Paarden in S o l l e v e l d
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Dit artikel is gebaseerd op een concept-rapportage voor de Commissie Advies Duinbeheer (CAD) van het DZH. De gegevens hiervoor zijn bijeengebracht door de daarvoor verantwoordelijke medewerkers van het stafbureau Natuur

Achtergrond en doelstelling
Door een zeer intensieve vastlegging van het stuivende zand met Helm (open zand
werd systematisch vastgelegd), myxomatose onder konijnen en atmosferische depositie is Solleveld in de afgelopen decennia bijna volledig vergrast. Om deze trend te
keren is in oktober 1992 in delen van het terrein begrazing geïntroduceerd.
Hiervoor zijn alleen Noorse Fjordenpaarden ingerasterd (Ten Haaf, 1992). Na ruim
vijf jaar wordt deze maatregel geëvalueerd. Enkele aspecten van deze evaluatie
worden in dit artikel toegelicht. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is
beoordeeld of begrazing in zijn huidige vorm moet worden voortgezet of dat aanpassing van het aantal en het soort dieren moet plaats vinden en of toepassing van
deze beheersmethode in andere delen van Solleveld ook voordelen kan bieden. Een
concept-rapport is voor advies aan de CAD van het DZH gestuurd en is op 21 augustus 1998 in de Commissie besproken. In de paragraaf 'Voortzetting begrazing' zijn
de bevindingen van het CAD reeds verwerkt.
In Van Ommering (1991) is de algemene doelstelling voor het beheer van het gehele terrein vastgelegd. Hierin wordt begrazing gezien als een van de opties ter
verhoging van de natuurwaarden van het terrein. In Ten Haaf (1992; pag. 17) is de
geformuleerde doelstelling ten aanzien van begrazing uit Van Ommering (1991)
verder uitgewerkt:
1. het tegengaan van de verruiging van de vegetatie met Duinriet. Zandzegge en
Helm;
2. het behoud en de uitbreiding van specifieke schrale, zure mos- en korstmosrijke
pioniervegetaties;
3. de toename van de variatie in de vegetatiestructuur, vooral van de afwisseling
tussen lage en hoge graslanden (fijnmaziger mozaïek);
4. een (vermoedelijke) toename van het aantal vogelsoorten, vooral van het open
terrein;
5. het vrijwaren van aantasting door begrazing van de waardevolle cultuurhistorische elementen in het terrein.
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Fig. 1. Begrazing in Solleveld (uit: Ten Haaf 1992).

Vanwege de volledige uitsluiting van de waterwinning is begrazing toegepast in
een deelgebied met een zeer grillige grenslijn met op twee plaatsen in het te bepalen gebied een smalle doorgang (fig. 1). Het begraasde gebied is circa 70 ha groot.
Op basis van een globale inventarisatie van de beschikbare biomassa is geadviseerd
dat 6 paarden een geschikte veebezetting voor een extensieve begrazing zou zijn
(Ten Haaf 1992); 5 paarden is toegepast mede gezien de effecten van begrazing in
45

Meijendel en op basis van een advies van Vertegaal (toenmalig adviseur WDM). Het
is een zeer extensieve begrazing (Oosterveld 1985). Verder werd aanbevolen om
jaarrond-begrazing toe te passen; vooral winterbegrazing is de effect-bepalende
factor. Voor de fjordenpaarden werd geput uit de reeds bestaande kudde in
Meijendel.

—

Monitoring

Uit de doelstelling van de begrazing kunnen de navolgende vragen over de veranderingen die kunnen optreden, worden opgesteld.
A. Is de sterke mate van vergrassing (mede vanwege intensieve beplanting uit het
verleden) grotendeels verdwenen?
B. Zijn lage, open duingraslanden en de soorten hiervan teruggekeerd (kwalitatief
en kwantitatief)?
C. Hebben zich positieve veranderingen voorgedaan in de fauna (met de nadruk op
broedvogels van het open terrein)?
D. Zijn de waardevolle cultuurhistorische elementen niet aangetast door de begrazing?
Het onderzoeksprogramma is niet compleet voor het beantwoorden van deze vragen, maar er was tevoren ook geen volledig vrije keuze met betrekking t o t de te
onderzoeken aspecten. Deze aspecten zijn soms historisch bepaald vanwege een
bestaande tijdreeks. Aan de navolgende aspecten is in meer of mindere mate
onderzoek verricht:
Geomorfologie c a .
1. monitoring van de ontwikkeling van paden door middel van luchtfoto's en veldkartering;
Vegetatiestructuur en plantensoorten
2. ontwikkeling van de graslanden-vegetatiestructuur door middel van PQ's en
opnamen;
3. monitoring van plantensoorten op basis van deelgebieden;
4. monitoring van vegetatiestructuurtransecten door middel van foto's;
Fauna
5. monitoring van broedvogels (o.a. BMP-tellingen door VWG Solleveld vanaf 1995);
6. veldwaarnemingen van de konijnenpopulatie;
Deskundigen-oordeel
7. consultatie van begrazingsdeskundigen;
Veekundige aspecten
8. aantallen grootvee en gewichtsverloop.
In dit artikel komen de onder 2. 3, 4, 5 en 8 genoemde punten aan de orde. Op
basis van deze gegevens kunnen vragen A en B goed en vraag C indicatief worden
beantwoord. Over wijzigingen van waardevolle cultuurhistorische elementen is
geen veldinformatie verzameld.

