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Begrazing met Mergellandschapen H. P. M. Hillegers 

in Zuid-Limburg 
In een overzichtsartikel in dit tijd
schrift onder de titel: "Begra-
zingsbeheer en begrazingsonder-
zoek" noemt Thalen (1984) bijna 
elk begraasd ecotoop, maar hij 
gaat voorbij aan de beweiding van 
soortenrijke droge (kalk-)graslan-
den in het zuidelijk deel van de 
provincie Limburg. Dit artikel 
herstelt deze omissie; het vertelt 
het een en ander over vroegere en 
recente begrazing in dit uitzon
derlijke deel van Nederland. 

Ilustraties H. P. M. Hillegers 

Historisch overzicht van extensie
ve beweiding in het Mergelland 
Al tijdens de vorige eeuw waren de pa
tronen en processen in het Zuid-
Limburgse landschap die verband hiel
den met eeuwenlange beweiding sterk 
verdoezeld. Dit in tegenstelling tot bij
voorbeeld Drenthe, waar tot in het be
gin van deze eeuw herders met hun 
schaapskudden een duidelijke stempel 
gedrukt hebben op het ,,01de" land
schap. Voor zowel het ene als het andere 
gebied heeft de introduktie van kunst
mest uiteraard het definitieve einde be
tekend van het pastorale bedrijf, met dit 
verschil dat in het Mergelland de 
schaapskudden eerder, geleidelijker en 
"geruislozer" verdwenen (fig. 2). De 
oorzaken hiervan zijn grotendeels be
kend (Hillegers, 1981, Jansen & van de 
Westeringh, 1983), maar doen nu wei
nig ter zake. Het is dan ook begrijpelijk 
dat botanici uit de vorige eeuw en het 

begin van deze eeuw het verband niet 
zagen tussen vegetaties (en hun floristi-
sche elementen) en het beheer daarvan, 
ofschoon zij wel degelijk de kwaliteits
achteruitgang van schrale graslanden sig
naleerden. 

Pas de Wever (1940) correleert aar
zelend het verdwijnen van de Herfst-
schroeforchis (Spiranthes spiralis) aan 
het verdwijnen der schaapskudden. Die-
mont & van de Ven (1953) memoreren 
het vroegere beheer van kalkgraslanden 
door beweiding, en Lely van Bommel & 
van Niekerk-Brouwer (1969) stellen her-
introduktie van beweiding voor. Rond 
1970 wordt in het Gerendal op kleine 
schaal geëxperimenteerd met het Zuid-
limburgse Heideschaap, een experiment 
dat jammer genoeg de mist inging. Van
af 1973 wordt door Willems eveneens 
kleinschalig geëxperimenteerd met ex
tensieve beweiding waarover hij in 1983 
verslag deed (Willems, 1983). 
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Figuur 1 Het mergellandschaap in zijn bio
toop. Bemelerberg. Ool< in Zuid-Limburg 
kwam een streekgebonden heideschapen-
ras voor dat behalve schrale (kalk)graslan-
den, ook akkers (na de oogst), wegbermen 
en hakhoutbossen begraasde. Dit oude 
landras, dat sinds + 1970 weer gefokt 
wordt, zou een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren in het natuurbeheer van de Zuid-
limburgse natuurgebieden. 
The sheepbreed, "mergellandschaap" 
which historically belonged to the region of 
South-Limburg, in its surrouding. 

Inmiddels is dan een vereniging 
geboren die zich tot doel stelt het Mer
gellandschaap, een sinds kort erkend 
Nederlands heideschapenras (Clason, 
1980), in stand te houden en daarom 
een of meer kudden in dit deel van 
Zuid-Limburg wil vormen. Eind 1979 
werd aan deze vereniging een groot deel 
van de Bemelerberg ter beweiding aan
geboden (fig. 1). In korte tijd kwamen 
daar ook andere schrale graslanden 
(meest kalkgraslanden) bij: de Vosgröb 
— een deel van de voormalige Ingberhei 
— enkele percelen in het Gerendal (een 
stuk van de Laamhei), de Kunderberg, 
de Schiepersberg, het Hoefljzer en de 
Zoeren Dreesj. De terreinen werden af-
gerasterd en de beweidingsdruk vast
gesteld op 1,5 schaap per hectare per 
jaar. In 1983 werd tijdens het Sympo
sium "Kalkgraslanden, beheer en be
houd' ' nogmaals gepleit voor deze wijze 
van beheer. Er werd voorgesteld ook de 
vegetatie van de St. Pietersberg bij 
Maastricht in de oude vorm terug te 
brengen door middel van een schaaps
kudde (Adviesgroep St. Pietersberg, 
1984). 

