Uitbreidingen begrazing in Solleveld
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In 2001 is het deelgebied de Geest door middel van een beheersovereenkomst
toegevoegd aan het door de DZH beheerd gebied. Het gebied is ingesloten tussen
zeereep, de Slaperdijk, de Schelpweg en camping Molenslag. De Geest bestaat
grotendeels uit Oud duinlandschap met een licht geaccidenteerd karakter van
1 - 4,5 m +NAP De begroeiing bestaat voornamelijk uit gras- en mosrijke graslanden. In de afgelopen vijf tot acht jaar is de vergrassing snel toegenomen, maar is
nog niet zo ernstig als de situatie in de Polanenduinen en Solleveld van voor de
begrazing. Het in het verleden niet gebiedsdekkend beplanten met Helm is de
belangrijkste oorzaak. Om te voorkomen dat op den duur het terrein toch geheel
vergrast, is besloten om de Geest ook integraal te gaan begrazen met 3 of 4
Fjordenpaarden.
In 1992 is in de deelgebieden Solleveld en Polanenduinen begrazing ingesteld. Het
succesvolle resultaat is gemeld in Van der Hagen (1999). Een aantal redenen leiden
tot wijzigingen in het begrazingsregime. Vooruilopend op de uitvoering van het
MER Solleveld is reeds besloten tot het verplaatsen van plassen en winputten. De
plassen 1 en 2 (in de Polanenduinen) en 7a (op de grens van Polanenduinen en
Solleveld) vervallen. Vervangende en vergrote (van 5 naar 8 miljoen m^) capaciteit
zal elders in het terrein ten uitvoer komen. Dit gaat zelfs gepaard met natuurwinst
(zie Mer Solleveld). Op dit moment is er echter een beperkte benodigde capaciteit
aan drinkwater en is Solleveld tot 2006 gesloten. Er vindt alleen recirculatie van
water plaats.
Het voorgaande betekent dat het gebied in de Polanenduinen rondom plas 1 en 2
in zijn geheel permanent bij de begrazing wordt getrokken. Door het wegvallen
van plas 7a wordt de doorsteek naar het deelgebied Solleveld breder. Vanwege de
(tijdelijke) stopzetting van de winning van drinkwater wordt ook het gebied waar
plassen liggen opengesteld voor begrazing (zie figuur). Dit is van tijdelijke aard,
maar het geeft wel de kans om de huidige scherpe overgangen in de vegetatie in
meer of mindere mate te verminderen.
Uit een jarenlange proef in een klein gedeelte van het terrein is gebleken dat de
schapen uitstekende bestrijders zijn van Amerikaanse vogelkers en kurkiep (twee
exoten) en ook bramen goed te lijf gaan. Het deelgebied aan de oostkant van het
deelgebied Solleveld zal integraal door schapen worden begraasd. Hier ligt ook het
bosgedeelte met hyacinten. Dit bos groeit langzaamaan dicht met bramen.
Begrazing door schapen lijkt hier een oplossing te bieden om de langzame
teloorgang van dit bijzondere bostype te keren. De begrazing met schapen is
inclusief het kampeerterrein Solleveld (met uitsluiting van de zomer vanwege het
terreingebruik) en de Struikheide-begroeiing. Begrazing door konijnen heeft de
laatste jaren de heide goed doen bloeien en ontwikkelen. Sterfte onder de
konijnen leidt tot het uitgroeien van de heidestruiken en bij strenge vorst sterven
de struiken af. Dit is 10-15 jaar geleden gebeurd in een ander gedeelte van

Solleveld waar konijnen zijn uitgesloten om de heidegroei te stimuleren... In dit
gedeelte komt inmiddels weer heide tot ontwikkeling, maar moet de opkomende
vergrassing worden tegengegaan. Indien nodig worden de optimaal ontwikkelde
heidegedeelten tijdens de periode van de bloei uitgesloten van begrazing.
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