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Aanleiding 

Vanaf 2020 start het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) met een nieuwe 

begrazingsovereenkomst met schapen in de Kalmthoutse Heide. De huidige overeenkomst 

loopt af na het begrazingsseizoen 2019, de nieuwe loopt over 4 jaar. Al jaren wordt er ook 

begraasd met runderen, wat de komende jaren gewoon verder zal lopen. 

Om de effecten van begrazing op verbossing, de dominantie door pijpenstrootje, de 

aanwezigheid van open plekken en de verjonging van struikhei vast te stellen, wil het ANB 

begin 2020 starten met een permanente wetenschappelijke monitoring. Het is de bedoeling 

om samen met de terreinbeheerder en de schaapherder een monitoringsschema uit te 

werken. Tevens is het de bedoeling de rol van de stuurgroep schapenbegrazing te 

verankeren in het monitoringsschema. 

Vraag 

1. Op basis van welke criteria wordt bepaald wanneer de grazers verplaatst moeten worden 

om:  

a) verbossing tegen te gaan in het begin van het begrazingsseizoen,  

b) later in het seizoen pijpenstrootje terug te dringen en  

c) open plekken en heideverjonging te creëren of in stand te houden?  

2. Hoeveel moet er afgegeten worden om de genoemde doelen te behalen, afhankelijk van 

de weersomstandigheden (droge/natte, koude/warme jaren, …)? Hierbij moet een 

onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende vormen van begrazing (extensief, 

gehoed, stootbegrazing) en tussen de type grazers (enkel schapen, enkel runderen of 

combinatie van beide). 

3. Wat zijn de effecten na vier jaar?  

4. Wat is de kostprijs van een vierjarige monitoring, afhankelijk van mogelijke 

alternatieven?  

Toelichting 

1 Algemeen 

1.1 Begrazing in de Kalmthoutse Heide 

Begrazing is een belangrijke beheermaatregel in heidelandschappen en kent een lange 

geschiedenis (Diemont et al., 2013). Tegenwoordig wordt begrazing in heideterreinen 

hoofdzakelijk ingezet om biodiversiteitdoelen te behalen (Rosa Garcia et al., 2013). Het doel 

van begrazing is immers vergrassing terug te dringen, boomopslag tegen te gaan en 

structuurvariatie van de vegetatie te behouden of vergroten of een specifiek 

microhabitat te creëren. Daarnaast kan begrazing bijdragen aan het laten ontstaan en 

behouden van gradiënten in het landschap door de verschillen in begrazingsdruk en 

terreingebruik die met de begrazing gepaard gaan.  

Of al deze algemene doelen gehaald worden, hangt af van de intensiteit van de begrazing, 

de duur, de periode, het type grazer en de mate waarin dieren ‘gestuurd’ worden (zie bv. 

Lake et al., 2001). Daarnaast spelen het aandeel van de verschillende vegetaties, elk met 

meer of minder aantrekkelijke plantensoorten (bv. grassen) en de verdeling van die 

vegetaties, van water en van rust- en schuilplekken in het landschap, een belangrijke rol. De 

complexe relaties tussen al deze factoren maken dat het uiteindelijk resultaat van een 

bepaald begrazingsbeheer niet steeds nauwkeurig te voorspellen is (o.a. Newton et al., 
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2009), dat extrapolatie van resultaten van een gebied of begrazingsvorm naar een ander 

niet vanzelfsprekend is (Martin et al., 2013) en dat daarom een goede opvolging van het 

plaatselijk begrazingsbeheer nodig is om, indien nodig, tijdig te kunnen bijsturen.  

De Kalmthoutse Heide kent een lange geschiedenis van begrazing voor natuurbehoudsdoelen 

(De Blust et al., 2008). In het nieuwe beheerplan is begrazing met schapen en runderen 

opgenomen als een belangrijke beheermaatregel om de vooropgestelde 

instandhoudingsdoelen te bereiken (Laurijssens et al., 2015). Voor de schapen wordt met 

een jaarlijks begrazingsplan gewerkt. Dit bleek nuttig in het afgelopen decennium. De 

informatie in dit plan is belangrijk om de resultaten van de schapenbegrazing te kunnen 

beoordelen. In het begrazingsplan worden op kaart en in tekst de nagestreefde doelen per 

zone, de omwille van bijzondere soorten kwetsbare plekken en perioden, de begrazingsvorm 

(geherderd, drukbegrazing in verplaatsbare rasters, vrije extensieve begrazing), de 

mogelijke natuurlijke drenkplaatsen, de periode en duur van de begrazing, het type en het 

aantal dieren, het georganiseerde toezicht en eventuele voorzieningen voor stalling en 

watervoorziening, opgenomen. Ook de rapportering over het verloop van de begrazing wordt 

hierin geregeld: een formulier of database waarin het aantal dieren, de bezochte terreinen en 

de verplaatsingen per dag of dagdeel worden bijgehouden. 

1.2 Effecten van begrazing 

Door begrazing worden de heidelevensgemeenschappen op verschillende manieren 

beïnvloed, zoals in figuur 1 is weergegeven.  

 

 

Figuur 1 Invloed van grazers op het ecosysteem (uit: Cosyns & Hoffmann, 2004) 

Door begrazing en vertrappeling verdwijnen delen van de plant met gevolgen voor de 

vitaliteit  en daarmee de mate dat hergroei optreedt. De nieuw uitgelopen delen van de plant 

kunnen verschillen in voederkwaliteit en daarmee in aantrekkelijkheid voor herbivoren. Een 

begraasde plant krijgt ook een andere structuur, wat resulteert in een verandering van haar 

kwaliteit als ‘microhabitat’. Dit komt tot uiting in de verschuiving in de totale 

soortensamenstelling van de vegetatie. Vooral cryptogamen (mossen, korstmossen) en 
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invertebraten reageren hierop. De begrazing kan de bloei en vruchtvorming negatief 

beïnvloeden en zo een impact hebben op de beschikbaarheid van voedselbronnen voor 

andere dieren (nectar, zaden, …). Als niet alle planten in dezelfde mate afgegeten worden, 

kan dit leiden tot verschuivingen in de concurrentieverhoudingen tussen planten, waardoor 

de habitatkwaliteit van de totale vegetatie beïnvloed wordt. Specifiek verandert ook de mate 

van strooiselophoping onder invloed van begrazing en daarmee de mogelijkheden die er zijn 

voor kieming of schuilen bij ongunstige omstandigheden. Bij sterke begrazing kunnen ook 

abiotische milieukenmerken veranderen. Er ontstaat een meer open vegetatie en het aandeel 

onbedekte bodem neemt toe, wat betekent dat groeiplaatsen warmer, droger, lichter 

worden, wat weer invloed heeft op de kwaliteit als ‘microhabitat’, de mogelijkheden voor 

kieming en dergelijke. Door betreding kan de bodem verdichten, vooral als die vochtig en rijk 

aan organisch materiaal is, of juist losser worden als de bodem eerder droog en arm aan 

organisch materiaal is. Dit heeft gevolgen voor de vestigingskansen van kiemplanten, de 

geschiktheid voor bodemfauna enzovoort. Door de bemesting die met begrazing, hoewel niet 

steeds in dezelfde mate, gepaard gaat, worden nutriënten over het begraasde terrein 

herverdeeld, wat tot uiting zal komen in het verschijnen van planten en het wijzigen van 

vegetatiepatronen. De mest is tenslotte ook een belangrijke bron voor specifieke zwammen 

en ongewervelden.  

1.3 Begrazing en beheerdoelen 

In de Kalmthoutse Heide heeft de begrazing verschillende doelen. In willekeurige volgorde 

gaat het om het 

 onderdrukken of verhinderen van struik- en boomopslag; 

 verkleinen van de dominantie van pijpenstro en/of bochtige smele; 

 verzorgen van een opvolgbeheer na ingrijpende heideherstelmaatregelen, zoals 

ontbossen en plaggen; 

 creëren van plekken met onbegroeide bodem; 

 vergroten van de structuurcomplexiteit van de vegetatie (in de eerste plaats van 

struikhei); 

 verhinderen van de uitbreiding van adelaarsvaren; 

 creëren van geschikt habitat voor mestkevers en andere aan mest gebonden 

organismen; 

 vergroten van de oppervlakte bedekt door goed ontwikkelde heide; 

 behouden of verbeteren van de habitatmozaïek op landschapsschaal; 

 herverdelen van nutriënten over het terrein en creëren van een trofiegradiënt door 

het realiseren van een netto afvoer op de ene plaats en een relatieve accumulatie op 

een andere; 

 tegengaan van de uitbreiding van invasieve planten (Amerikaanse vogelkers); 

 verhogen van het maatschappelijk draagvlak voor actief heidebehoud en –beheer; 

 verbeteren van de habitat voor grondbroeders; 

 verbeteren van zaadverspreiding; 

 behoud van populaties van bijzondere plantensoorten; 

 verlagen van de algemene brandgevoeligheid van de vegetaties door het tegengaan 

van biomassa-accumulatie. 
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1.4 Hoe begrazing beoordelen? 

