
Het Westerholt IV. Veranderingen in de graslandvegetatie 
bij beweiden en hooien 

J.H. DALLINGA, P. TJADEN EN J.P. BAKKER 

Inleiding 
Het Westerholt is een ca. 12 ha groot terrein, 
gelegen binnen het Stroomdallandschap Drent-
sche A (Ernst 1976). Het bestaat voor ruim twee 
derde deel uit grasland en voor een derde deel 
uit heide en wat bos (fig. 1). In 1972 is er een 
proef van start gegaan, waarbij wordt onder
zocht hoe de vegetatie verandert onder invloed 
van enkele natuurtechnische beheersmaatrege
len. De verschillende beheersmaatregelen, 
waaronder als belangrijkste beweiden en hooi
en, worden getoetst op de volgende doelstellin
gen voor het terrein: instandhouding van de hei
de, regeneratie van heide uit grasland, integratie 
van het grasland bij de heide en bevordering van 
een zo groot mogelijke differentiatie van de ve
getatie. In een vorig artikel is ingegaan op de in
vloed van enkele dezer experimenten op de ve
getatie na ze vier jaar toegepast te hebben (Bak
ker 1978a). De resultaten zijn besproken aan de 
hand van een aantal permanente kwadraten, 
waardoor uitsluitend conclusies konden worden 
getrokken, die betrekking hadden op de plaats 
waar het kwadraat lag. De combinatie echter 
van herhaalde vegetatiekartering en goed geko
zen permanente kwadraten kan helpen om ver
anderingen in de vegetatie over een heel terrein 
vast te leggen (Londo 1971). 
In dit artikel wordt ingegaan op de veranderin
gen in de graslandvegetatie op het 'Oude Bewei
de Stuk' (Van Wieren 1977) aan de hand van 
een vergelijking van de vegetatiekaarten uit 
1972 en 1977, aangevuld met de gegevens van 
alle permanente kwadraten (Dallinga en Tjaden 
1981). Een belangrijk punt, dat hierbij aan de 
orde zal komen, is de vraag in hoeverre de ver
scheidenheid in voormalig intensief gebruikt 
grasland weer kan worden opgevoerd door be
weiding met schapen. Hierbij wordt een verge
lijking gemaakt met hooien. In een volgend arti
kel zal worden ingegaan op veranderingen in de 
heidevegetatie. 

Vegetatie in 1972 
Het graslandgedeelte bestond in 1972 uit een ta
melijk eenvormige, soortenarme vegetatie met 
op de drogere delen veel Echte witbol {Holcus 
lanatus), Engels raaigras {Lolium perenne), 
Veldbeemdgras {Poa pratensis) en plaatselijk 
Gewoon struisgras {Agrostis tenuis) (fig. 2). Het 
aandeel van dicotylen als Gewone hoornbloem 
{Cerastium fontanum). Kleine klaver {Trifoli-

Fig. 1 Overzicht van het proefterrein. 
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Fig. 2. Vereenvoudigde vegetatiekaart van het grasland in 1972. 
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Fig. 3. Het voorkomen van een aantal in het proefterrein algemene graslandsoorten gerelateerd aan het grondwater regiem in 
de periode april 1977-maart 1978. 
H ^ ^ ^ ^ ^ M vegetatietypen, waarin een soort relatief hoge dichtheden kan bereiken 

vegetatietypen, waarin een soort in lage dichtheden is aangetroffen 

um dubium). Witte klaver {Trifolium repens), 
Kruipende boterbloem {Ranunculus repens), 
Scherpe boterbloem {Ranunculus acris). Made-
liefje {Bellisperennis), Herfstleeuwetand {Leon-
todon autumnalis). Paardebloem {Taraxacum 
spec.) en Grote weegbree {Plantago major) in 
de totale bedekking was slechts gering. Syntaxo-

nomisch gezien droeg deze vegetatie zowel ken
merken van de Beemdraaigrasweide (Poo-
Lolietum) als van de Kamgrasweide {Lolio-
Cynosuretum) (Westhoff en Den Held 1969). 
Dit wijst op een tamelijk intensief gebruik gedu
rende de voorafgegane cultuurperiode welke 
bestond uit beweiden, hooien en bemesten. Op 
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Tabel 1. Veranderingen in bedekking van reeds in 1972 voorkomende soorten in de periode 1972-1977. 
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de lagere, meer vochtige terreindelen kwamen 
minder Poo-Lolietum-elementen voor, maar in 
plaats daarvan Pitrus {Juncus effusus) en Ge
wone zegge {Carex nigra). Het voorkomen van 
Pitrus, driedelig tandzaad {Bidens triparitus) en 
Waterpeper {Polygonum hydropiper) in de de
len met stagnerend water wijst op een zekere 
mate van voedselrijkdom in de associatie van 