Veranderingen in vegetatie 
A. In bossen 
Nog net voordat het traditionele hak
hout beheer in de jaren '60 werd beëin
digd, zijn de Zuidlimburgse Mittelwald-
bossen door van den Broek en Diemont 
(1966) uitvoerig beschreven. Ze ken
merkten zich o.a. door hun soortenrijke 
voorjaarsflora, waarvan de samenstelling 
bepaald werd door het type bodem. 

Nu het beheer dat verschralen van 
hakhout beoogde al minstens twintig 
jaar vervangen is door een beheer van 
niets-doen, verdwijnt in toenemende 
mate deze voorjaarsflora. Deze maakt 
plaats voor langzaam groeiende altijd 
groene planten zoals Klimop (Hedra he
lix) en Bramen (Rubus spec). Daarnaast 
ontstaan een hoge kruidlaag en struik-
laag van soorten die nauwelijks deel uit 

M'l¥^ 

Figuur 2 Scheper met kudde op de plateauheide van de St. Pietersberg, + 1910. Ter plaat
se staat hier nu het zg. Enci-bos, een boomplantage die door de ENCI aan de Maastrichtse 
bevolking werd aangeboden ter compensatie van ontgrondingen. 

Figuur 3 Vervilt, soortenarm kalkgrasland, Bemmelen. Vervilting (dominantie van Gevinde 
Kortsteel, Brachipodium pinnatum) ontstaat door een beheer van "niets-doen" of door 
jaarlijks branden in het voorjaar. Begrazing door Mergellandschapen kan de typische 
schraallandvegetatie doen terugkeren. 
The grass, Brachipodium pinnatum, has formed a felty layer. 

maakten van het oorspronkelijk hak
houtbestand, zoals Brandnetel (Urtica 
dioica) en Vlier (Sambucus nigra). Uit 
beweidingsexperimenten in bossen is ge
bleken dat de hierboven geschetste suc
cessie daardoor teruggedraaid werd. Zo 
werd bijvoorbeeld in het Gerendal na 
één graasseizoen de bodembedekkende 
klimopmat volledig "opgerold" en ver

schenen in het voorjaar van 1984 tiental
len rozetten van soorten orchideeën (Or
chis militaris, Orchis purpurea, Listera 
ovata). Viooltjes en Lelietjes der dalen 
(Convallaria majalis). Omdat beweiding 
in Nederlandse bossen al zeer lang niet 
meer mocht worden toegepast (dus ook 
niet werd beschreven) en de huidige be
weiding nog van te recente datum is. 



^Ijevende 
NQtUUt^ 

85ste jaargang, nr. 6 180 

Figuur 4a, b en c. Drie stadia in de succes
sie van een beweid l<all<grasland naar een 
struweelbos. Strooberg. Bemelen. 
4a. 1915; tot 1923 werd de Strooberg door 
een schaapsl<udde beweid. De vegetatie 
bestond uit schaapresistente grassen en 
l<ruiden. Alleen aan de bovenl<ant van de 
steilrand kunnen zich struil<en vestigen om
dat de schapen hier niet bij kunnen komen. 
4b. 1947; in 1942 werd het gebied tot na
tuurreservaat verklaard. Door het uitblijven 
van beweiding ontstaat overal struikgroei. 
4c. 1960; een soortenarm struweel en jong 
bos vervangt het soortenrijke kalkgrasland. 
Sinds 1979 wordt dit gebied weer beweid; 
het herstel verloopt uitstekend. 
Three moments in the succession from a 
grazed chalk grass land into a shrubvegeta-
t ion. Strooberg, Bemelen. 

kan weinig gezegd worden over de syn-
taxonomische aspecten van deze veran
deringen . 