Om de effectiviteit van een begrazingsvorm voor het functioneren van het heidelandschap, 

onder de heersende milieu- en gebruiksdruk te evalueren, toetsen we de mogelijke effecten 

aan de natuurbehoudsdoelen. Volgende vragen zijn daarbij aan de orde: 

 Wordt de structuurvariatie op landschapsschaal behouden of vergroot? 

 Worden er geleidelijke overgangen tussen heide en bos gecreëerd?  

 Wordt de structuurvariatie op vegetatieschaal behouden of vergroot? Het gaat om 
het vlekkenpatroon binnen een begroeiing bestaande uit onbegroeide plekken / 
grassen en kruiden / dwergstruiken / solitaire struiken en bomen. 

 Wordt de variatie aan micropatronen behouden of vergroot? Het gaat om steilrandjes 
in droge en natte milieus, om gesloten versus meer open vegetatievlekken, om 
onbegroeide plekken met vaste of losse, minerale of venige bodem en strooisel.  

 Is er variatie in leeftijd, hoogte en structuur van struikhei gecreëerd?  

 Is er een uitbreiding van onbegroeid en stuivend zand? 

 Wordt de natuurlijke successie tegengegaan en is er een afname van de boom- en 
struikbedekking?  

 Wordt Amerikaanse vogelkers teruggedrongen?  

 Is er een afname van de dominantie van pijpenstro en bochtige smele?  

 Is er een toename gerealiseerd van het aantal soorten dat specifiek is voor het 

heidelandschap?  

 Is er een toename van het aantal soorten dat specifiek is voor het heidelandschap te 
verwachten doordat concurrentieverhoudingen veranderd zijn? 

 Zijn er gunstige kiemingsvoorwaarden voor specifieke heidesoorten gecreëerd? 

 Zijn de dispersiemogelijkheden voor specifieke heidesoorten verbeterd? 

 Is de accumulatie van strooisel en relatief gemakkelijk brandbare biomassa 

verminderd? 

 Wordt er voor geheel het gebied een netto afvoer van mineralen gerealiseerd?   

Naast deze elementen spelen volgende criteria eveneens een rol bij de afweging van 
begrazingsvormen: 

 de stuurbaarheid op het bereiken van specifieke doelen;  

 de ‘natuurlijkheid’ van het proces; 

 de noodzakelijke inspanningen van de beheerder voor de zorg voor de dieren;  

 de noodzakelijke infrastructuur en voorzieningen voor de dieren; 

 de kostprijs; 

 de combinatiemogelijkheden van begrazing met de andere beheervormen en het 
recreatief medegebruik van het Grenspark1;  

 de meerwaarde voor recreatie en cultuurhistorie; 

 de beschikbaarheid over voldoende grote kuddes; 

 diergeneeskundige aspecten en regelgeving i.v.m. voedselveiligheid.  

 

                                                

1 Het Grenspark is een grensoverschrijdend natuurpark, waarvan het Vlaams natuurreservaat Kalmthoutse Heide 

slechts een deel van uitmaakt. Op basis van een vrijwillig samenwerkingsverband werken beheerders en eigenaren, 

zowel overheden als particulieren, aan een gezamenlijk natuur- en waterbeheer met oog voor recreatie, voorlichting en 

educatie zie http://www.grenspark.be/organisatie. 

http://www.grenspark.be/node/26460
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2 Aanpak beheermonitoring  

2.1 Tijdstip van de beoordeling  

Beoordeling van de resultaten van de schapenbegrazing kan op drie verschillende momenten 

plaatsvinden: 

 tussentijds, tijdens het graasseizoen = op het einde van de periodieke begrazing van 

een deelterrein; 

 jaarlijkse = op einde van het begrazingsseizoen; 

 lange termijn = op einde van een beheerperiode.  

De redenen voor de beoordeling op deze verschillende tijdstippen verschillen licht van elkaar. 

2.1.1 Tijdens het graasseizoen 

Wanneer de begrazing gestuurd wordt door met een geherderde kudde te werken of door de 

dieren in verplaatsbare rasters te houden, moet bepaald kunnen worden wanneer het tijd is 

om de kudde te verplaatsen. Daarvoor moet beoordeeld worden of er –gegeven het tijdstip 

in het seizoen– voldoende afgegraasd is of dat andere, heel specifieke doelen bereikt 

werden.  

Behalve de doelen die gesteld zijn i.v.m. de hoeveelheid vegetatie of de planten die 

afgegeten moeten zijn, wordt er eveneens beoordeeld of er geen ongewenste neveneffecten 

zijn. Die neveneffecten kunnen immers ook aanleiding zijn om de begrazing op een plek te 

stoppen of ze anders te organiseren. Het kan gaan om:  

 de overmatige betreding en begrazing van venoevers en hun begroeiing;  

 de vernietiging van pioniervegetaties op stuifzandplekken en duinen door te sterke 
betreding en ander gebruik; 

 te sterke begrazing van oude struikhei; 
 uniformiseren van de bestaande structuurrijkdom; 
 het selectief afgrazen en vernietigen van specifiek te beschermen plantensoorten;  
 de potentiële verstoring van (voortplantings)habitat van vogels en reptielen;  

 de verhindering van het tot bloei komen van planten en zo van de nectarproductie 
voor insecten.  

Deze tussentijdse beoordeling geeft informatie waarmee in het adaptief beheer beslissingen 

genomen kunnen worden en waarmee het begrazingsbeheer tijdig bijgesteld kan worden.  

2.1.2 Op het einde van het graasseizoen 

Als seizoensbegrazing toegepast wordt, gestuurd of met extensieve begrazing, zal op het 

einde van de jaarlijkse begrazing nagegaan worden of de vooropgestelde doelen gehaald 

werden. Omdat het om een jaarlijkse eindsituatie gaat, betreft de beoordeling het resultaat 

van de begrazing samen met de verdere ontwikkeling van de vegetatie en de 

habitatkenmerken. Zo is het mogelijk dat, als gestuurde begrazing vroeg in het seizoen 

gebeurde, grassen opnieuw uitgegroeid zijn, bomen en struiken terug uitgelopen zijn, een 

vertrappelde begroeiing terug hersteld en opnieuw gesloten is of een eerst opengemaakte 

bodem ondertussen begroeid werd. Op plekken met veel mest, kunnen nitrofiele planten 

verschenen zijn en door grazers ingebrachte zaden kunnen ontkiemd zijn. Al deze 

ontwikkelingen spelen mee bij het de beoordeling van het bereiken van de doelen.  

De gegevens die nodig zijn voor de jaarlijkse beoordeling van de effectiviteit van de 

begrazing kunnen dus niet allemaal op het einde van het graasseizoen verzameld worden. 

De bloei van planten, succesvolle reproductie of het voorkomen van specifieke doelsoorten 

(ook dieren) e.d., zijn seizoensgebonden. De gegevens daarover moeten op het daarvoor 

meest geschikte tijdstip verzameld worden. Samen met de vastgestelde toestand op het 

einde van het graasseizoen, kan zo het resultaat van de begrazing beoordeeld worden.  
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Met de inzichten uit deze beoordeling kunnen besluiten voor het volgende begrazingsseizoen 

genomen worden. Zo kan het aangewezen zijn om een plek een tijd niet meer te begrazen of 

de intensiteit van de begrazing, het tijdstip en de duur ervan aan te passen of te veranderen. 

Er kan besloten worden om een bepaalde plek meerdere keren in hetzelfde seizoen te laten 

begrazen, om de begrazingsvorm te veranderen en meer vrij en extensief of juist meer 

gestuurd te laten grazen, of om andere grazers in te schakelen. 

