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Met Natuur Mee, van initiatiefnemer Sanne
Beld, praktiseert, ontwikkelt en promoot een
regeneratieve (veerkrachtige) landbouwmethode
geïnspireerd door ervaringen in het buitenland (Allan
Savory, Joel Salatin). Met name ‘Holistic planned
grazing’, ontwikkelt door Allan Savory (in dit leaflet
genoemd mobiel begrazingsbeheer) heeft volgens
de initiatiefnemer een hoge potentie voor een
klimaatadaptief beheer van kruidenrijke graslanden
gelegen op zandgrond.

Wat houdt ‘Holistic planned grazing’ in?
Sanne Beld:
“Samengevat wordt met deze mobiele begrazing
het effect van een natuurlijke kudde nagebootst.
De theorie erachter is dat in een natuurlijk systeem
door de druk van predatoren en het steeds verlaten
van met mest en urine besmeurde vegetatie, kuddes
dicht bij elkaar blijven en steeds verder trekken naar
‘verse’ delen grasland. Dit gedrag bootsen we na in
dit mobiele begrazingsbeheer door het vee dagelijks
een vers stuk weide te geven. Er wordt vooraf in een
plan uitgerekend hoeveel ze per dag nodig hebben.
Er ontstaat daardoor een hoge dichtheid van vee
dat één dag de tijd heeft zich vol te eten, waarna
ze weer verplaatst worden naar het volgende verse
deel. Er wordt uitgerekend wat de hersteltijd is van
de vegetatie na een graasbeurt. Het geven van
voldoende hersteltijd aan de vegetatie is het meest
essentiële onderdeel van deze planning. Hierdoor
krijgt de beworteling onder de vegetatie de tijd
volledig te herstellen en kan dieper de bodem in
groeien. Een ander belangrijk effect is vertrapping
van een deel van de vegetatie door de hoge dichtheid
aan vee. Hierdoor wordt de bodem bedekt door dood
plantmateriaal, vermengt met wat mest zorgt dit
voor voeding van het bodemleven. In Amerika zijn op
locaties met een vergelijkbaar klimaat onderzoeken
gedaan die aantonen dat door deze begrazing de
gezondheid van het bodemleven, het organische
stofgehalte, de veegezondheid en de biodiversiteit
toeneemt en de water- en mineralenhuishouding en
het verdienmodel voor de boer verbeterde.”

In dit onderzoek gaan Wageningse wetenschappers
op zoek naar antwoord op de vraag: Wat is het effect
van mobiel begrazingsbeheer met koeien en kippen
op kruidenrijk grasland op droge zandgrond? Wat
doet dit boven en onder de grond qua bodemleven,
vochthuishouding en soortenrijkdom van de
vegetatie? Dat doen we door de effecten van het
beheer op het huidige perceel, dat Met Natuur Mee
pacht van Staatsbosbeheer in de buurt van het
Haaksbergerveen, in kaart te brengen.
Het beheer van het weiland bestond in 2019 en
2020 uit extensieve begrazing door lakenvelders
en kortdurende (1 dag) intensieve begrazing door
vleeskippen. Omdat de initiatiefnemer nog in de
opstartfase zat, was dit nog niet het optimale mobiele
beheer aangezien er nog te weinig koeien waren om
deze mobiele begrazing volgens plan uit te voeren.
Het effect van deze vorm van drukbegrazing door
kippen op de vegetatie en de bodem is nog (vrijwel)
onbekend. Daarom is er een wetenschapswinkel
project uitgevoerd waarbij onderzocht is wat
het effect van de begrazing is op de vegetatie,
bodemleven (vooral wormen) en de chemische
samenstelling van de bodem. Als controle perceel
is een weiland in de buurt gebruikt dat al langjarig
extensief wordt beheerd (standbegrazing door een
laag aantal ossen, afgewisseld met 1 maaibeurt per
jaar). Op het moment van monstername was het
veld nog erg droog na een lange droge periode in
voorjaar en zomer van 2020. Dat heeft invloed gehad
op het bodemleven en de inventarisatie daarvan,
er werden zeer weinig regenwormen en ander
macrobodemleven aangetroffen. De verschillen
tussen de behandelingen was ook gering, hoewel de
plekken met kippenbegrazing in 2019 soortenrijker
leken.

