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Dit artikel is een samenvatting van een rapportage over de evaluatie van vijf jaar
begrazing in Kijfhoek/Bierlap en Helmduinen. De gehele samenvattende rapportage
is gratis te bestellen bij het Duinwaterbedrijf door een schriftelijk verzoek te richten
aan bovengenoemde auteur.

—

Achtergrond en doelstelling van begrazing

Door extreme vastlegging van stuivend zand (open zand werd systematisch vastgelegd), myxomatose onder konijnen en atmosferische depositie is Meijendel in de
afgelopen vier decennia (sterk) dichtgegroeid en vergrast. Om deze trend te keren
is in september 1990 in delen van het terrein extensieve begrazing (1 grootvee-eenheid per 10-20 ha) geïntroduceerd. Hiervoor zijn Noorse Fjordenpaarden en
Galloway-runderen ingerasterd. Na vijfjaar (1996) is deze maatregel geëvalueerd.
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten wordt bekeken of begrazing in zijn
huidige vorm moet worden gecontinueerd of dat aanpassing van het aantal en het
soort dieren moet plaats vinden én of toepassing van deze beheersmethode in
andere delen van Meijendel ook voordelen kan bieden. Bij het instellen van begrazing is de navolgende doelstelling geformuleerd:
het bestendigen van de huidige procentuele verhouding in vegetatiestrukturen, zij het dat het patroon waarin deze voorkomen gevarieerder wordt in het horizontale en vertikale vlak.
De verwachting is dat het aantal plantensoorten in het gebied zal toenemen. Deels
zullen dit storingssoorten zijn, maar ook soorten van voor het duin kenmerkende
graslanden, zomen en pioniermilieu's. Voor de fauna is de verwachting dat de variatie toeneemt, met name voor insecten (zie ook Van der Meijden 1991; Bouman &
Hinsbergen 1991; Natuurbeschermingsraad 1991), voor kleine zoogdieren en voor
vogelsoorten die gebonden zijn aan de overgang van lage naar hoge vegetaties.
Op basis van een globale inventarisatie van de beschikbare biomassa op basis
van de ruimtelijke verdeling van de vegetatie-hoofdstructuur, is geadviseerd dat 1
vee-eenheid per 10 ha een geschikte veebezetting zou zijn (Ten Haaf 1990); 1 op 12
is toegepast. Verder werd aanbevolen om jaarrond begrazing toe te passen. Een en
ander leidde tot aanschaf van een eigen kudde.

Onderzoeksgebied en monitoring
Het gebied dat wordt begraasd is ± 396 ha groot. Het betreft Kijfhoek-BieHap
(± 273 ha) en de Helmduinen (± 123 ha) (fig. 1). De terreinen zijn van elkaar
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Fig. 7. Begrazing in Meijendel; het terrein KijfhoeklBierlap en Helmduinen.

gescheiden door de noord-zuid fietsverbinding (Ganzehoekweg) en de Hoofdader
met aan weerszijden infiltratiepannen 20 en 17.
Op grond van de doelstelling en verwachtingen is een monitoringsprogramma
opgesteld. Dit programma pretendeert geenszins compleet te zijn noch was tevoren
een volledig vrije keuze met betrekking tot de te onderzoeken aspecten. Deze zijn
soms historisch bepaald vanwege een reeds bestaande tijdreeks. Bovendien moet
worden gezegd dat na jaren van overwegen om te komen tot het instellen van
begrazing, het daadwerkelijk instellen hiervan op korte termijn is uitgevoerd. Dit
leidde tot de onmogelijkheid om één of meerjaren voorafgaand onderzoek te
doen naar de uitgangssituatie. Dit geldt vooral voor de fauna-aspecten. Een en
ander is wel te herleiden met behulp van (digitale) luchtfoto-interpretatie. Men kan
zelfs de vraag stellen of een echte nul-situatie vastleggen wel mogelijk is gezien de
gevarieerdheid van het landschap in Meijendel of andere, min of meer vergelijkbare kustduinen. De resultaten vergelijken met tendensen in andere vergelijkbare
gebieden (in Meijendel) is mogelijk.
In tabel 1 zijn de aspecten genoemd die mogelijk in het onderzoek konden worden
betrokken; de meeste hiervan zijn bewerkt.
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Tabel 7. Onderzoekaspecten die voor de begrazing zijn geëvalueerd. * = onderzoeksaspect
Kijfhoek/Bierlap én Helmduinen; + = onderzoeksaspect Kijfhoek/Bierlap