2.1.3 Op het einde van een beheerperiode 

Op het einde van een beheerperiode wordt best een algemene evaluatie van het gevoerde 

beheer uitgevoerd. Die is omvattender dan de jaarlijkse beoordelingen. Het eindresultaat 

beschrijft de condities die over de jaren heen gecreëerd zijn, de ontwikkelingen die gaande 

zijn en de soorten, gemeenschappen en habitattypes die aanwezig zijn. Vergelijking met de 

gestelde doelen maakt duidelijk of men op de goede weg is. Idealiter worden de tussentijdse 

resultaten gebruikt om de evolutie tot het eindresultaat te beschrijven en om te analyseren 

in hoeverre begrazing bijgedragen heeft tot het al dan niet bereiken van de doelen. Naast 

begrazing hebben immers nog heel wat andere factoren hierop een invloed. Een 

eindbeoordeling gaat daarom over meer dan enkel begrazing en betrekt ook de algemene 

toestand van het milieu en de biodiversiteit van het gebied in de analyse. 

2.2 Criteria  

Voor de beoordeling van het effect van de begrazing op verbossing, groei van pijpenstro, 

heideverjonging, het ontstaan of behoud van open plekken en bijkomend het verzekeren van 

een gunstige vegetatiestructuur voor fauna, worden een aantal eenvoudig op te meten 

criteria gebruikt. 

2.2.1 Verbossing tegengaan  

Als absolute maat om de verbossing te beoordelen, wordt het aantal bomen en struiken 

per oppervlakte of hun bedekking genomen. Hier spreken we van verbossing als bomen 

of struiken het lichtregime van de vegetatie beïnvloeden, wat erop neerkomt dat ze boven de 

heidebegroeiing uitsteken. De aanwezigheid van boom- of struiksoorten die door de 

begrazing zo kort gehouden worden dat ze niet hoger worden dan de heide, wordt dus niet 

als verbossing beschouwd.  

De relatieve maat om het tegengaan van verbossing te beoordelen, houdt verband met de 

mate waarin bomen en struiken afgegeten of beschadigd zijn door begrazing. 

Gedeeltelijk afgegraasde loofbomen en struiken kunnen terug uitlopen; bij naaldhout is dat 

niet of veel minder het geval. De hoeveelheid bladeren, twijgen en schors die afgegeten 

werd en het seizoen waarin dit gebeurde, bepalen het succes van de regeneratie. Herhaling 

van de vraat in opeenvolgende jaren, is bepalend voor het al dan niet optreden van 

verbossing. Er zal dus beoordeeld worden hoeveel er jaarlijks afgegeten is. De effectiviteit 

van de begrazing is groter als bomen en struiken in het begin van het groeiseizoen begraasd 

worden. Algemeen kunnen we stellen dat, als  

 minder dan de helft van de bladeren afgegeten wordt, er geen rem op de verbossing 

staat; 

 50 – 100% van de bladeren, maar quasi geen jonge twijgen en knoppen afgegeten 

worden, er enige vermindering van de hergroei optreedt en verbossing vertraagd 

maar niet tegengehouden wordt; 

 alle bladeren en een groot deel van de jonge twijgen en knoppen afgegeten worden, 

de hergroei sterk vertraagd wordt en ongelijkmatig is, waarbij de planten een meer 

open structuur krijgen en dat bij een herhaalde begrazing de verbossing effectief 

afneemt.  
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2.2.2 Pijpenstro terugdringen  

Als absolute maat wordt het aandeel pijpenstro in de heidevegetatie genomen. Het 

meest eenvoudig wordt dit als bedekking (%) of frequentie van voorkomen (Tansley-schaal) 

uitgedrukt.  

De relatieve maat om het proces van terugdringen van pijpenstro te beoordelen, houdt 

verband met de hoeveelheid afgegeten pijpenstro en de mate van zaadvorming die 

nog optreedt. De mechanische verstoring door het open- of lostrappen van pijpenstropollen 

door de grazers speelt ook een rol bij het terugdringen van de vergrassing.  

2.2.3 Heideverjonging stimuleren  

Dit doel geldt in de eerste plaats voor de droge heide die gedomineerd wordt door struikhei. 

Met ‘verjonging’ wordt een verhoging van de vitaliteit van de struikheiplanten nagestreefd, 

zodanig dat een droge heide na een tijd niet volledig uit verouderde planten bestaat. Dit 

impliceert dat de ontwikkeling van voldoende struiken regelmatig teruggezet wordt. Met deze 

‘verjonging’ gaat een verandering in structuur gepaard. Wil men de soortendiversiteit in de 

droge heide vergroten, dan wordt een verscheidenheid in structuur van de vegetatie en dus 

in leeftijdsopbouw van de struikhei, nagestreefd.  

Als absolute maat wordt het aandeel struikhei in de pionier- of opbouwfase genomen. 

Het meest eenvoudig wordt dit als bedekking (%) of frequentie van voorkomen (Tansley-

schaal) uitgedrukt.  

Als relatieve maat voor het proces van verjonging is de hoeveelheid afgegeten struikhei 

bruikbaar. De leeftijd van de struikhei bepaalt of de plant na begrazing vlot terug uitloopt. 

Oudere planten (> 8 à 10 jaar) hebben een verminderde regeneratiecapaciteit.  

2.2.4 Open plekken creëren   

Met open plekken worden plekken bedoeld met weinig tot geen strooisel en een hoog 

aandeel onbegroeide bodem. Deze plaatsen ontstaan als planten vernietigd worden door 

betreding of het afgrazen en niet meer regenereren, als een dichte vegetatiemat opengetrapt 

wordt, als strooisel afgebroken wordt en niet meer accumuleert. Zowel plekken zonder 

levende begroeiing en organisch materiaal, als plekken met een zeer ijle begroeiing en heel 

weinig strooisel zijn van belang. In de Kalmthoutse Heide gaat het enerzijds over onbegroeid 

stuifzand in duinen en droge heide en de habitat voor pioniervegetaties in de natte heide. 

Als criterium wordt op jong stuifzand de oppervlakte onbegroeid zand met minimaal 

organisch materiaal en hoogstens een erg ijle pioniervegetatie genomen. In de andere 

omstandigheden gaat het om de oppervlakte ijl begroeide bodem zonder ophoping van 

ruw strooisel, eventueel met sterk verteerd organisch materiaal aan de oppervlakte. 

2.2.5 Behouden of vergroten van de structuurrijkdom van de heide 

Het behouden of vergroten van de structuurrijkdom van de vegetatie in functie van 

invertebraten en reptielen is een doel op landschapsniveau en moet dus niet in elk 

begrazingsblok behaald worden.  

Als criterium wordt het mozaïekpatroon van de vegetatie gebruikt. Dat bestaat voor een 

deel uit ‘ruige’ vegetatie met oudere heide in de volwassen en degeneratiefase en vlekken 

pijpenstro, korte vegetaties met struikhei in de pionier- en opbouwfase, mossen, 

korstmossen en open zand en uit kleinere vlekken bomen en struiken (berk, grove den, 

zomereik, braam, sporkehout, e.d.) (Bink, 1992). 
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2.3 Richtwaarden voor de beoordeling  

We stellen enkele redelijk eenvoudig uit te voeren metingen voor die het mogelijk moeten 

maken om de resultaten van de begrazing op de drie tijdstippen te beschrijven en 

beoordelen. Een beoordeling impliceert dat er duidelijke doelen geformuleerd zijn voor de 

verschillende deelgebieden en zones waar gegraasd wordt. Die doelen verwoorden wat 

bereikt moet worden en beschrijven dit in meetbare termen. De meetbaarheid refereert naar 

de criteria waarvoor gegevens verzameld worden. Hierna geven we voor de drie tijdstippen, 

nl. tijdens het graasseizoen bij het verplaatsen van de grazers, op het einde van het 

graasseizoen en op het einde van een beheerperiode met schapen (= na vier jaar), de 

mogelijke elementen waarmee de doelen meetbaar en evalueerbaar gemaakt kunnen 

worden.  

Alle metingen vereisen terreinwerk en verwerking achteraf. Omdat er dikwijls kwantitatieve 

gegevens nodig zijn voor de beoordeling, zijn eenvoudige middelen zoals foto’s maar heel 

beperkt bruikbaar. Ze geven ‘een indruk’, maar laten zelden goede vergelijkingen toe. Bloei 

bijvoorbeeld, is teveel afhankelijk van beeldkwaliteit, seizoen en toevallige factoren. 

Noodzakelijke kwantitatieve gegevens zoals frequentie en bedekkingspercentages van 

soorten, hoogte van vegetatie, dikte van strooisel, structuur van vegetatie, kunnen 

nauwelijks of niet beoordeeld worden a.d.h.v. foto’s.  