47
Holland's Duinen

nr 33. december 1998

Paarden in Solleveld

—

Vegetatiestructuur en plantensoorten

Voor het MER-Solleveld is een kartering gemaakt. De vegetatieopamen zijn tevens
gebruikt voor de evaluatie van de begrazing (Boosten, 1997). Ook zijn enkele representatieve PQ's in de graslanden onderzocht. Verder zijn looproutes in deelgebieden
vervangen door een bepaling van de totale soortensamenstelling in deelgebieden
met een abundantie per soort (volgens Tansley 1945) op basis van inventarisaties in
1992/3 (Vertegaal 1993) en 1998.

Ontwikkeling

vegetatiestructuur

Voor de evaluatie van het begrazingsproject ten aanzien van de graslandstructuur
zijn drie aspecten geëvalueerd (Boosten, 1997):
- 2 exclosures. De exclosures liggen in het begrazingsgebied, hebben een grootte
van 25 m^ en zijn zodanig omrasterd dat konijnen er wel in kunnen maar de paarden niet.
- vegetatieopnamen. Van de 148 opnamen voor de vegetatiekaart van Solleveld
zijn de 80 graslandopnamen van binnen (56) en van buiten (24) het begraasde
gebied met elkaar vergeleken.
- maaien en grazen. In 3 maaiproefvlakken (ca 20 x 40 m, gelegen in begraasd terrein) zijn 6 opnamen gemaakt die vergeleken worden met ernaast gelegen
terrein dat niet gemaaid maar wel begraasd is. De proefvlakken worden 1 keer
per jaar gemaaid en het maalsel wordt afgevoerd.

Fig.2: Indeling WDM-beheersgebied
in vakken
(inventarisatie-eenheden)
BI t/m B5: beweid gebied (sinds september 1992); 01 t/m 05: onbeweid gebied (1992/1993); BT
bedrijfsterrein
Verloop buitengrens beweid gebied (W-zijde BI en B2) niet exact bekend (stippellijn); beide vakken in le ronde
binnenvoet zeereep onderzocht (getrokken
lijn).
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tot

Ruim vijf jaar begrazing heeft geleid tot een:
- lagere vegetatiehoogte; gemiddeld is deze afgenomen van 48 naar 18 cm;
- geringe toename van het aantal soorten; dit betreft vooral soorten van open en
gesloten graslanden: Jacobskruidkruid, Struisgrassen, Gewone veldbies en
Paashaver;
- lagere totale bedekking; van 92-100% naar 86-93% in de twee PQ's;
- lagere bedekking van de strooisellaag; gemiddeld van 97 naar 73% in de twee PQ's;
Het driejarig maaibeheer heeft geleid tot een:
- lagere totale bedekking en bedekking van de kruidlaag; van 100 naar 88% resp.
85 naar 58%;
- lagere hoogte van de kruidlaag; nl. van 29 naar 10 cm;
- doorbreken van de pol-structuur (restanten van organisch materiaal van Helm en
Duinriet);
- geringe toename van het aantal soorten;
- mosrijker worden van de maaiproefvlakken en de opkomst van Reukgras en
Paashaver bij de hogere planten. Het vegetatietype verandert niet door het maaibeheer.
Het wijzigen van de vegetatiestructuur is evident aangetoond. Dat het aantal plantensoorten slechts beperkt is toegenomen mag geen verwondering wekken.
Meestal zijn in de (sterk) vergraste duinen de soorten nog wel aanwezig; door
begrazing wordt een dominantie-verschuiving bewerkstelligd. Daarnaast kent
Solleveld een overwegend zure bodem, gekenmerkt door relatief soortenarme
vegetatietypen.
Door maaien verdwijnen de esthetisch minder fraaie (30-60 cm hoge) pollen
dood, organisch materiaal van Helm en Duinriet. Men kan overwegen bij uitbreiding
van de begrazing voorbereidend te maaien of ook de reeds begraasde terreindelen
alsnog te maaien. Anderszins kan op ecologische argumenten (de pollen kunnen
biotopen zijn voor specifieke organismen) de weg van de geleidelijkheid worden
bewandeld; de pollen zullen misschien ook geleidelijk aan door tred verdwijnen.

