en aanverwante negatieve gevolgen (zie ook 4.2.1).
Aan de andere kant heeft dit voorstel een inkomstenderving van ongeveer € 5.000,- euro per jaar voor
de hele Gelderse Poort tot gevolg. Uitgaande van een opbrengst van circa € 330,- euro per dier (= gemiddelde tussen paard en rund) en een basiskudde van 350 dieren in de Gelderse Poort is er een jaarlijkse aanwas van ongeveer 80 dieren. Bij gelijkblijvende terreinomstandigheden zou dat betekenen
dat ongeveer 15 dieren minder verkocht gaan worden tijdens de jaarlijkse vangacties. Dit betekent dat
de overige 65 dieren -van dit rekenvoorbeeld- nog steeds verkocht worden als wildernisvlees.
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4.2.4 Aan te passen wet- en regelgeving
Voor grote grazers in Nederland geldt een zorgplicht. Deze is vastgelegd in de (sinds 1 januari 2013
van kracht zijnde) kaderwet “Dieren”. In Artikel 1.3. lid 3 van deze wet staat: “…wordt tot de zorg die
dieren redelijkerwijs behoeven in elk geval gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van:”
1. Dorst, honger en onjuiste voeding;
2. Fysiek en fysiologisch ongerief;
3. Pijn, verwonding en ziektes;
4. Angst en chronische stress;
5. Beperking van hun natuurlijk gedrag.
Het 5e punt kan conflicteren met de vier bovenste (Raad voor Dierenaangelegenheden 2012). Zo ontstaan er tijdens sociale interacties bij paarden verwondingen. En bij grote grazers die jaarrond buiten
leven, neemt hun lichaamsgewicht gedurende de winter af, als gevolg van voedselkwaliteit en weersomstandigheden. Dergelijke aspecten zijn onderdeel van hun natuurlijk gedrag en worden maatschappelijk breed gedragen.
Doorgaans zijn de grote grazers in de Gelderse Poort echter vrij van de hierboven genoemde beperkingen en zijn ze gezond. Als geconstateerd wordt dat een dier ziek is of letsel heeft dan, dient ingeschat te worden of dit dier op eigen kracht kan herstellen. Zo niet, dan dient ingegrepen te worden. Bij
twijfel wordt een dierenarts geconsulteerd, om uit te sluiten dat een dier onnodig lijdt.
Uitsluitend gezonde dieren zijn geschikt voor menselijke consumptie. Ze kunnen worden gedood in
het slachthuis of in het veld. Indien ze in het veld gedood worden, dan hanteert de NVWA hiervoor
dezelfde werkwijze als voor gekweekt wild. Hiervoor biedt punt 3b van sectie III van Bijlage III bij Verordening (EG) 853/2004 de mogelijkheid deze dieren op het herkomstbedrijf levend te keuren. Dat is
een AM-keuring en gebeurt door een NVWA-dierenarts. Daarna wordt het dier met de kogel gedood,
verbloed en naar een slachthuis vervoerd. De schutter dient een jachtakte te hebben, inclusief een
ontheffing voor het schieten van paard en rund.
Noodslacht is mogelijk:
A. Maximaal 48 uur nadat een gezond dier blijvend lichamelijk letsel heeft opgelopen;
B. Als een gezond dier een acuut gevaar oplevert voor zichzelf of zijn omgeving.
Menselijke consumptie is alleen mogelijk, als een dier voordat het wordt gedood gezien is door een
dierenarts. De dierenarts vult de verklaring Noodslachting in en ondertekend dat. Als het dier niet gezien is door een dierenarts alvorens het is gedood, dan dient het ter destructie te worden aangeboden.
Bij een reactiever aantalsbeheer is het van belang om alert te blijven dat het maatschappelijk aanvaarde wisselend voedselaanbod/lichaamsgewicht als gevolg van het verloop van de seizoenen wordt
behouden. Daarbij dient het Besluit Houders van dieren (ingegaan op 1 juli 2018) artikel 2.4 lid 7 in
acht te worden genomen. In dat artikel staat: “Het toegediende voer en drinken alsmede de wijze van
toediening brengen het dier geen onnodig lijden of letsel toe”. Dit vertaald zich in een landschap met
gezonde dieren waar ten alle tijden voedsel aanwezig is. Blijvend letsel als gevolg van voedselgebrek
dient vermeden te worden.