2.3.1 Metingen voor de tussentijdse beoordeling 

Voor elke te begrazen zone worden de periode van begrazing en de na te streven doelen in 

het jaarlijks begrazingsplan beschreven en in een meetbare grootheid weergegeven. Er 

kunnen meestal verschillende maten gebruikt worden. Bij een aantal van deze maten zijn 

streefwaarden gegeven die voor de beoordeling gebruikt kunnen worden [tekst in italics 

tussen rechte haakjes].  

 Vermindering van het aandeel pijpenstro (dominantie doorbreken, verhinderen dat 

het gras tot dominantie komt, lagere bedekking) 

o % van de biomassa van pijpenstro dat afgegeten moet zijn [33 - 66% voor 

zones met codominantie van pijpenstro; ≥ 66% voor zones met 

dominantie van pijpenstro] 

o bedekking van pijpenstro in de vegetatie [≤ 25%] 

o frequentie van pijpenstro in de vegetatie [≤ abundant2]  

o hoogte van pijpenstro na begrazing [≤ 5 cm] 

o aantal bloeihalmen [geen] 

 Verhinderen of tegengaan van opslag van bomen en struiken  

o % afgegeten bladeren, knoppen en twijgen van jong loofhout [≥ 80%] 

o % afgegeten toppen van jonge dennen [≥ 80%] 

 Verjonging struikhei  

o % van de biomassa van struikhei dat afgegeten moet zijn [5 - ≤ 30%] 

 Behouden of vergroten van de structuurrijkdom van de vegetatie in functie van 

invertebraten en reptielen 

o % oppervlakte met minder intensief begraasde grassen (minder dan het 

vooropgestelde streefdoel voor de grassen) = grassen hoger dan het 

vooropgestelde streefdoel [10 - 25%] 

o % oppervlakte met minder intensief begraasde struikhei (minder dan het 

vooropgestelde streefdoel voor struikhei) [25 – 40%] 

o de twee vorige criteria samen (‘ruige vegetatie’) [50%] 

o % oppervlakte met vlekken bomen en struiken [10 - 25%] 

 Vermijden van beschadiging van specifiek habitat 

                                                
2 Volgens de Tansley-schaal; zie verder paragraaf 2.4 en bijlage 3  



 

10 INBO.A.3679 www.inbo.be 

o oppervlakte frequent betreden of voor rusten gebruikt habitat zoals 

venoevers, droge en natte pioniervegetaties, stuifzandplekken, kwetsbaar 

duinreliëf (‘crocreliëf’) [≤ 25% beschadigde oppervlakte] 

 Vermijden van betreding, gebruik en rustverstoring van de kwetsbare zones, 

aangeduid in het begrazingsplan 

o aanwezigheid van grazers in de afgesproken kwetsbare zones [nee] 

2.3.2 Metingen voor de jaarlijkse beoordeling 

Op het einde van het seizoen wordt het resultaat van het beheer voor de verschillende zones 

waar begraasd werd, beoordeeld. De  vooropgestelde doelen voor een zone zullen dikwijls 

dezelfde zijn als de tussentijdse doelen. Gezien de ontwikkeling van de vegetaties na de 

begrazing, kunnen de meetbare eenheden echter meer algemeen geformuleerd zijn. Als 

bijvoorbeeld het doel is om de dominantie van pijpenstro te doorbreken, dan moet 

tussentijds, direct na het grazen, nagegaan worden of er voldoende biomassa verwijderd 

werd (bv. op basis van de hoogte van pijpenstro na begrazing), terwijl op het einde van het 

graasseizoen eerder de bedekking van het gras in vergelijking met deze van struikhei en 

dophei bepaald zal worden.  

Zoals bij de tussentijdse beoordeling kunnen er meestal verschillende maten gebruikt 

worden. Bij een aantal van deze maten zijn streefwaarden gegeven die voor de beoordeling 

gebruikt kunnen worden [tekst in italics tussen rechte haakjes].  

 Vermindering van het aandeel pijpenstro (dominantie doorbreken, lagere bedekking) 

o bedekking van pijpenstro in de vegetatie [≤ 25%] 

o frequentie van pijpenstro in de vegetatie [≤ abundant] 

o aantal bloeihalmen [geen] 

 Vermindering van de hoeveelheid strooisel 

o % oppervlakte met dik strooiselpakket in pijpenstrovegetatie [75 – 90% ≤ 

1 cm dikte] 

 Verhinderen of tegengaan van opslag van bomen en struiken  

o oppervlakte met bomen en struiken die boven de heidebegroeiing uitsteekt 

[10 -  25%]  

 Verjonging struikhei  

o aandeel regenererende struikhei3 t.o.v. totale struikheibedekking [75 - 

100%] 

 Behouden of vergroten van de structuurrijkdom van de vegetatie in functie van 

invertebraten en reptielen 

o % oppervlakte korte vegetaties en open zand (heide in pionier- en 

opbouwfase, mossen en korstmossen) [25 - 40%] 

o % oppervlakte ‘ruige’ vegetatie met heide in volwassen en degenererende 

fase en vlekken pijpenstro [50%] 

o % oppervlakte met vlekken bomen en struiken [10 - 25%] 

 Vermijden van beschadiging van specifiek habitat 

o oppervlakte vertrappelde venoevers, droge en natte pioniervegetaties, 

kwetsbaar duinreliëf (‘crocreliëf’) [≤ 25% beschadigde oppervlakte] 

o presentie van ‘storingsindicatoren’, veelal nitrofiele plantensoorten 

[zeldzaam, ‘r’ volgens de Tansley-schaal (zie bijlage 3)]  

 Vermijden van betreding, gebruik en rustverstoring van de kwetsbare zones, 

aangeduid in het begrazingsplan 

o aanwezigheid en nestsucces van grondbroeders [ja] 

o aanwezigheid van reptielen [ja] 

o bloei van orchideeën, klokjesgentiaan, beenbreek [ja] 

o bloei van nectarplanten (kruiden en struiken) [ja] 

                                                
3 Regenererende struikhei: hier verstaan als een struikheiplant waarop regeneratie met jonge loten plaatsvindt. Het kan 

gaan om maar een deel van de plant. Karakteristiek zijn de ‘drumsticks’, haast kale langloten die aan de top heel dicht 

bezet zijn met vitaal uitgroeiende kortloten.  
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2.3.3 Metingen aan het einde van een beheerperiode 

Op het einde van een beheerperiode met schapen (na 4 jaar) wordt een algemene evaluatie 

van het gevoerde beheer uitgevoerd. Die is omvattender dan de jaarlijkse beoordelingen. Ze 

gaat ook niet over de aparte begrazingszones, maar over de begraasde oppervlakte in haar 

geheel. De toestand waarin de vegetaties, soorten en habitattypes van de begraasde zones 

verkeren, wordt beoordeeld. Door ook de resultaten van de jaarlijkse en tussentijdse 

evaluaties te gebruiken, kan duidelijk worden hoe de begrazing mee verklarend is voor de 

gevonden toestand. Daarnaast is een vergelijking met niet begraasde deelgebieden van de 

Kalmthoutse Heide aan te raden.  

Een aantal meeteenheden is hetzelfde als voor de jaarlijkse beoordeling; andere komen 

overeen met de criteria voor de bepaling van de staat van instandhouding van de 

habitattypes van heide (Oosterlynck et al., 2018). Zoals bij de tussentijdse beoordeling 

kunnen er meestal verschillende maten gebruikt worden. Bij een aantal van deze maten zijn 

streefwaarden gegeven die voor de beoordeling gebruikt kunnen worden [tekst in italics 

tussen rechte haakjes].  