Ontwikkeling

plantensoorten

De ontwikkeling van de plantensoorten is onderzocht door de aanwezigheid en de
mate van voorkomen na te gaan van plantensoorten in een gebied op basis van de
opdeling van het gehele gebied Solleveld in 15 deelgebieden (5 begraasd, 9 onbegraasd en het Bedrijfsterrein; fig. 2). Afhankelijk van de oppervlakte van het
deelgebied is in 2 tot 4 uur een deelgebied doorlopen (zie Vertegaal 1993) en zijn
de soorten aangestreept (DZH-formulier 773). Aansluitend wordt een inschatting
gemaakt van het voorkomen van de soorten op basis van de Tansley-schaal. In
1992/1993 (één seizoen vóór de begrazing en in 1998 zijn gegevens verzameld. De
conclusies zijn gebaseerd op een samenvatting van de bewerking van de basisgegevens (Van der Hagen 1998) op basis van een indeling van plantensoorten in ecologische groepen volgens Arnolds & Van der Meijden (1975). De basisrapportage is op
verzoek beschikbaar
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Ruim vijfjaar begrazing laat de navolgende ontwikkelingen zien:
a. de dominantie van Zandzegge, Duinriet ook van Helm in het begraasde deel van
het duin is grotendeels verdwenen;
b. het terrein is meer open geworden en kruidenrijker, vooral in het kalkhoudende
gedeelte;
c de toename van soorten of het voorkomen van soorten is deels te wijten aan
storingsindicatoren;
d. een enkel vochtige plekje in het begraasde deel is opengegraasd;
e. de droge graslanden in het niet begraasde deel lijken een tendens te vertonen
naar een verdergaande vergrassing en daarmee naar een achteruitgang van de
frequentie van het voorkomen van soorten;
f. alle winningen en infiltratieplassen zijn uitgesloten van begrazing; de infiltratieplassen zijn sterk dichtgegroeid.
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a.

Een belangrijke conclusie is dat Duinriet. Zandzegge en Helm sterk in voorkomen
zijn achteruitgegaan, hetgeen de bedoeling van het instellen van begrazing was.
Het betreft vooral de wijziging van het codominant optreden van Duinriet en
Zandzegge. Helm is in één deelgebied (Bl; kalkhoudend buitenduin) nog steeds frequent aanwezig. Vooralsnog lijkt begrazing hier minder effect te hebben gehad.
Andere grassen en schijngrassen (Reukgras, Paashaver, Rood zwenkgras, Veldbeemdgras, Buntgras en Zachte dravik) nemen toe in voorkomen, vooral de eerste
vier soorten. Het duidt op het opener worden van de graslandstructuur en het verschijnen van open bodem. Tevens wordt de kwaliteit (gemeten in eiwitgehalte) van
het gras hoger

b.

Bijna alle kruiden van open en gesloten, droge graslanden laten een geringe of
grote toename zien van voorkomen. Enkele hiervan zijn: Echt walstro, Zandhoornbloem, Gewone rolklaver, Zanddoddegras, Liggende asperge, Grote wilde tijm (een
soort die weer op twee plaatsen is aangetroffen). Glad biggekruid. Klein
tasjeskruid. Hazepootje en incidenteel Muizeoortje en Vogelpootje. In de niet
begraasde vlakken blijft het voorkomen van deze soorten stabiel of gaat achteruit.
Opvallend is de zeer sterke toename van Kleine ruit. Deze soort kwam in 1992/3
nog voor langs randen van duindoornstruweel, maar is in 1998 op veel plaatsen in
het kalkhoudende deel van Solleveld abundant aanwezig.
De openheid van de structuur komt ook tot uiting in de hogere abundantie van
soorten van (duindoorn-)struwelen en soorten van bossen (die in Solleveld ook in
graslandsituaties voorkomen): Brede stekelvaren, Drienerfmuur, Dagkoekoeksbloem, Winterpostelein en Gewone eikvaren. Het 'verschijnen' in enkele vakken van
deze laatste soort is vermoedelijk te wijten aan het over het hoofd zien tijdens de
ronde van 1992/3. Kardinaalsmuts kent in het begraasde deelgebied zelfs een toename, ondanks de systematische begrazing door de paarden.

c.