aspect

onderdeel

Geomorfologie

1*

analyse van de ontwikkeling van stuifkuilen middels
digitale luchtfoto's (1990-1995)

2*

monitoring van de ontwikkeling van paden middels
digitale luchtfoto's (1990-1995)

Vegetatie ca.

3*

analyse van de ontwikkeling van de vegetatiestructuur middels digitale luchtfoto's (1990-1995)

4+

monitoring van vegetatietypen uitgevoerd d.m.v. een
transert en PQ's, alsmede 2 bodem-PQ's

5*

ontwikkeling van biomassa van duingraslanden

6+

monitoring van plantensoorten langs een jaarlijks te

7*

monitoring van paddenstoelen. Door vrijwilligers

lopen vaste route
wordt hieraan medewerking verleend
Fauna

8*

monitoring van broedvogels middels kaveltelling
door de vogelwerkgroep Meijendel

9-»-

monitoring van spits- en muizen d.m.v. life-traps
(specifiek t.b.v. begrazing)

lO-i-

monitoring van konijnen door vaste routes in het
gehele duin (reeds 12 jaar operationeel)

11-1-

monitoring van dagvlinders d.m.v. tellingen langs
transecten (onderdeel van meer routes).

12*

monitoring van de zandhagedis

13-t-

ontwikkeling van de Rode bosmier-kolonies (1968,
1971, 1991, 1996) (RIN/IBN-DLO)

Menselijke beleving

14+

enquête kaarthouders Kijfhoek/Bierlap

15*

consulteren terreindeskundigen en inventarisatiemedewerkers

Veekundige aspecten

16*

aantallen dieren in de afgelopen jaren

17*

gewichtsverloop in relatie tot voedingswaarde van
het terrein (vgl. met aspect 5)

Milieukundige aspecten

18+

vee in het waterwingebied
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Resultaten
De resultaten worden samenvattend in tabel 2 (pg. 41-44) weergegeven. Per onderzoeks-aspect geeft de kolom 'conclusie' globaal aan wat het resultaat is van elk
aspect, die kort wordt toegelicht. Tevens is aan de tabel een opmerkingen-veld toegevoegd. In het advies ten aanzien van het voortzetten van begrazing en de wijze
waarop zijn de conclusies verwerkt.
De samenvattende conclusies vormen de basis voor het geformuleerde advies.
Enkele belangrijke kanttekeningen moeten worden gemaakt bij de conclusies van
het instellen van begrazing en de betekenis voor het behalen van de doelstellingen
van de begrazing. De functionele bijdragen van de geëvalueerde onderdelen van
het onderzoek zijn aanzienlijk verschillend om conclusies te kunnen trekken. Dit
hangt samen met het feit dat er van sommige onderzoeken geen nul-situatie (monitoring één of enkele jaren voor aanvang van begrazing) is vastgelegd (zandhagedis,
muizen, dagvlinders) of dat de tijdsperiode waarover de evaluatie plaatsvindt (5
jaar) te kort is om statistisch betrouwbare uitspraken te doen (stuifkuilen, broedvogels, konijnen).
Met het formuleren van een doelstelling heeft men een beeld van het einddoel voor ogen. In dit geval is een min of meer gelijkblijvende verdeling van de
vegetatie-hoofdstructuren geformuleerd, waarbij de voor de duinen zo typerende
en bijzondere duingraslanden het belangrijkste element dienen te vormen van die
graslanden. Duinrietmatten zullen derhalve slechts in zeer beperkte mate aanwezig
zijn. Planten en dieren die afhankelijk zijn van bepaalde vegetatie-structuren (bv.
bepaalde muizensoorten en duinrietmatten) zullen dan altijd een negatieve ontwikkeling laten zien ten opzichte van een vergrast duingebied. Daarentegen, zet men
de huidige begraasde situatie (zo dit al mogelijk is op basis van beschikbare gegevens) aftegen een situatie van begin vijftiger jaren vóór de myxomatose, dan zijn
er misschien niet zoveel verschillen (nader onderzoek). Het duingebied was toen
open van karakter met aanzienlijke oppervlakten van de zo karakteristieke duingraslanden met hier en daar ook duinrietmatten. Een groot verschil met de huidige
situatie is de struwelenrijkdom van de huidige situatie, die goeddeels is ontstaan na
de myxomatose (Salman & Van der Meijden 1985). Veel belangrijker is echter dat,
ook op de lange termijn, de variatie in tijd en ruimte wordt gewaarborgd; verdergaande vergrassing leidt tot nivellering van de kwaliteit van het duingebied onder
de huidige belasting van het duin met "zure regen" en het niet maximaal kunnen
laten toestaan van processen (wind en regen). Extra maatregelen zoals meer of minder begrazing zijn noodzakelijk.