 Vermindering van het aandeel pijpenstro, bochtige smele en gewoon struisgras 

(dominantie doorbreken, lagere bedekking) 

o bedekking van pijpenstro, bochtige smele en gewoon struisgras in de 

vegetatie [≤ 25%] 

o frequentie van pijpenstro, bochtige smele en gewoon struisgras in de 

vegetatie [≤ abundant] 

o aantal bloeihalmen pijpenstro [geen] 

 Vermindering van de hoeveelheid strooisel 

o % oppervlakte met dik strooiselpakket in pijpenstrovegetatie [75 – 90% ≤ 

1 cm dikte] 

 Verhinderen of tegengaan van opslag van bomen en struiken  

o oppervlakte met bomen en struiken die boven de heidebegroeiing uitsteekt 

[10 -  25%]  

 Goed ontwikkelde vochtige en natte heide (H4010, H7140_oli & H7150) 

o % van de totale oppervlakte vochtige en natte heide in een ‘goede staat van 

instandhouding’4 (volgens LSVI-criteria) [100%] 

 Goed ontwikkelde droge heide (H2310 & H4030) 

o % van de totale oppervlakte droge heide in een ‘goede staat van 

instandhouding’5 (volgens LSVI-criteria) [100%] 

 Goed ontwikkeld stuifzandhabitat (H2330_bu) 

o % van de totale oppervlakte stuifzandhabitat in een ‘goede staat van 

instandhouding’6 (volgens LSVI-criteria) [100%] 

 Behouden of vergroten van de structuurrijkdom van de vegetatie 

o % oppervlakte korte vegetaties en open zand (heide in pionier- en 

opbouwfase, mossen en korstmossen) [25 - 40%] 

o % oppervlakte ‘ruige’ vegetatie met heide in volwassen en degenererende 

fase en vlekken pijpenstro [50%] 

o % oppervlakte met vlekken bomen en struiken [10 - 25%] 

 Vermijden van betreding, gebruik en rustverstoring van kwetsbare zones met 

bijzondere doelsoorten 

o aanwezigheid en nestsucces van grondbroeders [ja] 

o aanwezigheid van reptielen [ja] 

o bloei van orchideeën, klokjesgentiaan, beenbreek [ja] 

o bloei van nectarplanten (kruiden en struiken) [ja] 

                                                
4 Voor het criterium ‘vergrassing’ zijn we hier strenger dan de LSVI en stellen max. 25% voor; voor H7150 houden we 

de max. 10% van de LSVI.  

5 Voor het criterium ‘vergrassing’ zijn we hier strenger dan de LSVI en stellen max. 25% voor.  

6 Voor het criterium ‘vergrassing’ zijn we hier strenger dan de LSVI en stellen max. 25% voor.  
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 Soortenrijkdom van natte en droge heide 

o aanwezigheid soorten van de multisoortenmonitoring natte heide (zie De 

Cock et al., 2008) (zie bijlage 1) [ja + aantal] 

o aanwezigheid soorten van de multisoortenmonitoring droge heide (zie De 

Cock et al., 2008) (zie bijlage 2) [ja + aantal] 

o aanwezigheid van IHD-doelsoorten (Agentschap voor Natuur en Bos, 2011) 

[ja + aantal] 

2.4 Meettechnieken  

Om de effecten van de begrazing betrouwbaar te evalueren, moeten de gegevens op een 

gestandaardiseerde manier verzameld worden zodat een goed beeld verkregen wordt van 

een individuele begraasde zone of van alle zones in hun totaliteit. Dit stelt eisen aan de 

meettechniek. Traditioneel wordt dikwijls gewerkt met een aantal proefvlakken (in heide 9 

tot 16 m²) waarin alle metingen gebeuren en die random verspreid zijn over het gebied. 

Bestaat dat gebied uit redelijk homogene vegetaties elk in grote vlekken en worden de 

vierkanten proportioneel verdeeld over de vegetatievlekken, dan kan dit een betrouwbaar 

beeld opleveren. Het aantal vierkanten dat bemonsterd moet worden neemt echter snel toe 

naarmate de vegetatie heterogener is en daarmee ook de noodzakelijke 

bemonsteringsinspanning. Als alternatief stellen we daarom voor dat er gewerkt wordt met 

transecten. Dit is een snellere methode die trouwens geschikter is voor het opvolgen van 

begrazingsbeheer omdat ze beter de ruimtelijke heterogeniteit, kenmerkend voor begrazing, 

kan beschrijven.  

De gegevens worden verzameld langs transecten. Met een rolmeter worden random  

trajecten van 60 meter (of een veelvoud daarvan) uitgelegd door de vegetatiemozaïeken van 

de begraasde zone. Ze liggen niet strikt vast –maar wel ongeveer, bv. diagonaal over het te 

evalueren terrein– waardoor er geen tijd verloren gaat met het uitzetten en zoeken van 

vaste punten op het terrein, iets dat in begraasde terreinen vaak heel tijdrovend is. Op vaste 

afstanden worden een aantal kenmerken van de vegetatie genoteerd. Zoals in 2.3 uitgelegd, 

kunnen deze verschillen afhankelijk van het tijdstip en het doel van de evaluatie.  

De tussentijdse beoordeling mag niet te veel tijd vragen en moet snel resultaten opleveren 

om het beheer desnoods te kunnen bijsturen. Daarom lijkt een visuele inschatting 

aangewezen. Voor de frequentie kunnen daarvoor de categorieën van de Tansley-schaal 

gebruikt worden (zie bijlage 3). De jaarlijkse beoordeling en de evaluatie op het einde van 

een beheerperiode kunnen iets uitgebreider (zie paragraaf 2.4.3).  

2.4.1 Voorbereiding van de tussentijdse en jaarlijkse beoordeling 

Voor de tussentijdse en de jaarlijkse beoordeling wordt er per begrazingszone een tabel 

gemaakt met in de kolommen een selectie van meeteenheden (zie 2.3.1 en 2.3.2) en als 

rijen de verschillende waarnemingspunten langs de transecten in de begrazingszone. Deze 

tabel zal op het terrein gebruikt worden om de resultaten van de metingen te noteren. Dit 

kan op papier of direct digitaal. Voor digitale invoer is Collector for ArcGIS (esri), een app die 

op een smartphone of tablet werkt, een goede optie. Op een geüploade luchtfoto of 

thematische kaart worden de meetpunten gesitueerd en de gps-coördinaten ingelezen. Voor 

elk criterium worden de meetwaarden met een binaire code, een getal of elementen uit een 

dropdown menu ingegeven. Als het relevant is, kunnen foto’s en andere informatie 

toegevoegd worden. De resultaten worden in een database opgeslagen en kunnen in een GIS 

geüpload worden.  

2.4.2 Uitvoering van de tussentijdse en jaarlijkse beoordeling 

Ligging van de meetpunten 

De metingen gebeuren op vaste afstanden langs het transect. In totaal moeten er per 

begrazingszone minstens 50 punten bemonsterd worden. Voor de beoordeling van kleine 
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zones van enkele hectaren, zoals de individuele plaatsen waar een kudde met herder 

gegraasd heeft, wordt er best om de 10 meter gemeten. Voor grotere gebieden, bijvoorbeeld 

een beheerperceel dat in zijn geheel wordt beoordeeld op het einde van het graasseizoen, 

wordt om de 20 meter gemeten. De transectlijnen die daarbij gevolgd worden, liggen 

verspreid over de verschillende vegetatietypes in het gebied waarover een uitspraak gedaan 

moet worden. Als een begroeiing die voor de beheerdoelstellingen erg relevant is, alleen 

ergens lokaal voorkomt, zoals een dichte opslag van berken bijvoorbeeld, dan wordt er 

gericht in dit vegetatietype een transect gelegd. Elk meetpunt wordt steeds met een gps 

ingemeten en de coördinaten worden in de tabel genoteerd of in de digitale database 

opgeslagen.  

Uitvoering van de metingen 

Een waarnemingspunt wordt echt als een punt beschouwd en bestaat uit het ‘object’ dat de 

bodem op dat punt bedekt. Voor dat punt worden de hierna volgende metingen uitgevoerd. 

Zoals gezegd, moeten niet alle metingen bij elke beoordeling uitgevoerd worden. Voor de 

snelle tussentijdse beoordeling volstaan de metingen die met ** aangeduid zijn.  