Eind-concept, 16 december 2019

17

4.3 Beheer deelkuddes
Als grote grazers de ruimte krijgen, ontstaan sociale groepen. Bij paarden ontstaan harems en hengstengroepen (Linnartz & Linnartz-Nieuwdorp 2017) (Linklater 1998). Runderen leven vooral in groepen
met een moeder-dochter verband. De mannelijke dieren hebben daar een minder sterke band mee
(Meissner & Limpens 2001) (Knippenberg & Bosman 2002). Soms leven in een gebied groepen runderen in ruimtelijk gescheiden territoria (Knippenberg & Bosman 2002). De ervaring leert dat dit bij Konik-paarden op rijke gronden in Nederland minder voorkomt (Linnartz & Linnartz-Nieuwdorp 2017).
Tot bepaalde hoogte is het mogelijk om de begrazingsintensiteit in bepaalde gebiedsdelen te sturen,
door bij de jaarlijkse vangactie dieren wel (of juist niet) uit een deelkuddes te selecteren. Wat er in de
praktijk (on)mogelijk is dient onderzocht te worden volgens het principe ‘lerend beheren’ (zie kader
blz. 19).

4.4 Aandachtspunten bij de voorlichting
Voor het realiseren van de hier gepresenteerde plannen is een goede communicatie van essentieel
belang. Aandachtspunten bij de voorlichting binnen het vakgebied zijn:
a. Dat grote grazers worden beschouwd als natuurlijk proces en daarbinnen als kwalificerende
sleutelsoort.
b. Dat de beoordeling van het beheertypen “Grootschalig dynamische rivier- en moerasnatuur
(N01.02)” wordt gedaan op basis van het voorkomen van gewenste processen met ruimte
voor de daarbij horende dynamiek.
c. Dat het conserveren op de plaats van bepaalde vegetatietypen wordt losgelaten.

Communicatie is van essentieel belang bij de realisatie van de hier gepresenteerde plannen
Bij de voorlichting van het grote publiek is het van belang om te voorkomen dat activisten zich gaan
mengen in de discussie over het aantalsbeheer van de grote grazers (van Duinhoven 2018). Het is
daarbij van belang dat er géén commotie ontstaat over dieren met een slechte conditie of gebrek aan
bijvoeren. Een vooraf opgesteld communicatieplan met behorende middelen is van belang.
In de communicatie met het grote publiek dient duidelijk aangegeven te worden dat ingrepen zoals
anticonceptie en structureel bijvoeren indruisen tegen de doelstelling dat de grote grazers zoveel mogelijk hun natuurlijke gedragingen vertonen. Dat dergelijke ingrepen daarom uitgesloten zijn.
Wel wordt het aantal dieren in overeenstemming gebracht met de draagkracht van het gebied en bij
calamiteiten -zoals langdurig hoogwater en extreme weersomstandigheden- kan tijdelijk bijgevoerd
worden.
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5. Successie in beeld
Het Beeldenboek van Rijkswaterstaat beschrijft met tekst en foto’s de verschillende successiestadia in
het rivierengebied (Jaspers et al. 2013). Deze beelden zijn statisch en worden periodiek geactualiseerd. De vegetatieontwikkeling in uiterwaarden is echter dynamisch en verschilt in tijd en ruimte. Peters (2002) beschrijft vele factoren die van invloed zijn op de bosontwikkeling (zie ook Bijlage 2). Inmiddels zijn we bijna 20 jaar verder, maar is nog maar weinig gepubliceerd over de successie van natuurterreinen, mede door een chronisch gebrek aan geschikte monitoringsgegevens (Kuiters 2001).
Hoe en wanneer bos en struweel zich ontwikkelen in begraasde uiterwaarden is complex en van vele
factoren afhankelijk. Om de keuzes binnen de toolkit “dagelijks beheer” makkelijker te maken beschrijft dit hoofdstuk verschillende factoren die van invloed zijn op de bosontwikkeling.