Algemene

conclusies

* Veel onderzochte aspecten laten zien dat begrazing een positief effect heeft,
waardoor handhaving van begrazing een logische conclusie is. Positieve ontwikkelingen betreffen de sterk toegenomen oppervlakte waarover kortgrazige soortenrijke graslanden voorkomen, het ingewikkelder worden van de mozaïekstructuur
van de begroeiing, de vergrassing met Duinriet is teruggedrongen, de diversiteit
van de paddenstoelenflora kent een aanzienlijke verbetering, facilitatie (toename
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van konijnenpopulatie door begrazing) lijkt op te treden alsmede een verhoging
van de aantallen van enkele dagvlindersoorten. Een en ander is ook af te leiden
uit de hoge waardering van jaarkaarthouders voor het instelde beheer in de
Kijfhoek/Bierlap.
* Negatieve ontwikkelingen hebben betrekking op het deels verloren gaan van
zomen langs hoog struweel door vertrapping (paarden), vermindering van de biologische activiteit in bodems (in het extreme geval van de vallei Bierlap), enkele
broedvogelsoorten, de sterke afname van de "muizen"-populatie en het afsplitsen van nesten van Rode bosmier van de kolonies. Opgemerkt moet worden dat
incidenteel (bij een bepaald weertype) aanzienlijke aantallen "muizen" in de
monitoring-transecten worden gevangen. En tevens moet worden opgemerkt dat
het afsplitsen van nesten van de Rode bosmier een inleiding kan zijn tot het tot
stand komen van meer kolonies op meer ideale plaatsen in het Bierlapbos.
* De aspecten vegetatie, orthofoto-interpretatie van de begroeiing en de analyse
van de beschikbare biomassa in relatie met het gewicht van het vee en een enkel
fauna-aspect dragen bij tot het advies ten aanzien van begrazing in Meijendel
(validatie, vastleggen beginsituatie en referenties). Door reeds eerder genoemde
omstandigheden dragen de meeste fauna-aspecten nauwelijks bij tot het advies
ten aanzien van de voortzetting van begrazing in Meijendel.
* De gevolgen van het instellen van begrazing kennen een meer gematigd (en
daarmee meer bevredigend) verloop in de Helmduinen, terwijl de begrazing in de
Kijfhoek/Bierlap ingrijpender zijn gebleken dan was ingeschat (de vraag is overigens of het als strikt negatief moet worden opgevat). Vooral het onderzoek naar
de beschikbare biomassa (draagkracht van het terrein) toonde aan dat het
beschikbare voedsel relatief slecht is van kwaliteit, maar dat de koeien hier beter
tegen bestand zijn dan de paarden ondanks het feit dat paarden kunnen overschakelen naar houtige gewassen (Van den Berge & Gillissen 1996). De kwaliteit
van het voedsel in de Helmduinen is vooral beter door een gunstiger verhouding
tussen de vochtige en droge vegetatietypen. Uit de metingen van de draagkracht
(nuttig beschikbare voeding) blijkt tevens dat in de Helmduinen slechts de helft
van de nuttig beschikbare voeding wordt weggegeten (10% is een natuurlijk
begrazingsniveau). In Kijfhoek/Bierlap wordt 14% door de dieren weggegeten.
Handhaving van het huidig aantal dieren kan in een strenge winter zonder bijvoeren leiden tot de dood van de zwakkere paarden.