Zomp- en Sterzegge {Caricetum curto-echina-
tae) (Westhoff en Den Held 1969). Figuur 3 
geeft de verspreiding van een aantal algemeen 
voorkomende graslandsoorten, gerelateerd aan 
de grondwaterhuishouding. 
Veranderingen in de bedekking der soorten 
In tabel 1 zijn van een groot aantal soorten de 
veranderingen in bedekking in de periode 1972-
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Tabel 2. Verandering in gemiddeld aantal soorten in permanente kwadraten (2 x 2 m) in verschillende delen van het proef
terrein bij hooien en beweiden. 

1972 1977 verschil 

droog 
droog 
vochtig 
vochtig 
nat 
nat 
stagnerend 
stagnerend 

hooien 
beweiden 
hooien 
beweiden 
hooien 
beweiden 
hooien 
beweiden 

15 
15 
14 
14 

20 
15 
15 

20 
22 
20 
19 

20 
14 
8 

+ 5 
+ 7 
+ 6 
+ 5 

0 
- 1 
- 7 

1977 samengevat bij hooien en beweiden. 
De 'Veldzuring {Rumex acetosaygroep' neemt 
met name bij hooien toe, terwijl de 'Kruipende 
boterbloem-groep' zowel bij hooien als bij be
weiden in bedekking toeneemt. De 'Timothee
gras {Phleum pratense)-groep' neemt bij hooien 
wat minder in bedekking af dan onder het be-
weidingsregime. De 'Ruw beemdgras {Poa tri-
vialis)-gToep' neemt daarentegen juist bij bewei
den minder in bedekking af dan onder het hooi-
regime. De 'Kale jonker {Cirsium palustré)-
groep' tenslotte neemt onder het beweidingsre-
gime sterker in bedekking toe dan bij hooien. 

Het is duidelijk dat bovengenoemde indeling 
wat grof is en dat toe- en/of afname van soor
ten genuanceerd bekeken moeten worden, 
d.w.z. rekening houdend met substraat en 
hoogte van de vegetatie. Op dit laatste zal nog 
nader worden ingegaan. 

Veranderingen in soortenrijkdom en 
soortensamenstelling 
Over het algemeen is de soortenrijkdom in de 
kwadraten binnen het droog- en vochtig gras
land toegenomen (tabel 2). Bij beweiden vindt 
de sterkste toename (+ 9 soorten) plaats op de 