De verhoging van de diversiteit aan soorten in het begraasde gebied is vooral te
wijten aan het optreden van storingssoorten. Het betreft Melganzenvoet Rode
ganzenvoet en Varkensgras. Verder stijgt de abundantie van Grote brandnetel.
Dauwbraam, Heggerank en Zachte ooievaarsbek. Verder is Vijfvingerkruid in drie
van de vier begraasde vlakken nieuw.

d.

Een enkel vochtige plekje in het begraasde deel is veranderd van Grote lisdodde

e.

f.

naar open water met Russen (Juncus articulatus en J. bufonius) met een sterrekroossoort. Op de bodem ligt een dikke laag organisch materiaal.
Veel soorten in de niet-begraasde terreindelen blijven stabiel present (bv. Klein
streepzaad. Reukgras, Akkerhoornbloem). De lichte achteruitgang van Paashaver,
Ruw vergeet-me-nietje, Duinvogelmuur, Kruipende boterbloem en Lathyruswikke in
de niet-begraasde terreindelen duidt op een verdergaande vergrassing of verdwijnen van ruderalen (Rode ganzenvoet). Daarentegen neemt Bijvoet (in de randen
van vergraste ruigten) toe.
Het aandeel van riet en ruigtkruiden (met name Grote brandnetel) is toegenomen.
In plaats van min of meer open oevers in 1992/3 zijn het in 1998 dichte en vaak
brede kragen. Een aantal plassen is zelfs helemaal dichtgegroeid. Soorten als
Watermunt en Wolfspoot zijn sterk in abundantie achteruit gegaan en een enkele
soort dient zich als nieuw aan: Moerasandoorn en Heelblaadjes. Na de schoonmaak
van de plassen ter voorbereiding van de overgang van boezemwater naar voorgezuiverd Maaswater is de vegetatieontwikkeling zeer snel verlopen, mede vanwege
het lagere peil van de plassen.

Ontwikkeling

vegetatiestructuur

op basis van

foto's

Jaarlijks zijn er door J. van Westen foto's van de veldsituatie gemaakt, die een beeld
geven van de veranderingen van de vegetatiestructuur Op vier transecten zijn eind
juni op vaste plaatsen foto's gemaakt.
Een selectie van karakteristieke veranderingen is levendig zichtbaar op bijgaande
series (pag. 50, 51 en 52). Samengevat kunnen de volgende conclusies worden
getrokken:
- het gebied is over het algemeen kortgrazig geworden;
- vooral langs het raster is de invloed groot vanwege grazen en tred;
- de struwelen zijn opengebroken;
- vooral solitaire boompjes zijn verdwenen of bijna verdwenen; de paarden hebben
vooral in de winter de bast van de eiken opgegeten;
- lokaal zijn er stuifkuilen ontstaan;
- sporen van paardenhoeven in mostapijten zijn goed zichtbaar.

Fauna
Enkele aspecten van de fauna zijn in de evaluatie betrokken, maar geen daarvan
beslaan degelijke tijdreeksen. De resultaten zijn derhalve indicatief. In dit artikel
zijn alleen de gevolgen voor de broedvogels weergegeven.
In 1995 is gestart met BMP-tellingen in Solleveld (Scheeres 1996; Scheeres &
Scheeres 1998). De beperkte gegevens zijn in kwalitatieve zin vergeleken met de
gegevens van het totale gebied (incl. Bloedberg = kavel 1; fig. 3) en met oude gegevens (niet BMP): 1972. 1987 t/m 1989, 1992 en 1993. Om de kwaliteit van de avifauna te kunnen bepalen, is gebruik gemaakt van de methodiek beschreven in

51
Holland's Duinen

nr 33. december 1998

Paarden in Solleveld

V . ?fe^fe.