B. In struwelen 
De struwelen in de diverse beweide na
tuurgebieden laten zich globaal in twee 
categorieën verdelen, die onderling ver
schillen wat betreft soortensamenstel
ling, leeftijd, diversiteit en invloed van 
vraat. Een soortenrijke struweel, dat be
hoort tot het Berberidion, komt voor 
langs de bovenrand van de oude (meren
deels uit de Middeleeuwen stammende) 
mergelontsluitingen. Dit struweel is en 
was voor schapen onbereikbaar en hand
haaft zich hier. Het tweede type bestaat 
uit éénsoortige vegetatietypen met door-
nige of niet doornige soorten, en is syn-
taxonomisch nauwelijks te karakterise
ren. Het is pas halverwege deze eeuw 
ontstaan en is gelegen op terreindelen 
die voor de kudde toegankelijk zijn. De 
vegetaties van dit type struweel worden 
zeldzamer, vooral die, welke uit doren-
loze of zwakdoornige soorten bestaan 
(fig. 4). Een hoogst interessante ontwik
keling doet zich voor in voormalige stru
welen, die gelegen zijn in de omgeving 
van de ingangen der gangenstelsels, 
waar zich in korte tijd talrijke kensoorten 
uit het Wegdistel-ver bond, Onopor-
dion, vestigden en uitbreidden. Derge
lijk vegetatietypen zijn bekend uit 
Midden-Europa, waar vee zich schuil 
houdt of rust onder overhangende steile 
rotsen, een situatie die in Nederland al
leen in Zuid-Limburg kan ontstaan. 

C. In graslanden 
De plantengemeenschappen van droge, 
schrale graslanden in Zuid-Limburg zijn 
degelijk onderzocht en goed beschreven. 
De verschillen in floristische samenstel-
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Figuur 5 Herintroductie 
van de oorspronl<elijl<e be
weiding draait de succes
sie der vegetatie-struc-
tuureenheden om: vervilte 
delen worden plaatselijk 
open en kortgrazig, het 
aantal soorten neemt toe. 
Re-introduction of grazing 
can restore the original ve-
getation. 
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Figuur 6 Sheepresistancy by ways of seve-
ral mechanisms (vertical) occurring by spe
cies belonging to different syntaxa (hori
zontal). 

ling tussen de onderscheiden vegetatie-
typen blijken samen te hangen met ver
schillen in substraat (vooral: al dan niet 
kalkrijk), beheer, expositie en geografi
sche plaats; zo blijken de graslanden in 
het relatief droge Westen te verschillen 
van die in het veel neerslagrijke Oosten. 
De karakteristieke droge, schrale gras
landen zijn kortgrazige, kruidenrijke be

groeiingen, die in plantensociologisch 
opzicht behoren hetzij tot het verbond 
der droge kalkgraslandcn (Mesobromi-
on), hetzij tot het Zilverhaver-verbond 
(Thero-Airion) op schrale, droge, kalkar-
me, zandige bodem, hetzij tot het 
Borstelgras-verbond (Violion caninae) 
op eveneens kalkarme, doch zwaardere 
en meer vochthoudende gronden. Al de-
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ze graslanden werden vroeger extensief 
beweid en periodiek gebrand. Wanneer 
de beweiding wordt nagelaten, hetzij 
door verwaarlozing, hetzij door een be
wust beheer van "niets-doen", treedt 
eerst een stadium in van vergrassing, 
waarbij een of meer grassoorten sterk in 
biomassa gaan toenemen, en vervolgens 
een vervilting. In het laatste geval is 
sprake van langdurige overheersing door 
één grassoort, bv. Gevinde Kortsteel 
(Brachypodium pinnatum), waarbij te
vens de bodem "vervilt", dwz. overdekt 
raakt met een dunne, maar dichte laag 
van mossen en fijn, dood en halfdood, 
niet snel verterend grasstrooisel, die de 
kieming van kruiden bemoeilijkt, (fig. 

3). De begroeiing verruigt dan en gaat 
op de duur over in struweel, tenslotte in 
loofbos. 
Elk substraat met het daarop voorko
mende begroeiingstype kent zijn eigen 
' 'vervilter". Dit proces gaat gepaard met 
verlies aan kensoortcn, waardoor deze als 
rompgemeenschappen getypeerd kun
nen worden (Sykora & Westhoff, 1979). 

De praktijk van begrazing met 
Mergellandschapen heeft geleerd dat de 
boven geschetste successie omgekeerd 
wordt: ken- of differentiërende soorten 
nemen toe in aantal en areaal, waardoor 
deze plantengemeenschappen gemakke
lijker herkenbaar worden (fig. 5). 