bewei den (n=3') hooien (n=17) 
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Fig, 4. Overzicht van soorten die zich na 1972 in permanente kwadraten binnen het droog en vochtig grasland hebben ge
vestigd onder hooien en beweiden. Het aantal kwadraten, waarin een soort zich heeft gevestigd, wordt uitgedrukt als percenta
ge van het aantal in de beschouwing betrokken kwadraten (n). 
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droge, in 1972 nog soortenarme gedeelten en in 
de tamelijk vochtige delen, waar in 1972 Echte 
witbol sterk overheerste. In het hooiland zijn in 
dit opzicht enkele delen te noemen, waarin zich 
in de onderzoekperioden een korte, open vege
tatie heeft ontwikkeld (+ 9 soorten). In de reeds 
in 1972 door Gewoon struisgras gedomineerde 
delen neemt als enige type binnen het droog en 
vochtig grasland onder beweiding het aantal 
soorten af ( - 7 ) . 
In de natte graslanddelen is er, wat het hooiland 
betreft, niet erg veel veranderd. Dit in tegenstel
ling tot het weiland, waar een aanzienlijke soor
tenafname valt te constateren op de plaatsen, 
waar Pitrus is gaan domineren. 
Om welke soorten gaat het bij de bovenge
schetste veranderingen? Gewoon biggekruid 
{Hypochaeris radicala). Reukgras {Anthoxan-
thum odoratum) en Madeliefje blijken zich zo
wel bij hooien als beweiden in 50% of meer van 
de in het droog en vochtig grasland gelegen pq's 
(permanente quadraten) nieuw te hebben ge
vestigd (fig. 4). Herfstleeuwetand en Witte kla
ver overschrijden de grens van 50% alleen bij 
beweiden; Veldzuring alleen bij hooien. 
Witte klaver, Liggend vetmuur {Sagina pro-
cumbens), Kamgras {Cynosurus cristatus). Speer
distel {Cirsium vulgare). Akkerdistel {Cirsium 
arvense), Dopheide {Erica tetralix). Struikheide 
{Calluna vulgaris) en enkele meer vochtminnen-
de soorten hebben zich voornamelijk binnen het 
beweide gedeelte in nieuwe kwadraten ge
vestigd; de Grote ratelaar {Rhinanthus seroti
nus) alleen in het gehooide deel. 
Relatief weinig soorten blijken uit de pq's te 
verdwijnen. Opvallend is in het beweide deel de 
afname van het aantal kwadraten met Beemd
langbloem {Festuca pratensis). Fioringras 
{Agrostis stolonifera) en Geknikte vossestaart 
{Alopecurus geniculatus) verdwijnen zowel bij 
hooien als bij beweiden. Ruw beemdgras ver
dwijnt uit veel kradraten onder het hooiregime. 
De veranderingen hebben tot gevolg gehad dat 
in de flora onder beide beheersvormen geleide
lijk kleine verschillen tot stand zijn gekomen. 
Dit geldt eveneens voor de mossen (Hofs 1978). 
Binnen elk afzonderlijk regiem zijn de verschil
len geringer geworden, aangezien verscheidene 
soorten die in 1972 alleen nog maar plaatselijk 
voorkwamen zich over grote delen van het ter
rein hebben verspreid. Grote Ratelaar, Smalle 
weegbree {Plantago lanceolata) en Hazezegge 
{Carex ovalis) zijn de enige soorten, die althans 
binnen de pg's nieuw zijn voor het hele terrein. Fig. 5. Vereenvoudigde vegetatiekaart van het grasland 

1977. (Voor legenda: zie fig. 2.) 
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Vegetatie in 1977 
De soortsveranderingen hebben binnen het 
droog en vochtig grasland tot gevolg gehad dat 
vrijwel alle vegetatietypen uit 1972 als zodanig 
zijn verdwenen (zie fig. 5). Alleen het type met 
dominantie van Gewoon struisgras en veel Ech
te witbol (type 3) wordt ook in 1977 aangetrof
fen. Onder beide vormen van beheer hebben de 
veranderingen in enkele gevallen geleid tot vege
tatietypen, die wat de bedekking der soorten be
treft, nauwelijks meer enige gelijkenis vertonen 
met de uitgangsvegetatie (zie de typen 1.7, 1.9, 
1.10, 1.11). 
De typen van 1972 hebben zich zowel in het 
droog en vochtig hooiland als in het droog en 
vochtig weiland vaak opgesplitst in meerdere ty

pen in 1977, leidend tot een grotere differentia
tie in de vegetatie. Op bepaalde hoogte-gradiën
ten met in 1972 slechts 2 a 3 vegetatietypen is dit 
aantal in 1977 toegenomen tot 5 a 6 (fig. 6). Uit 
figuur 6 blijkt bovendien dat in het weiland de 
hoogteverschillen tussen de verschillende vege
tatietypen sterk zijn toegenomen. Ook binnen 
een type kan de vegetatie aanzienlijk in hoogte 
variëren (fig. 7). 
In de natte terreingedeelten en in de delen waar 
het water stagneert komt het aantal vegetatiety
pen en de ligging van de grenzen tussen 2 typen 
in 1977 overeen met de situatie in 1972. 