Dit betekent

dat:

* De doelstelling van het ontstaan van een ingewikkelder mozaïekstructuur is
gehaald. De verhouding waarin deze structuren voorkomen is gewijzigd; dit is in
tegenspraak met de doelstelling voor het gebied Kijfhoek/Bierlap. Het begrazingsniveau is hier te hoog. Een afname van het gemiddelde gewicht van enkele relevante paarden wijst zelfs op voedselschaarste en de dood van de meest zwakke
paarden wordt bij een strenge winter niet uitgesloten. De zichtwaarneming van
het snoeien ("bonsai") van Meidoorn door de paarden in de afgelopen jaren wijst
eveneens op voedselschaarste.
* Het opener worden van de begroeiing heeft voordelen en nadelen. De voordelen
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hebben betrekking op het locaal meer in verstuiving raken van het gebied waarvan onder meer vele plantensoorten van kortgrazige graslanden, diverse vlindersoorten en de zandhagedis profiteren. Daarentegen gaan door het open worden
van rietlanden en de doornstruwelen (Duindoorn en Meidoorn) nestplaatsen voor
broedvogels verloren of ontstaat er onrust voor een aantal broedvogels, die
mogelijk in de loop van de komende jaren weer kan stabiliseren.
* Ook voor de spitsmuizen- en muizenpopulatie is het opener worden van duindoornstruwelen lokaal van grote invloed geweest; de nu nog gesloten struwelen
vormen refugia voor de kleine zoogdieren. Daarentegen is een oude duindoornstruik met grassen in de kroon naast een klein stuifplekje optimaal voor de duinhagedis. Aangezien dit habitat zeer spaarzaam aanwezig was vóór de begrazing,
vormt het ontstaan ervan een belangrijke positieve ontwikkeling.
* Bij een combinatie van grazers kan het effect van de een te niet worden gedaan
door de ander. De ene soort eet het gras dat een ander laat staan. Wanneer men
runderen en paarden combineert, is het totale effect ongeveer gelijk aan het
gebruik van enkel paarden (voor micropatroon-effecten van begrazing zie Ten
Haaf 1990). Het bestendigen van het nieuw ingestelde ingewikkelder mozaïekpatroon kan beter worden uitgevoerd door meer runderen dan paarden in het terrein toe te laten naast een verlaging van het totaal aantal (Van den Berge &
Gillissen 1996). Het voorgaande is van toepassing op het deelgebied
Kijfhoek/Bierlap.
Naar aanleiding van het voorgaande en navolgende tabellen kan worden gezegd
dat de paarden 30 jaar "achterstallig onderhoud" met een versnelde ontwikkeling
van grassen en struwelen door het wegvallen van het grazen door konijnen (myxomatose) en daar bovenop atmosferische depositie in korte tijd hebben "weggewerkt". Paarden blijken uitermate geschikt voor het "weg-eten" van grasruigte en
zij hebben hun hoofdtaak erop zitten. De inmiddels in het opzicht van het eiwitgehalte hoogwaardiger kortgrazige begroeiingen zijn beter geschikt voor begrazing
door koeien met in totaal (paarden en koeien) een lagere dichtheid per 100 ha.
Door facilitatie door konijnen kan het aantal stuks vee per 100 ha mogelijk in de
toekomst nog verder worden teruggebracht (zie ook Van der Meulen et al 1996);
dit is een aspect van onderzoek ter evaluatie in 2000.

