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Aantekening vande redactie
In dit mededelingenblad treft U een artikel vande hand van onderzoekers
vanhetRijksinstituut voor Natuurbeheer over beheersactiviteiten inhetgebied deBaronie van Cranendonck.
Dezebijzondere interessante verhandeling drukken wijingedeelten af.Indit
nummer treft U eeneerste verkenning.
In mededelingenblad no. 58 wordt gedetailleerder opdeproblematiek ingegaan. Bewaar deze uitgave duszorgvuldig.

Veranderingen opverlaten landbouwgronden in deBaronie Cranendonck met
behulp vanbegrazing door
IJslandse pony's
Joep vande Laar en Pieter A.Slim

1. Inleiding
1.1 Algemeen
Even ten westen van Soerendonk in de gemeente Maarheeze ligt het CRMreservaatBaronie vanCranendonck (figuur 1).Hetiscirca 500 hagrootensluit
aan bij de boswachterij 't Leenderbos in het noorden en bij de Bevcrbeekse
Heide in België. Het geheel wordt gekenmerkt door een afwisseling vanbossen, heidevelden, landbouwgronden, een aantal vennen en moerassen enenkele beken en is daarbij nagenoeg vrij van bebouwing. In dit open tot halfopen landschap kunnen liefhebbers van natuur en bepaalde rustige vormen
van recreatie nog ruimschoots aan hun trekken komen.
De geologische ontstaanswijze endemanier waarop demens indeze contreien
het zwak golvende Brabantse dekzandlandschap ingebruik heeft genomen, is
elders uitvoerig beschreven (Iven en Van Gerwen, 1974; Hendrikx, 1979).
Ook indit tijdschrift komt degeschiedenis vanhet Brabants Landschap regelmatig ter sprake.
Als gevolgvandeze voorgeschiedenis was totindejaren dertig vandeze eeuw
in deze hoek van Brabant nogde 'fine fleur van onze wilde plantengroei' te
vinden (Westhoff e.a., 1973). Bedoelde rijkdom aan deels (zeer) zeldzame
plantesoorten is in de eerste plaats te danken aan de afwisseling van
5.

EINDHOVEN

t Leenderbos

WEERT

2km

C R M - reservaat Baronie Cranendonck
IUI begrazingsobject
Figuur 1
Ligging van het begrazingsobject binnen het
CRM-reservaat Baronie Cranendonck
droge, van nature voedselarme dekzandruggen en lage, relatief voedselrijke
beekdalen. Vanaf de middeleeuwen tot enkele decennia geleden kwam hier
steeds nadrukkelijker de toen nog in biologisch opzicht verrijkende invloed
van de mens bij.
De oppervlakte aan heidevegetaties, tot dan slechts verspreid voorkomend en
gering van omvang (hooguit enkele tientallen hectaren), breidde zich in de
loop der eeuwen zeer sterk uit, alsgevolg van het tot rond de laatste eeuwwisseling door onze toen nog overwegend agrarische samenleving gebezigde landbouwsysteem. De heide vormde een belangrijke, zelfs onmisbare schakel in dit
systeem. Overdag graasde hier de schaapskudde, 's-nachts vertoefden de schapen in de zogenaamde potstal. De aldaar gedeponeerde mest werd, vermengd
met heideplaggen, elk voorjaar over de akkers verspreid. Naarmate er meer
hongerige monden gevoed moesten worden, moest er meer mest beschikbaar
zijn om de akkers voldoende voedsel te kunnen laten produceren. Vanzelfsprekend moest dus ook het aantal schapen groeien en de heide uitgestrekter zijn; in het algemeen was de oppervlakte heide vijf tot dertig maal zo
groot als de oppervlakte akkers.