De vegetatie laat ook weinig verschillen zien, ook
al lijkt er een nat droog gradiënt aanwezig die
samenvalt met de hoogteligging van het terrein. Er
komen eigenlijk alleen algemene graslandsoorten
voor in het veld en het voldoet nog niet aan de wens
voor een bloemrijk grasland. Om dat te bereiken
zal er zaad van elders moeten worden aangevoerd,
bijvoorbeeld via maaisel van een soortenrijk perceel.
De chemische analyses laten zien dat het een
behoorlijk voedselarm terrein is en in ieder geval
voedselarmer dan een ‘normaal’ boerenweiland. De
zuurgraad van de bodem is laag, wat ook al was
geconstateerd op basis van de soortensamenstelling;
de bodem is oppervlakkig verzuurd. Daarom
wordt geadviseerd om te bekalken. Ook was de
vegetatie aan het vervilten, wat ongunstig is voor
een soortendivers grasland. Een iets intensievere
begrazing kan dit voorkomen. Dit zal worden
uitgevoerd vanaf 2021.
De begrazingsperiode door de kippen is nog kort
geweest en de begrazing zou langer moeten lopen
om daadwerkelijk effecten te kunnen verwachten.
Aanbevelingen
De inventarisatie die hier is beschreven is gebaseerd
op de situatie zoals die was in 2020. Vanaf 2021
worden de vleeskippen vervangen door mobiel
gehouden leghennen omdat zij naar verwachting
een positiever effect hebben door hun gedrag op de
bodem.

Zoals aangegeven zullen ook de koeien vanaf april
2021 verplaatst worden in passende aantallen
waardoor de mobiele begrazing volgens plan van
start gaat.
De botanische diversiteit van het perceel is nu nog
laag en er zal zaad, bijvoorbeeld door het inbrengen
van maaisel, moeten worden ingebracht. Dan kan
zich een bloemrijker weiland zich ontwikkelen,
waarbij de soortensamenstelling op het hoger deel
wat zal afwijken van het wat lagere en nattere deel
bij de bosrand. De ontwikkeltijd zal waarschijnlijk
wel zo’n tien jaar vergen.
Om de oppervlakkige verzuring tegen te gaan zou
er bekalkt moeten worden, in ieder geval voor het
inbrengen van het zaad. Meer graslandsoorten
krijgen dan een kans en de bloemrijkdom zal
toenemen. Daarnaast zou het veld wat intensiever
begraasd moeten worden om vervilting tegen te
gaan, maar dit zit in de planning. Het kan nodig
blijken af en toe wat ruw stalmest te gebruiken om
het weiland niet te schraal te maken waardoor er op
termijn te weinig voedsel is voor de koeien. Ruwe
stalmest is ook goed voor het bodemleven, dat
verbetering lijkt te behoeven, hoewel dat nu lastig
was vast te stellen door de grote droogte. Een rijker
bodemleven is ook gunstig voor de kippen.
Het is nu nog niet bekend hoe de mobiele kippen
op langere termijn de biodiversiteit zou gaan
beïnvloeden. De eerste resultaten lijken niet
ongunstig, de vegetatie hersteld zich vrij snel en er is
vrij vlot een gesloten vegetatie aanwezig. De kippen
creëren wel mogelijkheden voor soorten om zich te
vestigen en er zijn ook wel wat kiemplanten gezien,
maar bij gebrek aan een hogere soortendiversiteit
in de omgeving zijn dat allen de aanwezige soorten.
Met uitleggen van soortenrijk maaisel na de
kippenbegrazing zou wel eens heel snel een veel
diversere vegetatie kunnen ontstaan.
Tot slot is de aanbeveling om deze mobiele
begrazing de komende jaren te blijven onderzoeken.
Dit kan interessant zijn in bufferzones gelegen op
zandgronden, met name wat betreft klimaatadaptie,
biodiversiteit, verdienmodel natuurinclusieve boer
(minder input en verhoogde waarde van lokaal
voedsel).
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