52

juni

1992

juni

1994

juni

1997

juni 1992

juni 1994

juni 1997

53
Holland's Duinen

nr 33. december 1998

Paarden in Solleveld

yur7/ 7992

54

juni

1994

juni

1997

Sierdsema (1995). Binnen het begrazingsgebied komen volgens voornoemd rapport
twee ecologische vogelgroepen voor, namelijk:
- de Scholekster-groep bestaande uit 17 soorten (tabel 1). De biotoop-eis van deze
groep is open pioniervegetaties van Helm en Kraaiheide/Kruipwilg.
- de Tapuit-groep bestaande uit 6 soorten (tabel 1). De biotoop-eis van deze groep
is open zandige plekken en zeer korte, grazige vegetaties.

Tabel 1. Overzicht van de gegevens van broedvogels van het gehele gebied (incl. de Bloedberg = kavel
1). Onder de jaren 1995, 1996 en 1997 zijn ook de territoria opgenomen (achter /) van de kavels van 2, 3
en 6, die grotendeels worden begraasd.

Scholekster-groep
Bergeend
Eidereend
Blauwe Kiekendief
Patrijs
Scholekster
Griel
Wulp
Stormmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Grote Mantelmeeuw
Holenduif
Velduil
Veldlee uwerik
Graspieper
Tapuit
Kauw

Tapuit-groep
Steenuil
Kuifleeuwerik
Boomleeuwerik
Duinpieper
Witte Kwikstaart
Tapuit

1972

1987

1988

1989

20

18

18

7

22
12

4
9

5
10

2
12

1

3

7

7

7

2

1992

1993

1995

1996

1997

5

3/1

2/1

1/0

5

2/2
5/0

3/2
2/0

1/0
1/1

2

2/2

1/1

1/1

11/2

13/1

8/1

26/18
37/20
5/4
8/2

25/15
36/22
3/2
11/4

21/11
37/20
2/1
7/2

105
10
4

11
25
4

16
29
7

16
34
9

15
6

12
30
6

1972

1987

1988

1989

1992

1993

1995

1996

1997

4

1

3

5
4

2
4

2
7

3
9

6

2
6

1/0
5/4

0/0
3/2

1/0
2/1
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Gemeente Den Haag

kavel 7

Gemeente Monster

Fig. 3. Broedvogelkavels

van Solleveld (Vogelwerkgroep

Solleveld).

Het voorkomen van soorten per ecologische vogelgroep binnen het totale duingebied Solleveld is laag. Binnen de Scholekster-groep komen 8 van de 17 soorten en
van de Tapuit-groep 3 (na 1995 nog maar 2) van de 6 soorten voor (tabel 1).
Verder blijkt dat:
- de aantallen vastgestelde territoria van bijna alle soorten in 1972 het hoogste zijn;
- ten aanzien van een vergelijking van onderzoeksjaar 1972 met de periode 1987
t/m 1989, bijna alle soorten in aantal achteruit zijn gegaan, behalve de Wulp en
de Graspieper. De Veldleeuwerik laat de grootste afname zien (90%), namelijk
van 105 territoria in 1972 naar 11 territoria in 1987. Hoogstwaarschijnlijk is deze
afname het gevolg van de grootschalige aanplant met Helm. Daarnaast blijkt landelijk dat vogelsoorten van het open duin het vrijwel overal moeilijk hebben vanwege de vergrassing. De invloed van de vos speelt waarschijnlijk nauwelijks een
rol van betekenis, omdat na 1987 de aantallen territoria stabiel blijven (zie ook
Verstrael & Van Dijk, 1997);
- ten aanzien van de gegevens van 1987 t/m 1993 (vóór) en 1995 t/m 1997 (na) soorten als Bergeend. Patrijs. Wulp en Witte kwikstaart in aantal zijn afgenomen. De
Scholekster is daarentegen in het begraasde gebied weer teruggekeerd en
Veldleeuwerik en Graspieper lijken vanaf 1995 te zijn toegenomen, maar met
deze lage en fluctuerende aantallen moet men zeer voorzichtig zijn. De Tapuit
neemt geleidelijk af (landelijke trend), maar dit lijkt minder manifest in het
begraasde deel (meer konijnen en konijnenholen?);
- ten aanzien van de vergelijking van het totale gebied (incl. Bloedberg) met het
begrazingsgebied (overwegend terreindelen van kavels 2. 3 en 6), er vooralsnog
geen consistent beeld is te constateren. Opvallend is dat de Wulp juist in kavels 2,
3 en 6 is aangetroffen. Daarentegen gaan de territoria van de Bergeend en de
Patrijs in het begraasde deel verloren, maar de landelijke tendens is ook negatief.
Een en ander geldt ook voor de Tapuit.
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De gevolgen van het instellen van begrazing op de avifauna zijn niet stabiel. Dit
hangt samen met de beperkte periode waarover gegevens zijn verzameld. Verder
moet worden gesteld dat de vergelijking van kavels 2, 3 en 5 met de rest van het
gebied niet volledig legitiem is; kleine gedeelten van deze kavels worden namelijk
niet begraasd. Een vergelijking op basis van exacte territoria werd nog niet nuttig
geacht, gezien de nog korte tijdreeks. Ook mogen de niet- en wel-BMPgegevens
niet 1 op 1 met elkaar worden vergeleken.