Advies
Het advies op basis van de onderzoeksrapportage bevat twee aspecten. Primair
moest de vraag worden beantwoord of begrazing in de terreindelen waar het is
ingesteld moet worden voortgezet en zo ja, met welke dieren en met hoeveel dieren. Het tweede aspect heeft betrekking op de uitbreiding van het gebied met de
Noorderpan of eventueel andere delen in Meijendel.

—

Voortzetting van de begrazing

De meeste onderzoeks-aspecten laten een min of meer neutrale tot (zeer) positieve
ontwikkeling zien. Ten aanzien van een enkel aspect van 'landschap, flora en fauna'
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is een negatieve ontwikkeling waar te nemen (als dit al als negatief moet worden
opgevat). Ten aanzien van de draagkracht van het terrein voor de paarden is een
duidelijk negatieve ontwikkeling zichtbaar.
Voorgesteld wordt de begrazing voort te zetten. Er blijven dan nog twee vragen open:
- Hoeveel paarden en koeien blijven er ingeschaard per deelgebied?
- Wat dient de verhouding tussen het aandeel paarden en koeien te zijn?
Kenmerkend voor extensieve begrazing is het aantal grootvee-eenheden van 1 op
10-15 ha, dat ook in Meijendel is gebruikt in de eerste vijfjaren van begrazing. Met
name de factoren 'draagkracht van het terrein' en 'gewichtsverloop van het vee'
geven de doorslag in een wijziging van het aantal paarden en/of koeien. Het verloren gaan van zomen (vegetatiezone tussen graslanden en struwelen) noopt tevens
tot een vermindering van het aantal grootvee-eenheden; vooral de paarden (zie
Ten Haaf 1990) zijn hiervoor verantwoordelijk.
In natuurlijke situaties met grote grazers wordt niet meer dan 10% van de
'peak standing erop' weggegeten. In geval van de Kijfhoek/Bierlap blijkt dit 14% te
zijn en in geval van de Helmduinen is dit 5%. Dit betekent dat het aantal paarden
en koeien in de Kijfhoek/Bierlap met iets minder dan de helft moet worden verlaagd. Voor de Helmduinen kan het huidige aantal dieren blijven gehandhaafd op
basis van de beschikbare biomassa (naast redelijk productieve droge duingraslanden
komen in de Helmduinen meer vochtafhankelijke begroeiingen voor). Verlaging van
de aantallen vee in de Kijfhoek/Bierlap betreft uitsluitend de Fjordenpaarden. Zij
hebben het "werk (de grasverruiging verminderen) erop zitten". De begrazing
heeft de openheid van het gebied bevorderd (kortgrazige droge duingraslanden)
en met een lagere mate van begrazing door grootvee kan dit worden bestendigd.
Ook al hebben paarden de mogelijkheid over te schakelen op houtige gewassen (op
basis van de doelstellingen niet gewenst overigens), blijkt uit het onderzoek dat
zonder bijvoedering sterfte van de momenteel zwakkere paarden tijdens een strengere winter niet uitgesloten is. Systematische bijvoedering is onder geen voorwaarde de intentie van het instellen van begrazing in Meijendel. Op basis van bovengenoemde getallen en overwegingen is voorgesteld om het aantal stuks vee terug te
brengen van 18 naar 11 grootvee-eenheden en deze vermindering geheel ten koste
te laten gaan van de paarden. De begrazing in de Kijfhoek/Bierlap wordt dus voortgezet met 7 koeien en 4 paarden.