5.1 Inrichting/beginsituatie
5.1.1 Kale grond
Bomen en struiken hebben kale grond nodig om te kiemen. (Siebel 1998; Bokdam & Gleichman 2000,
Cornellissen 2017). De oorzaken voor het ontstaan van kale grond zijn: uit productie nemen van akkers, na ontgrondingen, door droogvallende oevers of open plekken in de vegetatie.

Het effect van de beginsituatie (hier een voormalige akker in de Klompenwaard) op de vegetatieontwikkeling is na vele jaren nog te zien
5.1.2 Bodem
Vochtige kleibodems zijn het meest geschikt voor het kiemen van bomen. Drogere kleigronden wat
minder en zand is veel uitdrogingsgevoeliger. Daarmee zijn de omstandigheden voor de kieming van
zachthoutooibos boven een bepaalde waterlijn minder gunstig.
5.1.3 Aandeel gras
Bij de samenstelling van vegetatietypen heeft het aandeel gras het grootste effect op de bosonwikkeling. Is dat aandeel gras groot, dan is de kans groot dat ruige polletjes of enkele jonge boompjes worden opgegeten. Is het aandeel gras daarentegen klein, dan zullen de (grote) delen ruigte of bosopslag
nauwelijks worden aangepakt door de grote grazers.
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5.1.4 Start begrazing
Het moment waarop gestart wordt met begrazing is van belang voor het verloop van de bosontwikkeling. Start de begrazing meer dan een jaar nadat de terreinwerkzaamheden gestopt zijn, dan heeft de
begrazing weinig effect op de jonge boompjes en ontwikkelen de meeste zich tot volwassen bomen.
Als met de begrazing echter gestart wordt in jaar dat de inrichtingswerkzaamheden klaar zijn (of beter
nog tijdens de werkzaamheden), dan is de kans groot dat jonge boompjes wordt gesnoeid door de
grazers.

Voorkom een snelle bosontwikkeling en begin tijdens de inrichtingswerkzaamheden al met begrazing

5.2 Effecten processen
5.2.1 Hoogteligging/rivierdynamiek
De vegetatieontwikkeling wordt beïnvloed door de mate waarin het onder water staat (zie ook bijlage 2).
De hoogteligging van het maaiveld heeft een directe link met deze rivierdynamiek. Lage delen zijn permanent water en dus ongeschikt voor de vestiging van bomen. Iets hogere delen vallen soms droog,
afhankelijk van het verloop van de waterstand in het voorjaar. Met name begin mei is daar een cruciale periode in i.v.m. de zaaitijd van wilgen (Peters 2002). Wat hogere delen zijn net stabiel genoeg om
vegetaties die gedomineerd worden door brandnetel jarenlang in stand te houden. Tot slot vallen de
allerhoogste delen buiten het bereik van de rivierdynamiek en zijn permanent hoogwater vrij.
De rivierdynamiek in combinatie met de hoogteligging is daarnaast van invloed op de beschikbaarheid
van de vegetatie voor de grazers. Ten eerste omdat gebiedsdelen onderwater staan of doordat ze niet
bereikbaar zijn. Ten tweede doordat het gewas wegrot als het een tijd onderwater staat en ten derde
omdat slib zich afzet op het gewas.
De verhouding rivierdynamiek/hoogteligging verandert op het moment dat de zomerkade wordt doorgestoken. Gemiddeld scheelt het bijvoorbeeld 35 dagen hoogwater per jaar tussen de Loowaard (bekaad) en de Klompenwaard (onbekaad) (Erhart 2019).
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5.2.2 Droogte/hitte
Als gevolg van de droogte in extremere zomers als 2018 en 2019 verdort veel gewas in de zomer. Dit
is ten gunste van het korte gras, dat zich sneller herstelt dan ruigte kruiden. In combinatie met de
warme (en natte) najaren/winters heeft dit een gunstig effect op de voedselaanbod van de grazers.
De hitte heeft minder effect op de grasgroei. Weliswaar stopt de grasgroei bij temperaturen hoger
dan 25oC stopt, maar dit effect was in de extreem hete zomer van 2019 beperkt. Het aantal zomerse
(max. >25oC) en tropische dagen (max. >30oC) was respectievelijk 25 en 11 tegen 21 en 4 in een gemiddeld.