Deze vele eeuwen lang gevolgde wijze van landbouw bedrijven leidde tot een
geleidelijke concentratie van voedingsstoffen op een kleine oppervlakte dicht
bij het dorp (op en in de buurt van de akkers) ten koste van een langzame
maar zekere verarming van de bodem in een veel groter gebied. Reedsvan nature aanwezige verschillen in voedselrijkdom van de bodem werden nog aanzienlijk versterkt. Ten gevolge van de overgangssituaties op grotere en kleinere
schaal tussen hoog en laag, voedselarm en voedselrijk, droog en nat bestond er
een schier eindeloze geschakeerdheid aan levensmogelijkheden voor plant en
dier in dit gebied.
Aan het einde van de vorige eeuw kwam er vrij plotseling een einde aan dit
landbouwsysteem. Onder meer als gevolg van de uitvinding van kunstmest
werd het schaap in zijn functie alsmestleverancieroverbodig; daarmee wasook
de uitgestrekte heide niet langer nodig. Sterker nog: diezelfde heide kon juist
met behulp van de kunstmest produktiever dan ooit tevoren gemaakt worden.
De tot ver in de jaren vijftig voortdurende ontginningen en bebossingen deden het heidegebied snel inkrimpen. Uiteraard waren daar ook de sterke uitbreiding van de stedelijke bebouwing en de aanleg van wegen debet aan. In
1833 lager inNederland nog zo'n 600.000 ha heide, in 1970wasdit teruggelopen tot circa 60.000 ha en nu resteert hiervan nog slechts 40.000 ha.
1.2 Baronie Cranendonck
Ook op het grondgebied van het CRM-reservaat Baronie Cranendonck werden
grote oppervlakten heide met naaldhout bebost dan wel omgezet in landbouwgrond. Door bemesting van deze heideontginningen met steeds grotere
hoeveelheden (kunst)mcst verdween niet alleen de heide maar werden ook de
hierboven besproken verschillen in voedselrijkdom als het ware uitgewist; de
variatie aan levensmogelijkheden voor planten en daarvan direct afhankelijke
diersoorten werd minder.
Ligt de 'goeie ouwe tijd' dan toch achter ons? Wat betreft de rijkdom aan
plantengroei is daar zeer zeker sprake van. Voor onze roofvogels echter ontstond bij het ouder worden van de bosinplant broedgelegenheid in gebieden
waar die voorheen nauwelijks was, terwijl de situatie voor veel insekten en
zangvogels juist weer minder rooskleurig werd. In sociaal opzicht kan men
over het algemeen niet terugzien op een 'goeie ouwe tijd'. De dagen van een
boerenfamilie in de vorige eeuw werden vrijwel volledig gevuld met hard werken op het land en rond de boerderij. Zeker in vergelijking met wat wij nu gewend zijn, hield men er een sobere levensstijl op na. Hoe het dagelijkse leven
ervoorde meeste mensen uitzag, blijkt onder andere uit het enkelejaren geleden heruitgegeven boek 'Budel en Cranendonck; voorheen en thans' (Winkelmolen, I960). Logisch dat de toenmalige bewonersweinig oog hadden vooralleswat wij nu als mooi en behoudenswaard beschouwen. In ieder geval wasal
dat moois niet het gevolgvan een actief natuurbeheer, maar veeleer een onbedoeld bijprodukt van de harde strijd om voldoende brood op de plank te krijgen voor alle leden van de veelal kinderrijke gezinnen.

In biologisch opzicht is het zeker de moeite waard om te streven naar behoud
of herstel van de heide, een terreintype dat eigenlijk 'uit de tijd' is.Het isechter evenzeer om een andere reden de moeite waard, namelijk om een 'cultuurmonument' in stand te houden als eerbewijs aan onze vaak onder moeilijke
omstandigheden voortploeterende voorouders.

1.3 Ontwikkelingen in de Baronie Cranendonck na 1945
Nog in 1952 komen in het gebied van het huidige CRM-reservaat blijkens een
artikel in het tijdschrift 'De Levende Natuur' (Schimmel, 1952) vele verschillende vegetatietypen en vele zeldzame plantesoorten voor, een teken dat er
dan nogsteeds sprake isvan een ruime geschakeerdheid aan levensmogelijkheden. In het spoor van een algemene maatschappelijke ontwikkeling brak kort
daarna echter een periode van snelle modernisering van de agrarische sector
aan. In 1957 werd een gedeelte van het aangrenzende moeras Het Goor ontgonnen tot landbouwgrond. Een nieuw gemaal zorgde ervoor dat het overtollige water snel kon worden afgevoerd. Bemesting deed de voedselrijkdom en
daarmee de produktiviteit van de grond flink toenemen.
Alsgevolg van de toenemende bemesting (onder meer in verband met de opkomst van de maiscultuur) en de grotere beïnvloeding van de natuurlijke waterhuishouding werd de beïnvloeding door de landbouw ook elders overheersend. De voorheen in het gebied over grote afstand voorkomende geleidelijke
overgangen van droog naar nat en van voedselarm naar voedselrijk bleven
slechts op beperkte schaal bestaan. Op vele plaatsen verdwenen dan ook aan
matig voedselrijke omstandigheden gebonden vegetatietypen ofwerd de mate
waarin ze bedreigd werden groter.
In de loop van de jaren zeventig werden in het kader van de ruilverkaveling
'Strijper Aa-Budel' vele werken in het gebied uitgevoerd. De ruilverkaveling
werd ondernomen om een einde te maken aan het sterk versnipperde grondgebruik en de gebrekkige waterbeheersing, die een eigentijdse rationele exploitatie van de landbouwbedrijven in de weg stonden. Ten einde een efficiënte
bedrijfsvoering mogelijk te maken werden ongeveer 20 boerderijen verplaatst.
Om in tijden van overvloedige neerslag het water voldoende snel tekunnen afvoeren werd ingegrepen in de eigenzinnige, natuurlijke loop en afvoer van de
beken (zie ook Van der Straten en Von Meijenfeldt, 1977). De lengte van onverharde wegen in het totale ruilverkavelingsgebied (ongeveer 5500 ha.) werd
teruggebracht van 169 tot 6 km. Op ongeveer 600 ha werden echter geen cultuurtechnische maatregelen ten behoeve van de landbouw getroffen. De binnen deze oppervlakte gelegen marginale landbouwgronden (gronden waarook
met inzet van veel kapitaal en arbeid nauwelijks een redelijke produktie haalbaar is) werden in de loop van de tijd uit cultuur genomen en toegevoegd
aan de reeds aanwezige CRM-bezittingen: het reservaat Baronie Cranendonck
verkreeg aldus, middels de ruilverkaveling, zijn huidige omvang. Een wrang
8.