-

Uitbreiding naar Noorderpan
Uitbreiding van de begrazing met ± 350-400 ha wordt afgeraden. Drie redenen liggen hieraan ten grondslag. De tussentijdse evaluatie (na vijfjaar begrazing) geeft
voldoende positieve argumenten om door te gaan met deze vorm van beheer
Echter, de tijdspanne waarover begrazing plaatsvindt, wordt als te kort ervaren om
een goedgefundeerde conclusie (m.n. trends van de fauna-aspecten) te kunnen
trekken voor uitbreiding van het te begrazen gebied. Bij diverse aspecten blijkt het
gedeelte 'Hoge Binnenduinlandschap' af te wijken van de rest van het deelgebied
Kijfhoek/Bierlap. De Noorderpan en omgeving is grotendeels Hoog Binnenduin en
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het behoeft dus nadere uitwerking voordat een beslissing kan worden genomen.
Daarenboven is in de vorige alinea's aangegeven dat het wenselijk is in het
huidige begraasde gebied het aantal grootvee-eenheden per 100 ha aanzienlijk te
verlagen (alleen Fjordepaarden). Vanwege de verlaging van de aantallen grootvee
wordt voorgesteld een volgende periode van vijf jaar monitoring af te wachten
alvorens te besluiten het begrazingsoppervlak in de richting van de Noorderpan uit
te breiden.
Het controle-gebied (voor zover vergelijkbaar) voor de evaluatie van begrazing
ten aanzien van het aspect fytosociologie en vegetatiestructuur is een transect door
de Noorderpan (s.1.). Evaluatie van dit aspect over vijfjaar (alsmede een gebiedsdekkend onderzoek middels digitale orthofoto's) wordt gefrustreerd door het instellen
van begrazing in het gebied Noorderpan (s.1.).

Uitbreiding Helmduinen
Een geringe uitbreiding van het deelgebied Helmduinen (± 40 ha) wordt voorgesteld, zonder aanvulling met paarden en koeien. Na regeneratie en herinrichting
van het gebied Pan 26.1 (grotendeels), sprang Pi en I (deels) en de omgeving van de
Tafelberg kan dit gebied worden toegevoegd aan het begraasde deel van de
Helmduinen. Hiermee is tevens het toekomstige beheer van het geregenereerde
gebied vastgesteld. Monitoring van de effecten (verschillen tussen begrazing, autonome ontwikkeling en maaien) dienen te worden gemonitord middels drie exclosures (twee in de voormalige pan 26.1 en een in de voormalige sprang Pl).

—

Uitbreiding andere gebiedsdelen van Meijendel

Mogelijkheden tot en nut van uitbreiding van begrazing anders dan Noorderpan
(bijv. Vallei Meijendel, Harstenhoek, het duingebied tussen de Meijendelseweg en
Prinseweg, Waalsdorp e.o.) dient eerst te worden onderzocht en onderbouwd,
waarbij geheel Meijendel in de beschouwing dient te worden betrokken. Een en
ander dient te worden vastgelegd in een beleidsstuk, waarin duidelijk de doelstellingen (waaronder bijvoorbeeld recreatieve belangen en contaminatie van teruggewonnen duinwater) van de beheersmaatregel zijn verwoord.
Een laatste optie is het verbinden van de twee deelgebieden Helmduinen en
Kijfhoek/Bierlap door middel van corridors of het plaatsen van veeroosters in de
doorgaande noord-zuid fietsverbinding Scheveningen - Katwijk. Het ingerasterde
vee kan (of de afzonderlijke dieren kunnen) dan zelf bepalen van welk gedeelte
van het terrein in welk gedeelte van het jaar voedsel wordt betrokken.
Er kunnen diverse (practische) problemen worden genoemd (waaronder corridors versus volledig open doorgang, doorgaand ruiterpad, opheffing gescheiden
bloedlijnen van het vee) die een beslissing op korte termijn in de weg staan. In hoeverre de koppeling toch mogelijk is dient nader te worden onderzocht.
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Voortzetting van het onderzoek
Geomorfologie

en vegetatie

ca.