Veekundige aspecten
In voorgaande paragrafen zijn enkele ecologische effecten van het instellen van
begrazing beschreven. Uitgangspunt van begrazing was een zo constant mogelijk
aantal vee-eenheden tot het eerste evaluatie-tijdstip (zoals in Meijendel). Dit
behoeft dus monitoring.
Ondanks de reeds opgedane ervaring wordt het welbevinden van de dieren van
groot belang geacht. Extreme vermagering van en sterfte onder het vee kan een zodanig negatieve publiciteit opleveren dat het de goede aspecten van begrazing kan frustreren. Het gewicht van een aantal paarden is daarom door de jaren heen gevolgd.

Aantallen

grootvee

en

gewichtsverloop

Het aantal fjordenpaarden is in de onderzoekperiode verhoogd van 5 via 10 naar 15
volwassen dieren, wat oorspronkelijk niet de bedoeling was (fig. 4). Na een initiële
start met 5 paarden is het aantal paarden via 7 (oktober 1993). via 10 (januari 1994),
via 12 (mei 1995) naar 15 paarden (juni 1995) verhoogd. Daarna is het aantal
constant gebleven. Met de toename van het aantal is de begrazing van zeer extensief (5) naar extensief verschoven (10 en 15). Oosterveld (1985) beschouwt 0,1 dieren/
ha (Solleveld is 70 ha groot) de grens tussen zeer extensieve en extensieve begrazing; 0,3 is de grens van extensieve naar gematigde begrazing. Tussentijdse
gevolgen voor de begroeiing en de fauna zijn niet gedocumenteerd.
Jaarrond ingeschaard vee kan in de winterperiode een aanzienlijk deel van het
lichaamsgewicht verliezen. Dit verlies kan oplopen tot een kwart van het nazomergewicht. Uiteraard is er variatie per dier; het paard Dora bijvoorbeeld heeft een
gemiddeld gewicht van 530 kg, terwijl Eunice een gemiddeld gewicht heeft van 440
kg. Beide dieren vertonen een even grote variatie door het jaar van ±30 kg. Het
lage gemiddelde gewicht in het voorjaar laat dit zien (fig. 5: meetnummer 15 en 25
resp. 2e week april 1996 en 2e week maart 1997). Er is kennelijk voldoende voedsel
voorradig om - mede op basis van de vetreserve - de winter door te komen. Wat
tevens in de grafiek opvalt, is:
- een zeer regelmatig golfpatroon van het gewicht, dat een natuurlijk fenomeen is;
- dat de bijgeplaatste jongere paarden in de loop van drie jaar aanzienlijk in
gewicht toenemen;
- dat de reeds langer in het terrein aanwezige, oudere paarden zelfs óók nog
enigszins in gewicht toenemen.
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De beschikbare hoeveelheid voedsel in het terrein is dus ruim voldoende, gezien de
toename van het gemiddelde gewicht van de paarden. Dit is in tegenstelling tot de
situatie in het deelgebied Kijfhoek/Bierlap in Meijendel, waar in de loop van de
jaren het gewicht én nauwelijks meer een natuurlijke jaarfluctuatie te zien gaf én
het gemiddelde gewicht geleidelijk afnam, mogelijk leidend tot sterfte van de
zwakste dieren (Meydam 1996; Van der Hagen, 1996).
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Conclusies
Tabel 2 geeft per aspect een samenvatting van de conclusies. Deze vormen de basis
voor een advies. Met het formuleren van een doelstelling heeft men een beeld van
het einddoel voor ogen. In het geval van Solleveld, dat grotendeels bestaat uit graslanden, betrof dit het in sterke mate terugdringen van de verstikkende vergrassing
als gevolg van de intensieve aanplant van Helm en het onder "zure"/voedselrijke
regen dichtgroeien van het duin door Duinriet Zandzegge en Helm. Myxomathose
onder konijnen en het verdwijnen van akkerbouw (Baeyens & Duyve, 1992) hebben
tevens sterk bijgedragen tot de vergrassing. Een terugkeer van specifieke, schrale,