Droogte is een natuurlijk proces dat bosvorming remt (Foto: Bart Beekers)
5.2.3 Afweermechanismen
Bomen en struiken die bewapend zijn met stekels en/of doorns of die giftig/onsmakelijk zijn worden
minder gegeten door de grote grazers en hebben daardoor een grotere kans om te overleven.
5.2.4 Bodemorganismen
Het plant-bodem terugkoppelmechanisme (een fenomeen waarbij tijdens de groei van een plant bepaalde bodemorganismen worden aangetrokken die zich gaan vermenigvuldigen en een effect hebben
op planten) blijkt een belangrijke rol te spelen tijdens successie (Gerrits & van der Putten 2019). Bijvoorbeeld het spontaan verdwijnen van soms massaal voorkomende Jacobskruiskruid vindt plaats onder invloed als gevolg van bodemorganismen (van der Putten & Bezemer 2013). Tevens bestaat het
vermoeden dat sommige plantensoorten, zoals gestreepte witbol en pijpenstrootje, dit proces van
vastlegging van nutriënten in samenwerking met delen van het bodemleven, zoals strooisel afbrekende schimmels en bacteriën, actief kan verstoren. Witbol lijkt door zijn invloed op het bodemleven
de successie in een vrijwel continue pionier achtige situatie te dwingen, waarin veel nutriënten beschikbaar blijven voor de witbol.
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Foto’s uit de Klompenwaard genomen op 300 meter van elkaar: Vegetaties gedomineerd door brandnetel houden
jarenlang stand op voedselrijke delen die alleen met echt hoogwater onder water komen te staan (foto boven).
Terwijl kort gegraasde vegetatie ontstaat op afgegraven -daardoor lager gelegen- zandigere delen onder hetzelfde begrazingsregime (foto onder).

5.3 Beheer
5.3.1 Verschil reactief en proactief
Het effect van een meer reactief aantalsbeheer van de grote grazers is dat er minder snel delen binnen de gebieden gaan verruigen.
Bij een meer reactief beheer zijn niet direct hogere aantallen grazers te verwachten. Aangezien het
uitgangspunt “laag bijvoerrisico” van het huidige beheer gehandhaafd blijft. Mogelijk dat er gedurende zachte, korte winters met weinig hoogwater meer dieren blijven lopen (dat zou dan maximaal
5% van de totale populatie zijn).
5.3.2 Bijvoeren
Het belangrijkste effect van bijvoeren is het verruigen van de vegetatie in de uithoeken van het begrazingsgebied. Onder natuurlijke omstandigheden zoeken de grazers juist aan het eind van de winter
deze uithoeken op. Door bij te voeren wordt de stimulans om die gebieden te bezoeken weg genomen. Sterker nog de grazers worden gestimuleerd om rond de voerplekken te blijven.
Hetzelfde mechanisme geldt er voor het eten van houtige gewassen. Dat vindt het meeste plaatst in
het vroege voorjaar als de sapstroom van de bomen al op gang is gekomen en het gras nauwelijks
groeit. Maar hooi is lekkerder dan de bast van bomen, waardoor minder houtige gewassen gegeten
worden door het bijvoeren.
Bijvoeren heeft daarnaast tot gevolg dat lokaal de vegetatie wordt platgetrapt. Dit effect zal echter
beperkt zijn en kan gestuurd worden door gericht (minder kwetsbare) plekken te kiezen om bij te voeren.