Oorzaken van de veranderingen 
Veel van de veranderingen in soortensamenstel-

Echte 
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klaver M'am Mdver -r, 
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Kruipende ^-Veldbeem- feeknikte 
boterbloem / f j gras ^vossestaai 
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Gewone I 
zegge "f 

j[ 

Fig. 6. Hoogtegradiënt (verval van 50 cm) met drie vegetatietypen in 1972 en zes vegetatietypen in 1977; let op toegenomen 
hoogteverschillen in de vegetatie over de gradiënt. 
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Fig. 7. Hoogteverschillen in de vegetatie binnen één vegeta
tietype. 

ling en bedekking zijn terug te voeren op aan
passing van de vegetatie aan het gewijzigde be
heer. Bij beweiding blijken daarbij talloze soor
ten sterker in bedekking te zijn toegenomen 
en/of zich frequenter in pq's te hebben ge
vestigd dan onder het hooibeheer het geval is. 
Andere soorten lopen bij beweiding minder snel 
in bedekking terug. Dit is deels te danken aan 
het feit dat bij beweiding de vegetatie kort en 
open is en de bodem enigszins verdicht of open-
getrapt. De kieming van Pitrus (Lazenby 1955), 
Grote weegbree (Blom 1977), Gewoon struis
gras (Kershaw 1958) en Dop- en Struikheide 
(Gimmingham 1972) wordt bevorderd door een 
wat verdichte bodem. De vestiging en ontwikke
ling van Paardebloem (Mölgaard 1977), Witte 
klaver, Schapezuring {Rumex acetosella). Ma
deliefje (Harper 1977) en Pitrus (Agnew 1961) 
verloopt beter in een lage dan in een hoge vege
tatie. Dit zou de verklaring kunnen zijn voor het 
feit dat deze soorten in de dichte Pitrus-Gewoon 
struisgras-vegetatie niet of nauwelijks voorko
men. Ze vestigen zich zowel in het weiland als in 
het hooiland, in het laatste geval gaat het alleen 
wat langzamer, omdat er een aantal jaren ver
strijkt voordat de zode door geleidelijke pro-
duktievermindering open genoeg wordt. In het 
weilandgedeelte waar de schapen veel komen 
zijn veel acrocarpe mossen verschenen, deze 
zijn kenmerkend voor open plekken. In het 
hooiland zijn matten pleurocarpe mossen ver
schenen, kenmerkend voor een dichte vegetatie 

van hoger opgaande planten (Hofs 1978). 
Naast de dichtheid van de vegetatie speelt ver
moedelijk het regeneratievermogen een rol. Bij 
Engels raaigras wordt de uitstoeling bevorderd 
door beweiding (Beddows 1967). Onder een 
hooiregime met bemesting kan Engels raaigras 
bijna volledig uit een vegetatie verdwijnen 
(Klapp 1971). Onder een hooiregime zonder be
mesting gaat Engels raaigras sterker achteruit 
dan onder een beweidingsregime zonder be
mesting (Van den Bergh 1979; Wind 1980). Be
weiding heeft een versnelde mineralencyclus tot 
gevolg (Harrison 1978). Stikstofminnende soor
ten als Engels raaigras en Ruw beemdgras 
(Klapp 1971) kunnen zich mede daardoor moge
lijk beter handhaven; stikstofminnende soorten 
als Speerdistel en Akkerdistel (Ellenberg 1974) 
zullen zich eerder vestigen dan in hooiland. Uit 
eerder onderzoek (Bakker 1978a en b) is boven
dien gebleken dat bij hooien meer plantenvoe-
dende stoffen worden afgevoerd dan bij bewei
den. 
Bij achterwege blijven van bemesting zal het 
aanbod van plantenvoedende stoffen verminde
ren. Onder beide vormen van beheer hebben 
zich dan ook een aantal soorten uitgebreid die 
kenmerkend zijn voor een lage cultuurdruk (De 
Boer en De Gooijer 1979): in het hooiland Grote 
ratelaar. Gewoon biggekruid en Reukgras; in 
het weiland naast Gewoon biggekruid en Reuk
gras ook Kamgras, Biezeknoppen, Kale jonker, 
Dopheide en Struikheide. 
Op grond van het bovenstaande kan men con
cluderen dat van 1972 tot 1977 de hoogte van de 
vegetatie van groter invloed is geweest op de sa
menstelling van de graslandvegetatie dan het 
onttrekken van plantenvoedende stoffen. 