1) ** De effectieve bodembedekking op het punt zelf: onbegroeid zand, verteerd 

organisch materiaal, strooisel, plantensoort (te specifiëren), … (type) 

2) Dichtstbijzijnde plant pijpenstro (cm) 

3) Dichtstbijzijnde plant struikhei (cm) 

4) Dichtstbijzijnde loofboom of –struik (soort en cm) 

5) Dichtstbijzijnde naaldboom (soort en cm) 

6) ** Het hoogste punt van de plant, strooisel, … op het meetpunt zelf(cm) 

7) Hoogte van de dichtstbijzijnde loofboom en struik (cm) 

8) Hoogte van de dichtstbijzijnde naaldboom (cm) 

9) ** Mate van vraat pijpenstro voor het punt of de dichtstbijzijnde plant (de plant 

wordt in haar geheel bekeken) (1 = geen; 2 = matig, niet alle delen zijn begraasd 

en/of er zijn bloeihalmen aanwezig; 3 = sterk, hele plant is begraasd, maar H > 10 

cm; 4 = zeer sterk, hele plant is afgegraasd en H < 10 cm) 

10) ** Mate van vraat struikhei voor het punt of de dichtstbijzijnde plant (de plant wordt 

in haar geheel bekeken) (1 = geen; 2 = matig, niet alle twijgen zijn begraasd, er 

ontwikkelen langloten met bloei; 3 = sterk, alle twijgen zijn aangevreten, maar er is 

overal nog groen aanwezig; 4 = zeer sterk, op delen van de plant zijn alle kort- en 

langloten afgegeten) 

11) ** Mate van vraat loofbomen voor het punt of de dichtstbijzijnde plant (de struik of 

boom wordt in haar geheel bekeken) (1 = geen; 2 = matig = minder dan de helft 

van de bladeren en knoppen zijn afgegeten; 3 = sterk, meer dan de helft van alle 

bladeren en knoppen zijn afgegeten; 4 = zeer sterk, alle bladeren, knoppen en jonge 

twijgen zijn afgegeten en de schors is plaatselijk aangevreten) 

12) ** Mate van vraat naaldbomen voor het punt of de dichtstbijzijnde plant (de boom 

wordt in haar geheel bekeken) (1 = geen; 2 = matig, de toploot is aangevreten, 

maar zijloten onder de top zijn niet beschadigd; 3 = sterk, hele toploot en 

onderstaande zijloten zijn afgegeten; 4 = zeer sterk, toploot en haast alle jonge 

zijloten zijn aangevreten) 

13) Dikte strooisel (cm) 

14) Bloei (ja of nee) 

15) Zaadproductie van pijpenstro in een vierkant van 40 x 40 cm om het meetpunt 

(aantal bloeihalmen) 

16) Mate van regeneratie van struikhei voor het punt of de dichtstbijzijnde plant (de 

plant wordt in haar geheel bekeken) (1 = geen; 2 = matig, < 50% van de 

aangevreten delen met nieuwe loten; 3 = sterk, alle aangevreten delen met nieuwe 

loten, ‘drumsticks’; 4 = heel sterk, gehele plant aaneengesloten dicht bezet met 

nieuwe loten) 
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Exclosures  

Om de effecten van de begrazing goed te kunnen beoordelen, is het sterk aan te bevelen dat 

er niet alleen gewerkt wordt met een regelmatige en gestandaardiseerde beschrijving van de 

effecten van die begrazing, maar dat er ook vergeleken wordt met begroeiingen die niet 

begraasd zijn. Daarvoor zou een reeks van voldoende grote ‘exclosures’ geïnstalleerd kunnen 

worden waarin de evolutie zonder begrazing gevolgd en gemeten kan worden. Om effectief 

te zijn als ‘blanco’, moeten die uitgerasterde zones naar bodem, vegetatie, 

brandgeschiedenis en voormalig beheer vergelijkbaar zijn met de begraasde 

terreingedeelten.  

Het is ook te overwegen om tijdens de begrazing met tijdelijke kleine uitrasteringen te 

werken. Door enkele m² met flexinetten af te spannen, heeft men dan de mogelijkheid om 

bijvoorbeeld direct het verschil in vegetatiehoogte te zien en kan, na een biomassameting 

binnen en buiten de afgerasterde plek, de intensiteit van de begrazing bepaald worden. Door 

de gemeten verschillen, bijvoorbeeld in gewogen biomassa, te vergelijken met de visuele 

indruk die men ervan heeft, kunnen de beheerder en herder zich trainen in het herkennen 

van een bepaalde begrazingsdruk. Die expertise is belangrijk om te bepalen wanneer een 

kudde best verplaatst wordt. 

2.4.3 Metingen aan het einde van een beheerperiode  

De beoordeling op het einde van een begrazingsbeheerperiode is een combinatie van 

specifieke effectmetingen van de begrazing en algemenere metingen van de toestand van de 

habitattypes en doelsoorten waarvoor de Kalmthoutse Heide belangrijk is. In het kader van 

het nieuwe beheerplan van het reservaat is uitgebreid beschreven hoe de resultaten van het 

heidebeheer en van de toestand van het milieu, beoordeeld kunnen worden (De Blust, 

2015). De criteria en indicatoren die erin voorgesteld worden om het onderhouds-, herstel- 

en omvormingsbeheer van natte heide en de ermee geassocieerde pioniergemeenschappen 

(H4010, H7140_oli, H7150) en droge heide (H2310, H4030) te evalueren, kunnen ook direct 

gebruikt worden voor de specifieke opvolging van het begrazingsbeheer. De beoordeling aan 

het einde van een begrazingsbeheerperiode kan daarom uitgaan van de algemene 

meetmethode van de ANB-beheermonitoring (Van Calster et al. 2018), uitgebreid met een 

aantal specifiek op de begrazing gerichte metingen (zie 2.3.3) en geïnterpreteerd naar de 

doelstellingen van de begrazingszones en volgens de criteria voor de beoordeling van de 

verschillende types van beheer. De gegevensverzameling gebeurt op dezelfde manier als 

voor de tussentijdse en jaarlijkse beoordeling, met puntwaarnemingen langs transecten. 

Voor gegevens op vegetatieniveau kan de ANB-beheermonitoringsmethode gevolgd worden. 

Gegevens worden in alle terreinen waar in de afgelopen begrazingsbeheerperiode gegraasd 

werd, verzameld. Voor specifieke soortengroepen en doelsoorten komt aanvullende 

informatie uit de soortenmonitoring die door het Grenspark Kalmthoutse Heide 

georganiseerd wordt. Hiermee kan de toestand in de begraasde zones vergeleken worden 

met de algemene trend die zich op veel grotere schaal voordoet. Om tenslotte een goed 

inzicht te krijgen in de techniciteit en de organisatie van de begrazing, moeten zoveel 

mogelijk gegevens over de begrazing zelf tijdens de beheerperiode, verzameld worden. 

Jaarlijkse begrazingsplannen en het logboek of de database met de begrazingsactiviteiten die 

door de herder bijgehouden wordt, zijn hiervoor erg belangrijk.  

2.5 Interpretatie van de metingen  

Met de gegevens kunnen de verschillende criteria getoetst worden om na te gaan of de 

begrazing een gunstig effect heeft op het bereiken van de doelen.  

 Met de set getallen van de hoogtemetingen kan de standaarddeviatie berekend worden 

die als een maat voor structuurvariatie beschouwd kan worden. Hoe groter de 

standaarddeviatie, hoe meer structuur. Een ijking van deze waarde aan wat een 

gewenste structuur inhoudt, moet nog gebeuren. De waarden kunnen ook vergeleken 

worden met de beschreven gunstige vegetatiemozaïek, de verhouding tussen lage en 
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open vegetaties, ruigere vegetaties en boom- en struikopslag. Ook de dichtste afstand 

tot bomen en struiken wordt in die zin geïnterpreteerd. 

 De genoteerde aanwezigheid van soorten kan vertaald worden naar relatieve 

bedekkingen (Wilson, 2011).  

 De mate van vraat geeft rechtstreeks informatie over de directe impact van de begrazing 

en komt overeen met een grootteorde van biomassa die verwijderd werd. Met de mate 

van bloei  wordt nagegaan of de functionaliteit als voedselbron al dan niet in het gedrang 

komt.  

 De dikte van de strooisellaag, het aantal pijpenstrohalmen en de mate van regeneratie 

van struikhei geven informatie over de potentiële ontwikkeling van de vegetatie en de 

dominantieverhoudingen na de begrazing.  

2.6 Bijsturing op basis van de resultaten 

De resultaten van de tussentijdse beoordeling worden gebruikt door de beheerder en de 

herder om beslissingen te nemen over het verder verloop van de begrazing gedurende het 

seizoen. De voornaamste vraag is of het overeengekomen begrazingsplan al dan niet 

aangepast moet worden.  

De resultaten van de jaarlijkse beoordeling worden besproken door de beheerder, de 

herder en de stuurgroep voor de begrazing. Het gaat dan niet alleen om de resultaten van de 

begrazing voor de natuurdoelen, maar ook om het verloop van de begrazing, de problemen 

die zich mogelijk hebben voorgedaan, de tussentijdse aanpassingen aan het 

begrazingsschema, de conditie van de dieren, de algemene organisatie en de blijvende 

haalbaarheid van de toegepaste begrazingsvorm.  