"Bu een, toclcnstei/e, heörszinö door Meröe.tZ3r7clschaPCTi. 
o-ntshaai een. TCfk. öet:>liffe.Ten.iieeTdi pstroorL. 

Homokien veri/iltz óta^mei 

•Structuur - tn sfooHzv^rm., 

*p93clje •• hre.dLf>l3r)ltn 

Floristische veranderingen 
Zowel door hun floristische diversiteit als 
door het voorkomen van een groot aan
tal bijzondere soorten, hebben de Zuid-
limburgse (kalk) graslanden al sinds het 
begin van de vorige (!) eeuw de be
langstelling getrokken van floristen. 
Hun gegevens en de huidige kennis over 
het veranderde beheer van deze gebie
den die grotendeels nog uit grasland 
bestaan, tonen duidelijk aan hoezeer de 
flora veranderd is. 

Het eerste, duidelijk effekt van 
begrazing is de toename van diversiteit 
als gevolg van de verschillende aktivitei-
tcn van de begrazer: tred, vraat, rust en 
bemesting (fig. 5 en 7). Deze vergroten 
de differentiatie van het milieu en daar
mee de levensmogelijkheden voor tien
tallen soorten. Omdat diversiteit vaak als 
maatstaf wordt genomen bij de kwali
teitsbeoordeling van een bepaald na
tuurgebied kan in dit geval al van een 
verbetering gesproken worden. 

Wat de afzonderlijke soorten be
treft; het is vrijwel ondoenlijk voor de 
onderzoeker de veranderingen in aantal
len individuen van alle floristische ele
menten jaarlijks vast te leggen (alleen al 
op de Bemelerberg ( ± 7 ha.) komen ± 
300 soorten bloemplanten voor!), daar
om werd gezocht naar bepaalde catego
rieën van soorten die toe- of afnamen. 
Men kan hierbij uitgaan hetzij van een 
taxonomische indeling (in genera, fami-

klextt / 

HeierodeTie^ veóe'Laiie,: 

sttuikheidt ,3* f^ 

- SltuctuuT- - en ^oorlcvt-üt. 

mossen tn j ^ JiT 
.. Ucheven ^^ KV 

•-74/ 

'fm 
y.!»" m^ 

Figuur 7 Patroondifferentiatie door exten
sieve beweiding, Bemelerberg. IVlergelland-
schapen in een grazige vegetatie met kort-
begraasde, vooral l<ruidenrijl<e delen en 
grazige delen bestaande uit Gevinde 
Kortsteel. Op de voorgrond de "scliaapre-
sistente" Witte IVIunt (Mentha suaveolensj 
Differences in vegetationpattern caused by 
extensive grazing. 
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lies, enz.), hetzij van een oecologische 
(in levensvormen of levensstrategieën). 
Daar de taxonomische indeling vooral 
op de bloembouw berust, lijkt het op 
het eerste gezicht niet zeer waarschijnlijk 
dat de voorkeur van grazers hiermee zou 
samenhangen. Toch nemen bepaalde fa
milies zoals Violaceae (Viooltjes), Cary-
ophyllaceae (Anjerachtigen), Rubiaceae 
(Ruw bladigen), Cyperaceae (o.a. zegge-
soorten) en Labiatae (Lipbloemigen) toe, 
terwijl vertegenwoordigers uit de Um-
belliferae (Schermbloemigen), Legumi-
nosae (Vlinderbloemigen) — behalve de 
houtige soorten uit deze familie — en 
bepaalde Gramineae (Grassen) afne
men. Het lijkt waarschijnlijk dat de toe
name van bepaalde families het gevolg is 
van eigenschappen die leden van die fa
milie gemeenschappelijk hebben zoals 
ruwe bladeren (bij de Ruwbladigen!) of 
een sterke geur (bij bv. Lipbloemigen) 
die door de grazers als minder appetijte
lijk worden ervaren (fig. 6). 