detail hierbij isdat ook de gronden van het voormalige Goor, nog pas in 1957
ontgonnen, bij het reservaat werden gevoegd. Enerzijds nemen nu de mogelijkheden voor goed natuurbeheer toe doordat zo'n, groot gebied de reservaatstatus heeft gekregen. Anderzijds vormt het reservaat wel een eiland te
midden van nu zeer intensief bewerkte landbouwgrond: de natuur in het reservaat is daarmee kwetsbaarder geworden.
1.4 Het begrazingsonderzoek
Toen er in 1972 een einde kwam aan het agrarisch gebruik van een aantal
gronden op een der koppen in het reservaatgebied, moesten die gronden van
de ene dag op de andere als natuurgebied beheerd worden. Het Rijksinstituut
voor Natuurbeheer (RIN) heeft daar toen een begrazingsbeheer ingesteld met
behulp van IJslandse pony's (figuur 1, foto 1). Deze toen nog vrij onbekende
vorm van natuurbeheer werd vanaf het begin met veel onderzoek begeleid.
Het voornaamste doel wasna te gaan of het begrazingsbeheer, overeenkomstig
de verwachting, zou leiden tot een verschraling (dat wil zeggen vermindering
van de voedselrijkdom) van de landbouwontginningen op de hogere zandgronden. Zo zou de oude situatie van geleidelijke overgangen van hoog gelegen, voedselarme zandgronden naar het lager gelegen, relatief voedselrijke
beekdal kunnen worden hersteld.

IJslandse pony's op verlaten landbouwgrond in het CRM-reservaat
Baronie Cranendonck

Het door de pony's begraasde gebied beslaat bijna 100ha. Behalve landbouwgronden liggen binnen deze oppervlakte ook restanten van heide- en stuifzand
alsmede 40 à 50 jaar oud naaldbos (elk voor eenderde gedeelte).
Door niet alleen de voormalige landbouwgronden, maar ook het bos en de
heide in het begrazingsbeheer te betrekken hoopte men ook een ander doel te
bereiken: het vervangen van de rechte cultuurlijke lijnenen geleidelijk verlopende overgangen. Op dezewijze zou een integratie plaats moeten vinden van
de voormalige akkers in het omliggende bos- en heide/stuifzandgebied. Het
begraasde gebied zou zo landschappelijk gezien weer een aantrekkelijk geheel
kunnen worden.
De overgang van het sterk dynamische milieu van dejarenlang bemeste engeploegde akkers naar een minder dynamisch milieu dient geleidelijk te verlopen. Indien de landbouwgronden in 1972 na de laatste oogst aan hun lot zouden zijn overgelaten (het plotseling wegvallen van de dynamiek), zou snel een
ruigtevegetatie zijn ontstaan; na verloop van lange tijd zou vermoedelijk een
monotoon eiken-berkenbos het resultaat zijn. Het vooruitzicht op een gevarieerd landschap is beter wanneer het verschuivingsproces in zo'n geval vertraagd kan worden, bijvoorbeeld door extensieve begrazing (Oosterveld,
1975). Bij extensieve begrazing is de veebezetting zodanig, dat de jaarlijkse
produktie van de vegetatie net geheel of slechts gedeeltelijk (zoals op Cranendonck) wordt afgegeten. Omdat na 1972 uiteraard geen bemesting meer werd
toegepast op de voormalige akkers, werden er sindsdien meer voedingsstoffen
aan de grond onttrokken dan erop gebracht werden. De produktie issinds het
begin van het begrazingsexperiment dan ook steeds afgenomen, het snelst in
de eerste jaren. Parallel daaraan is het aantal pony's ook verminderd: van 24
stuks in het najaar van 1972 via 11in het najaar van 1977 tot 8 in 1981.Waar
intensief agrarisch gebruik de natuurlijke verschillen in bodemgesteldheid, reliëf en vochtigheid doet verdwijnen (Westhoff e.a., 1970), worden deze ten
gevolge van een extensief graasbeheerjuist geaccentueerd. Sommige terreingedeelten worden intensief beïnvloed door betreding, vraat en bemesting van de
IJslandse pony's, andere gedeelten nauwelijks of niet. Een herverdeling van
voedingsstoffen vindt plaats (De Ruiter, 1975). De resultaten van het door de
IJslandse pony's uitgeoefende natuurbeheer worden van jaar tot jaar door het
RINgevolgd. In een volgende aflevering wordt daarvan een overzicht gegeven.
Naast de onderzoekers zijn ook andere mensen betrokken bij de gang van zaken in het begraasde terrein. Districtsambtenaren van Staatsbosbeheer te Heezezijn verantwoordelijk voorde dagelijkse gang van zaken. Ook jachtopziener
Vermeulen houdt regelmatig een oogje in het zeil, terwijl de dierenarts Wille
de gezondheid van de pony's nauwlettend volgt.
(Vervolg in mededelingenblad no. 58.)
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