De resultaten van de beoordeling aan het einde van een beheerperiode worden 

besproken door de beheerder, de herder en de stuurgroep voor de begrazing. Bij deze 

beoordeling is het belangrijk dat de begrazing in haar geheel geëvalueerd wordt, met in de 

eerste plaats de rol die ze gespeeld heeft bij het al dan niet behalen van de gestelde 

natuurdoelen. De vraag of de begrazing gecontinueerd kan worden in de bestaande vorm of 

aanpassingen vergt, moet beantwoord worden. Maar ook de combinatie met andere 

beheermaatregelen, de relatie met het recreatief gebruik van het reservaat en de organisatie 

van het begrazingsbeheer zelf, worden dan in beschouwing genomen. Het laatste aspect is 

erg belangrijk om een goede inschatting te kunnen maken van de inspanningen die gepaard 

gaan met het begrazingsbeheer.  

3 Begrazingsintensiteit  

De duur dat er in een gebied gegraasd kan of moet worden en het aantal grazers per 

oppervlakte, zijn afhankelijk van de productiviteit van het terrein, de soortensamenstelling 

van de vegetaties, de aanwezigheid van voor begrazing gevoelige soorten, de nagestreefde 

natuurdoelen en de daarmee samenhangende de hoeveelheid biomassa die van bepaalde 

vegetatietypes of plantensoorten afgegeten zou moet worden. Deze aspecten verschillen 

sterk tussen de verschillende begrazingszones en van jaar tot jaar, waardoor het moeilijk is 

om algemeen geldende richtcijfers te geven. 

Uit proeven bleek dat met een consumptie van 30% en minder van de jaarlijkse productie 

van pijpenstro en struikhei de verhouding tussen beide soorten gelijk blijft (Pakeman & 

Nolan, 2009). Er is geen reductie van de biomassa in de daaropvolgende jaren waardoor we 

de begrazingsintensiteit die hiermee samengaat als extensief kunnen bestempelen. Als er 

geen veranderingen in de heide nagestreefd worden, is, rekening houdend met natuurlijke 

variatie, een veilige grens die aangehouden kan worden 20% consumptie van de jaarlijkse 
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productie (Pakeman et al., 2003). Voorwaarde is uiteraard dat er geen andere factoren, zoals 

nutriëntentoevoer of verdroging tot verandering kunnen leiden.  

Wanneer de jaarlijkse bladproductie van pijpenstro voor 33% (een derde) afgegeten wordt, 

treedt er het jaar daarop wel een reductie van de bedekking met het gras op, maar blijft 

tegelijkertijd regeneratie van struikhei vanuit kiemplanten mogelijk (Ross, 2000). Vergroot 

de begrazingsintensiteit tot 66% van de jaarlijkse productie (twee derden), dan heeft dit ook 

een negatief effect op de overleving van kiemplanten van struikhei. Met schapenbegrazing in 

de zomer gedurende drie jaar, waarbij telkens een derde van de pijpenstro afgegeten wordt, 

is de biomassa van het gras het jaar daarop met 40% gereduceerd. Wordt er telkens twee 

derden geconsumeerd, dan is pijpenstro met 78% gereduceerd (Grant et al., 1996). Met 

runderen wordt een gelijkaardig effect gehaald, zij het dat het langer duurt. Gedurende zes 

jaar een consumptie realiseren van 33% geeft dan een reductie van 46 tot 65%, met een 

consumptie van 66% is dat 89% (Grant et al., 1996).  

In het nieuwe beheerplan voor de Kalmthoutse Heide (Laurijssens et al., 2015) en de 

evaluatie van het begrazingsbeheer tot 2008 (De Blust et al., 2008) is opgegeven welke 

begrazingsdruk nodig is om de noodzakelijke reductie in biomassa te verkrijgen. Voor de 

productieniveaus in de Kalmthoutse Heide komt een extensieve begrazing met schapen 

overeen met 1 schaap per ha, of 1 per 2 ha in het begin van het groeiseizoen (De Blust et 

al., 2008). Dit is vergelijkbaar met de getallen van Pakeman et al. (2003) waar met 0,8 tot 

0,9 schapen per ha per jaar een biomassareductie van minder dan 20% gemeten wordt. 

Voor runderen zijn deze aantallen lager; 0,1 tot 0,2 runderen per ha worden daarbij als 

richtgetallen voor heidebeheer gegeven (Van Paassen & Schrieken, 1998). Vanuit het 

oogpunt van de fauna die het vooral van de structuur van de vegetatie en het daarmee 

samenhangende microklimaat moet hebben, zou een dichtheid van 0,2 tot 0,25 runderen/ha 

al te hoog zijn omdat een gesloten vegetatie er al snel door opengebroken wordt (Van 

Turnhout et al., 2001; Stuyfzand et al., 2004). Deze getallen gelden voor de vormen van 

vrije begrazing. Bij drukbegrazing en geherderde begrazing worden voor de beperkte periode 

dat een terrein begraasd wordt veel hogere getallen gehaald. De tijd dat met het gegeven 

aantal dieren gegraasd wordt zal dan afhankelijk zijn van de reductie in plantengroei die 

nagestreefd wordt. In tabel 1 (De Blust et al., 2008) is het verband tussen begrazingsdruk, 

reductie in biomassa en aantal dieren per ha gegeven.  

Tabel 1 Betekenis van de begrazingsdruk extensief, gemiddeld en zeer intensief voor De Kalmthoutse 

Heide bij zomerseizoensbegrazing. 

Deze richtcijfers hebben in de eerste plaats betrekking op het verminderen van de biomassa 

van pijpenstro en zo op de verschuiving in concurrentie ten voordele van struikhei en 

gewone dophei. Voor de verjonging van struikhei lijkt het aangewezen dat er niet meer dan 

een derde van de hei afgegeten wordt, tenminste als ook een gevarieerde, structuurrijke 

heide nagestreefd wordt. Bij een hogere begrazingsdruk kunnen planten die in de 

opbouwfase zijn nog wel goed regenereren, maar zullen dan een eenvormige dichte 

begroeiing vormen.  

Om kiemplanten van andere soorten een kans te geven, moet begrazing ertoe leiden dat 

dominante pijpenstrovegetaties meer open worden en dat het strooiselpakket afbreekt. Dit 

begrazingsdruk Reductie biomassa Schapen / ha Schapen / ha bij een laag 

productieniveau (juni) 

extensief < 20% 1 0,5 

intermediair 20% – 60% 1 – 3,5 0,5 – 3 

intensief 60% - 80% 3,5 – 5,5 3 – 4 

zeer intensief > 80% > 5,5 > 4 
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vraagt een intermediaire tot intensieve begrazingsdruk. Om te voorkomen dat nieuw 

gevestigde soorten op hun beurt afgegeten of vernietigd worden, is sturing van de begrazing 

door een herder of door de timing van de begrazing in rasters van nabij op te volgen, nodig. 

Open plekken die gunstig zijn voor de nieuwe vestiging zijn dikwijls de paadjes die door de 

dieren gemaakt worden.  

Voor het tegengaan van verbossing is gerichte begrazing het meest efficiënt. Intensieve 

begrazing van bladeren en twijgen, tijdens de periode dat de bomen en struiken uitlopen, is 

aangewezen. Zeker voor berken zal die begrazing meerdere jaren na elkaar herhaald moeten 

worden, liefst met nog een tweede graasperiode gedurende eenzelfde jaar.  

4 Tijdsinschatting eindbeoordeling 

Een reële kostprijs geven voor het uitvoeren van een beoordeling aan het einde van een 

begrazingsbeheerperiode, is moeilijk. We beperken ons hier tot een inschatting van de 

expertise en de tijd die nodig zijn om de gegevens te verzamelen en te interpreteren.  

Voor de gegevensverzameling op het terrein is een geschoold veldmedewerker met 

soortenkennis nodig. De voorbereiding van het veldwerk, de verwerking en de interpretatie 

van de gegevens, zijn werk voor een bioloog met ervaring in natuurbeheer. Voor het 

verzamelen en interpreteren van gegevens over de technische en organisatorische aspecten 

van het begrazingsbeheer zal er moeten samengewerkt worden met de beheerder en de 

herder.  