Differentiatie in de vegetatie 
Horizontale patroonvorming in de vegetatie is 
onder beide vormen van beheer sterk toegeno
men. Doordat de in 1972 nog overheersende in
vloed van het agrarisch gebruik (bemesten, 
hooien en beweiden) is afgenomen, beginnen de 
aanwezige verschillen in reliëf en grondwater
huishouding zich geleidelijk weer in de sa
menstelling van de vegetatie te weerspiegelen. 
Ook de waarschijnlijk in 1972 reeds aanwezige 
verschillen in bodemvruchtbaarheid (bijv. min
der intensief bemeste perceelranden) komen nu 
in de vegetatie tot uiting. Daarnaast is bij bewei
ding enige extra differentiatie opgetreden door
dat de schapen alle terreingedeelten niet even
veel bezoeken. 
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Fig. 8. Verband tussen de hoeveelheid gevonden mest en de 
bedekking van rozetplanten (a), de bedekking van Pitrus + 
Gewoon struisgras (b) en de hoogte van de vegetatie (c). 

Er zijn geen directe gegevens beschikbaar over 
afzonderlijke activiteiten van de schapen in het 
terrein (grazen, rusten). De verspreiding en hoe
veelheid van de mest vormen echter een goede 
maat voor hun aanwezigheid (Bakker 1978a; De 
Bie 1976; De Bie 1981). Er ligt van juli tot okto
ber meer mest in het grasland dan in de heide, 
van november tot juni is dat net andersom. Bin
nen het grasland ligt meer mest in de delen met 
een hoge bedekking van grassen dan in delen 
met een hoge bedekking van Pitrus. In sommige 
graslanddeelgebieden met een hoge bedekking 
van grassen ligt meer mest van april tot oktober 
dan van november tot maart, in een ander 
graslanddeelgebied met een hoge bedekking van 
grassen is dat net andersom (Bakker et al. 1981). 
De schapen hebben dus een voorkeur voor be
paalde deelgebieden en die voorkeur wijzigt zich 
in de loop van het jaar. De hoeveelheden gevon
den mest zijn positief gecorreleerd met vegeta-
tiekenmerken als de totale bedekking van rozet-
planten en negatief met de bedekking van Pitrus 
en Gewoon struisgras en met de hoogte van de 
vegetatie (fig. 8). Dit doet vermoeden dat deze 
verschillen in voorkeur voor de verschillende 
graslandgedeelten herleid kunnen worden tot 
verschillen in voorkeur voor de in het terrein 
groeiende plantensoorten. In veelbezochte ge
bieden komen door schapen geliefde soorten als 
Witte klaver, Paardebloem, Herfstleeuwetand, 
Kamgras, Engels raaigras en Veldbeemdgras 
(Jewell et al. 1974; Klapp 1965; Lodge 1959) re
latief veel voor; in weinig bezochte delen Ge
woon struisgras, Gewone zegge en Pitrus, soor
ten die bij voorkeur niet gegeten worden. 
De ontwikkeling van het rozetplantrijke vegeta
tietype 1.11 en van de Engels raaigrasrijke vege
tatie op en langs de door de schapen veel belo
pen paadjes (niet aangegeven op de vegetatie
kaart) zijn voorbeelden van plaatsen, waar de 
beweiding duidelijk heeft geleid tot het ontstaan 
van kleinschalige differentiatie, die in het hooi
land ontbreekt. 

Eenmaal aanwezige verschillen in de vegetatie 
worden vermoedelijk steeds meer geaccentueerd 
door het selectieve graasgedrag van de schapen. 
Wanneer de vegetatie plaatselijk eenmaal kort is 
afgegraasd komen de grazers steeds weer terug 
omwille van de jonge eiwitrijke uitlopers (Ar
nold 1964; Harper 1977; Prins et al. 1980). Een
maal gemeden plekken worden steeds meer ge
meden, omdat daar stapeling gaat optreden van 
afgestorven planteresten (Job en Taylor 1978). 
De schapen dragen op deze wijze niet alleen bij 
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aan horizontale, maar ook aan verticale diffe
rentiatie in de vegetatie, waardoor de totale dif
ferentiatie in het weiland hoger is dan die in het 
hooiland. 
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