Het toepassen van digitale orthofoto's is zeer succesvol gebleken. De aspecten stuivend oppervlak, paden, vegetatiestructuur en de relatie tussen zandhagedis en zijn
biotoop zijn direct af te leiden. Gebiedsdekkende kartering is op geen enkele wijze
goedkoper en efficiënter uit te voeren. In 2000 dienen deze factoren weer in de
evaluatie te worden betrokken.
Na vijfjaar monitoring wordt het onderzoek naar plantensoorten langs routes
stopgezet. Het rendement is te laag; de conclusies zijn ook af te leiden uit andere
onderzoeksaspecten.
De ontwikkeling van de mycoflora wordt voortgezet door vrijwilligers; medewerkers van DZH kunnen (in bedrijfstijd) een belangrijke rol vervullen (continuïteit;
ondersteuning).

Biomassa begroeiing

en gewichtsverloop

vee

Het verdient aanbeveling om het onderzoek naar de beschikbare biomassa en de
ontwikkeling van het gewicht van het ingeschaarde vee anders in te richten. De
kosten voor onderzoek kunnen waarschijnlijk worden beperkt. Een nader voorstel
wordt uitgewerkt.

Fauna
De monitoring van de broedvogels, dagvlinders, zandhagedis en rode bosmier
wordt uitgevoerd door vrijwilligers en dient zo veel mogelijk te worden voortgezet
(vijf jaar is te kort voor een gedegen trend-analyse). Het inschakelen van medewerkers van DZH kan ook hier een belangrijke rol spelen.
De resultaten van de monitoring van muizen c.s. nopen tot heroverweging van
de methode van onderzoek. De representativiteit speelt een belangrijke rol in deze.
Twee alternatieven dienen zich aan: stopzetting of intensivering. De kosten dienen
in beeld te worden gebracht voor beide alternatieven. Voorlopig dient het ingezette monitoringprogramma niet te worden onderbroken.
Voortzetting van het monitoren van de relatieve dichtheid van de konijnenpopulatie is afhankelijk van de uitkomsten van het evaluatieproject 'Langoor'.
Indien wordt geadviseerd om de routetellingen stop te zetten, dient dit onderzoek
in Meijendel toch nog tot en met het jaar 2000 te worden voortgezet om de ingezette trend van facilitatie beter te kunnen onderbouwen.

Milieukundige

aspecten

Aangezien er nog steeds twijfel is over het directe verband tussen de besmetting
van het zeer ondiep gewonnen drainagewater van de Kijfhoeksprang (dat wordt
geloosd op de diepe winserie aldaar) en de uitwerpselen van koeien en paarden
wordt een nieuw onderzoek uitgevoerd, voorlopig voor een periode van 1 jaar
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Tabel 2. Overzicht van de conclusies per aspect van het onderzoek naar de effecten van begrazing in de
twee deelgebieden in Meijendel

nr.

aspect

K/B

stuifkuil

+H

conclusie

/opmerkingen

In de Helmduinen is het oppervlak van stuifkuilen met
een factor 3,6 toegenomen (van 0,74 naar 2,67 ha).
2,67 ha (=2,1 %) is nog steeds laag (in vgl. met de Blink).

paden

Het oppervlak van kleine, open zand plekken (meestal
geassocieerd met paden) is verdubbeld (van 0,8 naar 1,6 ha).
;dem hierboven.

vegetatiestructuur

Er treedt een verschuiving op van graslanden naar zand
en binnen de graslanden naar kortgrazige typen (met
veel mos). In de Helmduinen zijn de duindoornstruwelen
toegenomen (of meer gesloten geraakt); in Kijfhoek/
Bierlap zijn deze afgenomen (verbrokkeld door indringen
van het vee). De aanzienlijke toename van de grenslengten (conform doelstelling) bevestigt de resultaten van het
hieronder besproken aspect 4b. In de Helmduinen is deze
groter (12,2%) dan in de Kijfhoek/Bierlap (6,2%). Zou de
"overbegrazing" in Kijfhoek/Bierlap na een aanvankelijke
vergroting van de grenslengten in latere jaren weer hebben geleid tot een afname van de complexiteit van het
patroon?
fen nadere nauwgezette analyse van de resultaten leidt
tot een diepgaander inzicht in de gevolgen van begrazing
in beide deelgebieden. 85% is niet gewijzigd van type. De
resultaten zijn geometrisch volledig correct.