Voor het berekenen van de tijd die nodig is voor het verzamelen van de veldgegevens, gaan 

we uit van 50 meetpunten per dag (eigen ervaring), aangevuld met bijkomende metingen 

volgens de ANB-beheermonitoringsmethode (die is in principe 6-jaarlijks en voor 

herstelbeheer in een eerste fase 3-jaarlijks; maar hier is voor de 4-jaarlijkse monitoring 

gekozen omdat de evaluatie dan samen spoort met het beheercontract van de herder). 

Verdeeld over de zones die begraasd worden door een kudde met herder, door 

stootbegrazing in verplaatsbare rasters en door extensieve begrazing in permanente rasters, 

komt dit neer op 2 maanden veldwerk. Voorbereiding, verwerking en interpretatie van de 

gegevens vraagt nog eens 2 maanden werk. Integratie met andere monitoring in de 

Kalmthoutse Heide en het Grenspark en verwerking van de technische en organisatorische 

aspecten van de begrazing is eveneens werk voor 2 maanden. Om een degelijke beoordeling 

van de begrazing aan het einde van een beheerperiode uit te voeren is dus (minimaal) 6 

maanden werk nodig, te verdelen over 1/3 technicus en 2/3 wetenschapper. Dat is dus 

weinig meer dan 10% van de totale begrazingsbeheerperiode. Budgettair zal de verhouding 

in dezelfde grootteorde liggen, wat verdedigbaar is, aangezien aangenomen wordt dat voor 

een goede ecologische monitoring of kwaliteitsevaluatie t.b.v. adaptief beheer of de 

beoordeling van de effectiviteit van een project, een budget van 1/3 van de totale 

projectprijs  voorzien moet worden (Clark & Whitfield, 1993). 
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Conclusie 

Samengevat komen we tot de volgende conclusies t.a.v. de gestelde vragen.  

1. Op basis van welke criteria wordt bepaald wanneer de grazers verplaatst moeten worden 

om:  

a) verbossing tegen te gaan in het begin van het begrazingsseizoen,  

b) later in het seizoen pijpenstrootje terug te dringen en  

c) open plekken en heideverjonging te creëren of in stand te houden? 

a) Als absolute maat om de verbossing te beoordelen, stellen we het aantal bomen en 

struiken per oppervlakte die boven de heidebegroeiing uitsteken, voor. Als relatieve 

maat om het tegengaan van verbossing te beoordelen, kan de mate waarin bomen 

en struiken afgegeten of beschadigd zijn door begrazing, gebruikt worden. 

Richtwaarden worden gegeven in paragraaf 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3. 

b) Als absolute maat voor het gerealiseerde terugdringen kan het aandeel pijpenstro in 

de heidevegetatie, uitgedrukt als % bedekking of frequentie, gebruikt worden. De 

relatieve maat om het proces van terugdringen van pijpenstro te beoordelen, 

gebeurt best door de hoeveelheid afgegeten pijpenstro en de mate van zaadvorming 

te beoordelen. Criteria worden gegeven in paragrafen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3. 

c) Als absolute maat voor heideverjonging en bestaan van open plekken wordt het 

aandeel struikhei in de pionier- of opbouwfase en de aanwezigheid van onbegroeide 

plekken, uitgedrukt als % bedekking of frequentie, gebruikt. Als relatieve maat voor 

het proces van verjonging is de hoeveelheid afgegeten struikhei bruikbaar. Criteria 

worden gegeven in paragrafen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3. 

2. Hoeveel moet er afgegeten worden om de genoemde doelen te behalen, afhankelijk van 

de weersomstandigheden (droge/natte, koude/warme jaren, …)? Hierbij moet een 

onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende vormen van begrazing (extensief, 

gehoed, stootbegrazing) en tussen de type grazers (enkel schapen, enkel runderen of 

combinatie van beide). 

Er kan geen onderscheid gemaakt worden tussen de hoeveelheid biomassa die afgegeten 

moet worden in droge of natte en koude of warme jaren om de doelstellingen te halen. De 

weersomstandigheden tijdens het begrazingsseizoen spelen een rol bij de beschikbaarheid en 

de voedingswaarde van de planten, de omstandigheden na het begrazingsseizoen zijn mee 

bepalend voor de regeneratie achteraf. Omdat de omstandigheden erna niet gekend zijn 

tijdens de begrazing, kan daarmee geen rekening gehouden worden. Naar begrazing toe, 

bepalen de weersomstandigheden of er langer of korter gegraasd moet worden om een 

bepaalde hoeveelheid af te eten en vanaf wanneer of tot wanneer er voedzaam voeder 

aanwezig is.  

Van pijpenstro moet er tussen een derde en twee derde van de biomassa afgegeten 

worden in zones waar het tot codominant is en meer dan twee derde waar het domineert. 

Een derde geldt voor extensieve begrazing, twee derde voor geherderde begrazing en meer 

dan twee derde voor stootbegrazing. Na begrazing zou de hoogte van pijpenstro 5 cm of 

minder moeten bedragen en zouden er geen bloeihalmen tot ontwikkeling mogen komen. 

Voor de reductie van biomassa verschillen schapen- of runderbegrazing niet fundamenteel. 

Runderen grazen wel minder precies waardoor de gewenste effecten iets langer op zich 

kunnen laten wachten. In paragrafen 2.3.1 en 3 worden meer details gegeven.  

Voor de verjonging van struikhei volstaat een reductie van de biomassa tot een 

derde. Schapen- of runderbegrazing maakt geen fundamenteel verschil. In paragrafen 2.3.1 

en 3 worden meer details gegeven.  
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Om opslag van bomen of struiken te verhinderen of tegen te gaan moet naar schatting 

meer dan 80% van de bladeren, knoppen en twijgen van jonge loofbomen en meer 

dan 80% van de toppen van jonge dennen afgegeten worden. Deze reductie kan zowel 

met schapen als runderen gerealiseerd worden. In paragraaf 2.3.1 worden meer details 

gegeven.  

3. Wat zijn de effecten na vier jaar? 

Op het einde van een begrazingsperiode zouden pijpenstro, bochtige smele en gewoon 

struisgras een lagere bedekking moeten hebben en de dominantie ervan zou doorbroken 

moeten zijn. Zeker als de grassen voordien zwaar domineerden is dat echter geen garantie; 

dominantie houdt een vergelijking in met andere soorten en als die zich in de vier jaar nog 

moeten vestigen, dan is de kans klein dat de dominantieverhoudingen al effectief veranderd 

zijn. Daarnaast zou er een duidelijke vermindering van de hoeveelheid strooisel merkbaar 

moeten zijn en zou de oppervlakte met bomen en struiken die boven de heidebegroeiing 

uitsteken, sterk verkleind moeten zijn.  

De ‘staat van instandhouding’ van de doelhabitattype moet verbeterd zijn en de heide in het 

algemeen moet een rijkere structuurrijkdom hebben met een mozaïek van vlekken bomen en 

struiken, plaatsen met oudere heide in volwassen en degeneratiefase en enige pijpenstro en 

plaatsen met open zand, mossen en korstmossen en korte vegetaties met struikhei in 

pionier- en opbouwfase. Duinen, natte en droge heide hebben een grotere soortenrijkdom 

met aanwezigheid van specifieke doelsoorten. In paragraaf 2.3.3 is dit verder uitgewerkt.  

4. Wat is de kostprijs van een vierjarige monitoring, afhankelijk van mogelijke 

alternatieven? 

Om een idee te geven van de kostprijs schatten we de benodigde expertise en tijd in. Voor 

de beoordeling van de effecten van de begrazing aan het einde van een beheerperiode voor 

alle begraasde delen van de Kalmthoutse Heide moet gerekend worden op minimaal 6 

maanden werk, te verdelen over 1/3 technicus en 2/3 wetenschapper. Daarbij gaan we  

ervan uit dat de resultaten van de monitoring van specifieke soortengroepen, georganiseerd 

door het Grenspark, beschikbaar zijn. Is dit laatste niet het geval, dan moeten die 

afzonderlijk uitgevoerd worden. Het veldwerk en de analyse van de resultaten die daarvoor 

nodig zijn, vragen dan nog bijkomend tussen de vier en zes maanden werk. Verdere details 

staan in paragraaf 4. 
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Bijlage 1: Multisoorten natte heide (De Cock et al., 
2008) 
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Bijlage 2: Multisoorten droge heide (De Cock et al., 
2008) 
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Bijlage 3: Tansley-schaal  

 

Bron: Ecopedia https://www.ecopedia.be/encyclopedie/schaal-van-tansley (bezocht 

04/12/2018)  
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