Uitgangspunt bij het aantalsbeheer van de grote grazers blijft, dat dieren geen blijvend letsel oplopen
als gevolg van voedseltekort. In geval van calamiteiten is bijvoeren nog steeds een optie
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Bijvoeren heeft diverse negatieven gevolgen: De voerplek wordt vertrapt en verrijkt met ontlasting. De
kuddestructuur wordt negatief beïnvloed door meer sociale interacties. En de uithoeken van het begrazingsgebied verruigen door ‘valse trek’
5.3.3 Aanvullend maaien
Voor een veilige waterafvoer is aanvullend maaien soms noodzakelijk. Pas dan op voor ‘valse trek’. Bij
‘valse trek’ worden de grazers naar de gemaaide delen ‘getrokken’, waardoor andere delen verruigen.
Dit soort gemaaide situaties zijn onnatuurlijk in een dergelijk landschap en vraagt om een monitoring
van het terreingebruik indien toegepast.
Dit effect is te verwaarlozen tot oppervlaktes die hooguit 5% van het gebied beslaan, maximaal een
paar hectare groot zijn of indien ze lange smalle stroken van hooguit 10 meter breed betreffen. Dan is
dit in stroombanen een effectieve maatregel op de waterafvoer. Wat betreft de tijd van het jaar is het
maaien in de (na)zomer/begin van de herfst het meest effectieve tijd om dit de doen, dan houden de
grazers deze delen zelf kort. Hou bij de situering rekening met de gridcellen (5x5 meter) waarmee de
afvoer wordt berekend.
Bij terreinuitbreiding is eveneens kans op ‘valse trek’.
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6. Conclusies & aanbevelingen
Het landschap in de Gelderse Poort is veranderd door de keuze voor het beheertype “Rivier- en moeraslandschap (N01.03)”. Bij dit beheertype mag: “….de waterdynamiek van de rivieren en successie in
combinatie met integrale begrazing door grote grazers het landschap bepalen…” (Schipper & Siebel
2013). Dit heeft geleid tot een dynamisch mozaïek landschap met vele geleidelijke overgangen. Planten en dieren hebben hiervan geprofiteerd en het aantal recreanten is toegenomen. De eisen die vanuit een veilige waterafvoer worden gesteld (opgenomen in de Vegetatielegger van Rijkswaterstaat),
kunnen hier een negatieve invloed op hebben. Het uitvoeren van rivier verruimende maatregelen en
het benutten van die rivierkundige ruimte voor natuurontwikkeling is daar in de eerste plaats een
goede oplossing voor. Dit biedt blijvend meer (beheer)ruimte voor een ruwere vegetatie.
Het gunstige effect van natuurlijke begrazing op natuur en landschap wordt vergroot door het toevoegen van spontaniteit en dynamiek. Op sommige plekken gaat dit ten koste van de stromingsweerstand. Aangezien natuurlijke begrazing de vegetatieontwikkeling niet tegengaat, maar wel afremt. De
draagkracht (aantal kg grazer per gebied) is bepalend voor de mate waarin de bos- en struweelontwikkeling wordt geremd. Als gevolg van wisselende terreinomstandigheden (zoals bodem, water, weer en
vegetatie) verschilt de draagkracht per gebied en van jaar tot jaar (zie ook figuur 1) (Erhart 2019). Een
reactiever aantalsbeheer van de grote grazers maakt het mogelijk om de vegetatieontwikkeling meer
te remmen dan voorheen. Bij een reactief aantalsbeheer wordt nog steeds het grootste deel van de
jaarlijkse aanwas van de grazers voor de winter verwijderd. Echter blijft ca. 20% van die aanwas lopen
om, afhankelijk van de omstandigheden, al dan niet te worden verwijderd. Het effect van de begrazing
is bovendien te sturen door bij de jaarlijkse vangactie rekening te houden met bepaalde deelkuddes.
Daarnaast hebben ‘intermediate feeders’ als het edelhert een toegevoegde waarde, omdat zij beter
dan ‘grazers’ als paard en rund, in staat om houtige gewassen te eten.