Op de onderscheiding van levens
vormen (bv. de plaats van de overwinte
rende organen) berust de indeling van 
Raunkiaer. Van zijn categorieën nemen 
vooral de Therofyten, die als " zaad" 
overwinteren toe, en de Hemicryptofy-
ten, waarvan de overwinteringsorganen 
in of op de strooisellaag liggen en daar 
voor de plukkende lippen van de scha
pen onbereikbaar zijn. Voor tal van z.g. 
hapaxanten (soorten die slechts éénmaal 
bloeien, dat zijn dus een-, twee- of drie
jarigen) is de toenamen onmiskenbaar. 
Deze groep was het onderwerp van een 
recente studie (Schenkeveld & Verkaar, 
1984). Tenslotte bepaalt ook de le
vensstrategie van een soort, (de basis van 
Grime's (1979) indeling), diens voort
bestaan bij begrazing: soorten met een 
C-strategie (Competitors, d.w.z. soorten 
met een sterk vertakt worstelstelsel en 
snel uitgroeiende bladeren zoals vele 
grassoorten) nemen af, terwijl die met 
een R-strategie (Ruderals, soorten met 
een korte levensduur, snelle groei en een 
hoge zaadproduktie) en een S-strategie 
(Stresstolerators, soorten met een lange 
levensduur, aangepast aan chronisch on-
produktieve omstandigheden en een be
trekkelijk langzame groei zoals bijvoor
beeld Struikhei (Calluna vulgaris) toene-

"Schaapresistentie": één voor
beeld 
Het bestuderen van aantal- en areaalver
schuivingen van soorten, gebundeld vol

gens bovenstaande indelingsprincipes 
heeft geleid tot de — voorlopig nog hy
pothetische — opstelling van "schaapre-
sistente" categorieën, waarvan fIg. 6 een 
indruk geeft. Hierbij doen zich twee 
problemen voor; het eerste is de vraag of 
de toe- of afname van een categorie en
kel en alleen het gevolg is van de voed-
selkeuze van de grazer, en het tweede de 
vraag hoe deze resistentie experimenteel 
getoetst kan worden. Om enig idee te 
geven hoe ingewikkeld deze betrekkin
gen zijn één voorbeeld ter illustratie: de 
Brandnetel is vanaf april tot en met juni 
absoluut schaap resistent; vanaf juli wor
den door de Mergellandschapen (de 
oudste dieren beginnen het eerst!) de 
bloeiwijzen gegeten, later volgen de 
stengeltoppen en in de herfst de dan tot 
ontwikkeling gekomen zijscheuten. Na 
de eerste nachtvorst worden in een snel 
tempo alle overgebleven grote stengel
bladeren geconsumeerd en voor de win
ter goed begonnen is, zijn er alleen nog 
kale stengels over. Plaatselijk verdwijnen 
Brandnetelpopulaties of nemen duide
lijk af in vitaliteit, elders ontstaan ze of 
nemen toe (zoals op mestplaatsen, 
brandplekken, inspoelzomen e.d.). Niet 
alleen de schapen vreten bovengrondse 
delen; dat doen ook insekten (bladlui-
zen, brandnetelsnuittorren, rupsen van 
bepaalde dagvlinders) en vermoedelijk 
ook slakken die in 't milieu van de 
Brandnetel een opvallende plaats inne
men (w.b. aantallen soorten, individuen 
en individuele grootte). Zelfs bloem-
planten zoals het parasitaire Grote War
kruid (Cuscuta europaea) doen de vitali
teit van de Brandnetel afnemen. 
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Summary 
Grazing by 'mergelland' sheep in South-
Limburg (Southern Netherlands). 
As everywhere in N.W. Europe, dry (chalk) 
grasslands on steep hills in South Limburg 
(the Netherlands) fiUed an essential role in 
the agro-economic system befoie the intio-
duction of feitilizer around 1900. These 
grasslands — mainly belonging to Violion 
and Mesobromion associations — were extre-
mely rich in species, planrs as well as animals. 
Therefore they have been claimed as nature 
reserves after world war II. Because of lack of 
proper management (grazing by flocks of 
sheep) however, thcir typical flora gradually 
vanished by processes of vegetation successi
on. This paper deals with the survey of the 
historical pastoral management and the chan-
ge in syntaxonomical and floristical composi-
rion since the te-introduction of grazing 
sheep in 1980. 
Attention is paid to categories of species wich 
could be "grazing resistant" by various pro-
perties. The plants or parts are prickly, 
tough, impalatable, smelling etc. Re-intro-
duction of grazing by sheep proves that these 
gtasslands can be restored into their original 
state. 
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