zure mos- en korstmosrijke pioniervegetaties en lokaal kalkindicatieve duingraslanden met bijbehorende fauna is tot doel gesteld. Duinriet- en Zandzeggematten en
Helm zullen in beperkte mate aanwezig blijven en een bijdrage leveren aan de
ruimtelijke variatie. Planten en dieren die afhankelijk zijn van sterk vergraste vegetatietypen zullen door begrazing altijd een negatieve ontwikkeling laten zien. Tot
de 50-er jaren was het duingebied open van karakter met aanzienlijke oppervlakten
duingraslanden met hier en daar ruigere graslanden (Waldeck 1964; Van der Hagen
1998). Bos en struweel was ook toen al sporadisch aanwezig en heeft tot op heden
in dit schrale en zure duingebied waarschijnlijk nauwelijks uitbreiding gekend. Veel
belangrijker is echter dat - ook op de lange termijn - de variatie in tijd en ruimte
wordt gewaarborgd op basis van de doelstellingen:
1 het tegengaan van de verruiging van de vegetatie met Duinriet, Zandzegge en Helm;
2 het behoud en uitbreiding van specifieke schrale, zure mos- en korstmosrijke
pioniervegetaties;
3 de toename van de variatie in de vegetatiestructuur, vooral van de afwisseling
tussen lage en hoge graslanden (fijnmaziger mozaïek);
4 een (vermoedelijke) toename van het aantal vogelsoorten, vooral van het open
terrein;
5 het vrijwaren van aantasting door begrazing van de waardevolle cultuurhistorische elementen in het terrein.
Ten aanzien van struweel en bos waren geen doelstellingen geformuleerd.
Tabel 2 geeft weer dat:
- de doelstellingen 1. 2 en 3 in kwalitatief opzicht zijn gehaald. Aan de doelstellingen
zijn destijds (Ten Haaf 1992) geen kwantitatieve doelstellingen gekoppeld; hierover
kan op basis van de beschikbare gegevens geen uitspraak worden gedaan;
- over doelstelling 4 is geen conclusie te formuleren op basis van de beschikbare
gegevens;
- voor het beantwoorden van doelstelling 5 is geen onderzoek verricht.
Uit de ontwikkeling van het gewicht van de paarden is duidelijk dat er ruim
voldoende voedsel aanwezig is. De hoge, ruige Duinriet-, Zandzegge- en Helmgraslanden met een lage voedingsstofbasis voor de paarden is (grotendeels) omgezet
naar kortgrazige graslanden met een hogere energie-inhoud per kilogram biomassa
(zie ook Meydam 1996). Op basis van deze gegevens zou het gebied zelfs nog door
een hoger aantal paarden (of vee) kunnen worden begraasd.
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De paarden hebben 30 jaar "achterstallig onderhoud" (geen beheer èn intensieve
Helm-aanplant), met een versnelde ontwikkeling van grassen door het wegvallen
van het grazen door konijnen (myxomatose) en atmosferische depositie, in de afgelopen vijf jaar "weggewerkt". Paarden blijken hiervoor uitermate geschikt door hun
voorkeur voor Duinriet en Zandzegge. De vraag is nu of zij hun hoofdtaak erop
hebben zitten. De inmiddels kwalitatief hoogwaardiger, kortgrazige begroeiingen
zijn meer geschikt voor begrazing door koeien (herkauwers). Facilitatie door konijnen lijkt nog beperkt, maar kan in de toekomst een daling van de veebezetting
mogelijk maken (fig. 6) (zie ook Van der Meulen e.a. 1996; Oosterveld 1985). Dit is
een aspect van onderzoek ter evaluatie in 2003.
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1985).

Tabel 2. Samenvatting

van enkele aspecten die in dit artikel besproken

zijn.

nr.

aspect

conclusie

opmerkingen

2

grasland-vegetatie-structuur

Begrazing heeft geleid tot:
- een lagere vegetatiehoogte

- een lagere totale en kruidlaag-

Maaien en grazen tot:

- een geringe toename van het aantal
soorten, vooral van kortgrazige open
en gesloten graslanden

bedekking
- een nog lagere gemiddelde
vegetatiehoogte
- het doorbreken van de
pollenstructuur (organische stofbulten)

planten-soorten

foto's veld-situatie

sterke redurtie van vergrassers

tansley-schaal is gereduceerd tot

(duinriet, zandzegge, helm)
opener en kruidenrijker worden van
de graslanden
toename soorten is veelal
storingsindicatoren
niet begraasde vlakken lijken verder te
zijn dichtgegroeid
niet begraasde infiltratieplassen zijn
sterk dichtgegroeid

een drie-delige schaal

vergrassing is verdwenen
struweel is opengebroken
solitaire boompjes zijn veelal
verdwenen
lokaal zijn stuifkuilen ontstaan

8

broedvogels

de grote achteruitgang heeft zich
afgespeeld vanaf 1972 tot 1987
de tendenzen met lage territoriumaantallen zijn niet stabiel en consistent

indicatief

vee -t- gewicht

het aantal is van 5 via 10 naar 15
uitgebreid

er is geen voedselschaarste

het gemiddeld gewicht vertoont een
natuurlijk patroon en neemt nog
steeds (in geringe mate) toe

Voortzetting begrazing
De onderzoeks-aspecten die samenhangen met vegetatiestructuur en plantensoorten
laten een positieve ontwikkeling zien, maar er is variatie per deelgebied. Helm bijvoorbeeld is nog steeds prominent aanwezig in het sterk geaccidenteerde buitenduin. Over
de gevolgen van de begrazing voor de (avi)fauna is geen uitspraak te doen.
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Het stafbureau Natuur heeft aan de CAD voorgesteld dat de begrazing wordt
voortgezet.
Er blijven dan nog twee vragen open:
- Moet het aantal op 15 paarden blijven gehandhaafd en zo niet, moet dit naar
boven of naar beneden?
- Moet er, uitgaande van het bestaande of herziene aantal dieren, een aantal paarden worden ingewisseld voor koeien of andere grazers (schapen bijvoorbeeld)?
Door het stafbureau is voorgesteld om het aantal dieren te handhaven ter bestendiging van de ontstane situatie, ook al is de vergrassing (door Helm) nog niet overal
teruggedrongen. De begrazing heeft de openheid van het gebied sterk bevorderd
(kortgrazige droge duingraslanden) en veelal omgezet naar graslanden van een
hoogwaardiger eiwitgehalte. Het betreft hier onder andere Reukgras, Veldbeemdgras en Struisgras-soorten. Ten aanzien van het aspect solitaire boompjes/struweel is
een negatieve ontwikkeling waar te nemen. Bovendien zijn de struwelen aangetast;
paarden hebben namelijk de mogelijkheid om in de winter over te schakelen op
houtige gewassen. Alleen Kardinaalsmuts keert ondanks alles ieder jaar terug.
De tijd lijkt aangebroken om een combinatie van paarden en koeien in te zetten als grazers (artikel Meissner, Overmars 81 Lejeune 1998). Bij een combinatie van
grazers wordt het effect van de een aangevuld door de ander Wanneer men runderen en paarden combineert, is het totale effect ongeveer gelijk aan het gebruik van
alleen paarden, zij het, dat het effect op micropatroon anders is (Oosterveld 1984;
Ten Haaf 1990).
Derhalve is geadviseerd om, indien nodig in stappen, de begrazing in Solleveld
voort te zetten met 6-7 koeien en 8-9 paarden.
De CAD heeft verzocht te onderzoeken of in zo'n open, betrekkelijk klein en door
rasters sterk in secties opgedeeld gebied koeien en paarden goed samengaan. Ook
verzocht de CAD om te onderzoeken op welke wijze de dieren interacteren of concurreren om het beschikbare voedsel. Indien de helmvergrassing verder dient te
worden teruggedrongen - en de paarden zijn hiervoor het meest geschikt - moet
het niet zo zijn, dat door verdringing de koeien zich voornamelijk in het nog steeds
helm-vergraste gebied ophouden.
Ook is uitbreiding van het begraasde gebied aan de orde geweest. Door de CAD is
voorgesteld te bekijken of ook in het gebied om de Bloedberg (broedvogelkavel 1)
begrazing kan worden ingesteld. Daartoe zal eerst het beheer via een overeenkomst bij DZH moeten komen te liggen. Het beste is, dat de twee gebieden aaneen
worden gekoppeld. De Schelpweg kan mogelijk problemen geven.
Ook de uitkomst van de MER-Solleveld kan wijzigingen aanbrengen in de
omvang van het begraasde gebied. De twee plassen in het zuidelijke gedeelte zullen mogelijk verdwijnen, waardoor een gebied van zeereep tot binnenduinrand in
de volle breedte zal kunnen worden begraasd.
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