vegetatie-type *

a. (typologie): begrazing leidt niet tot verdwijnen van
syntaxa; door begrazing zijn vier extra varianten ontstaan, gekenmerkt door storingssoorten. Duinriet-bedekking is vijf maal zo hoog in het niet begraasde deel;
Zandzegge is twee maal zo hoog. Een- en tweejarige
soorten komen in de opnamen twee maal zoveel voor
dan in Bierlap en Noorderpan.
b. (structuurverandering): wijziging vooral in de graslanden; de doelstelling t.a.v. de tegengaan van vergrassing is
behaald. Locaal is het aandeel zomen, struweel en bos
afgenomen. De mozaïek is ingewikkelder geworden (conform doelstelling), maar het aandeel per structuurtype is
niet hetzelfde gebleven.
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nr.

aspect
broedvogels

K/B

•(• H

conclusie

/opmerkingen

De Tapuit laat een positieve (of eigenlijk een minder
negatieve) ontwikkeling

zien. In beide begraasde deelge-

bieden zijn een aantal soorten die in meer of mindere
mate door het instellen van begrazing een negatieve ontwikkeling laten zien: waaronder Fitis, Nachtegaal,
Heggemus en Kleine Karekiet. In Kijfhoek/Bierlap zijn het
in totaal 10 en in de Helmduinen 6 soorten met een
(extra) negatieve of minder positieve trend t.o.v. niet
begraasde terreinen. Het zijn vooral vogels van lage/hoge
struwelen met ondergroei en riet (in het bijzonder in de
Helmduinen). Storing door het instellen van begrazing
(1990/1991) is bij diverse soorten

aannemelijk.

Van 75 van de 60 geselecteerde soorten is een statistisch
betrouwbare uitspraak te doen. Soorten met een lage frekwentie van voorkomen zijn niet in de analyse betrokken,
maar zijn mogelijk wel indicatief (bv. Boompieper in de
Helmduinen; uilen in Bierlap).

muizen

De ontwikkeling

van de populatie van "muizen"

is nega-

tief; zowel het aantal als het aantal soorten is gedaald.
Het wegvallen van dekking door Duinriet is de meest
voor de hand liggende oorzaak. Additioneel

onderzoek

wees uit dat de (overgebleven) struwelen als refugium
zijn gaan fungeren voor deze fauna; handhaving van de
huidige veestapel zal vermoedelijk leiden tot een verdergaande verbrokkeling van de habitats voor deze fauna.
De effectiviteit

van life-traps in kortgrazige

begroeiing

wordt betwijfeld; deze fauna bleek weldegelijk
10

konijnen

aanwezig.

Eén van de routes is gelegen in het begraasde terrein. De
aantallen konijnen liggen systematisch hoger dan in de
rest van Meijendel. Begrazing door grootvee leidt kennelijk tot uitbreiding van het aantal konijnen
Er is geen statistische toetsing

11

dagvlinders

(facilitatie).

uitgevoerd.

Vijf van de zeven (vanwege frequent voorkomen) geselecteerde vlindersoorten reageren positief op het instellen
van begrazing, voor zover een uitspraak gelegitimeerd is
op basis van enkele jaren onderzoek. De Kleine parelmoer-vlinder neemt enigzins af; over het Icarusblauwtje is
geen uitspraak mogelijk.
Kleine parelmoer was verwacht toe te nemen vanwege
toename van de waardplant. Geen waarnemingen van
vóór de begrazing.
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nr.

aspect

12

zandhagedis

K/B
*

-t- H
*

conclusie

/opmerkingen

De aantallen zandhagedis is in het begraasde terrein zeer
wisselend in aantal; in de Helmduinen is in 1995 een forse
stijging zichtbaar in de waargenomen aantallen en
Kijfhoek/Bierlap vindt het omgekeerde plaats. Het niet
begraasde terrein laat een betrekkelijk constant gemiddeld aantal waarnemingen zien.
fen te korte periode van monitoring; geen waarnemingen van vóór de begrazing.
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