Dit leidt tot de volgende aanbevelingen:
1. Zet de verkregen rivierkundige ruimte in voor:
1.1 Gunstige effecten op het landschap door begrazing (zie ook kader op blz. 9);
1.2 Vermijdt tijdelijke compartimentering.
2. Pas het aantalsbeheer van de grote grazers gedurende de winter aan op de omstandigheden.
Hierdoor remt ‘reactief beheer’ de vegetatieontwikkeling op natuurlijke wijze meer dan het huidige ‘proactieve beheer’.
2.2 Maak bij het bepalen van het aantal grazers gebruik van het principe ‘lerend beheren’.
2.2.1 Stel duidelijke doelen voor het aantal in te zetten grote grazers.
2.2.2 Zet monitoring op een gestandaardiseerde manier in. Anekdotische waarnemingen
worden daardoor met getallen onderbouwd. Beschrijf:
a. Het verloop van het aantal grazers gedurende het jaar;
b. Verloop van de conditie van de grazers;
c. Gegevens over bijvoeren (periode en hoeveelheid);
d. De weer- en wateromstandigheden;
e. Veranderingen van terreinomstandigheden (=inrichting);
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f.

De vegetatieontwikkeling (richt daarbij de aandacht op de vegetatiestructuur, zoals bosontwikkeling, aan/afwezigheid van struiken, aandeel gras en eventueel de
kartering van bijzondere en/of karakteristieke soorten).
2.1.3 Pas het toekomstig aantal in te zetten grazers aan naar aanleiding van de verkregen
ervaring.
2.2 Stuur de begrazingsintensiteit van gebiedsdelen door bij de selectie van de grazers rekening
te houden met de deelkuddes.
2.3 Vermijd onnodig lijden en blijvend letsel bij de grazers door voedseltekort.
3. Zet ‘Intermediate feeders’ zoals Wisent, Edel- en Damhert in om de ontwikkeling van bomen en
struiken op een natuurlijke manier te remmen en het pallet aan grazers completer te maken.
4. Zet voor de stroombanen aanvullende maatregelen in, zoals duurzaam inrichten (grondwerk), verwijderen van ‘knellende’ bosjes en indien noodzakelijk (bij bereiken van interventiewaarde)
maaien in de nazomer. Dit laatste vraagt vanwege ecologische en kudde aspecten om maatwerk.
4.1 Bij kleine oppervlaktes zoals paden, is het niet nodig om het aantal grazers aan te passen.
4.2 Houdt rekening met ‘valse trek’ bij het maaien van stukken groter dan 5% van het gebied of
als grote nieuwe stukken aan een gebied worden toegevoegd.
5. Verwijder daar waar nodig bos- en struiken volgens cyclische verjongingsprincipes, waarmee de
werking van de rivier wordt nagebootst. Een uitwerking hiervan valt buiten dit advies (zie daarvoor
Peters 2019).

Pas op voor ‘valse trek’ bij aanvullend maaien of terreinuitbreidingen.
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Wat doet Grazer Advies?
Grazer Advies is een bedrijf van Fokko Erhart. Meer dan 20 jaar ervaring met beheer en voorlichting
van de begrazing in de uiterwaarden van de Gelderse Poort. In dienst bij FREE Nature (een afsplitsing
van ARK Natuurontwikkeling). Initiatiefnemer van begrazingproject in de Oostelijke Rodopen, Bulgarije
(momenteel Rewilding Europe). Sinds januari 2018 onafhankelijk adviseur (www.GRAZER-Advies.nl)
voor visievorming, inrichting tot en met beheer/voorlichting van natte uiterwaarden tot droge heidegebieden. Daarnaast 15 jaar actief als zelfstandig natuurfotograaf (zie www.wildernisfoto.nl). Vormgever van boeken, kalenders, posters en folders.
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Bijlage 1: Overzicht voedselbehoefte
dieren in vergelijking tot een GVE.
Dier
melkkoe (> 450 kg)
stier/os
vaars (2-3 jaar)
pink (1-2 jaar)
kalf (< 1j.)
paard
pony
pony jaarling
pony veulen
Wisent
Edelhert

GVE
1,00
1,10
0,70
0,50
0,25
0,90
0,65
0,30
0,16
1,50
0,15

(Bron, Proefstation voor de Rundveehouderij 1980. Aangevuld met gegevens
Lange et al. 1994 voor Edelhert en Wisent mond. med. R. Vermeulen)
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Bijlage 2: Schema vegetatiesuccessie onder invloed van natuurlijke begrazing
voor het Nederlandse Waal/Rijnsysteem.

(Bron: Peters 2002)
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