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vragen of regenera t ie van een ext reem 

vocdsc larme levensgemeenschap he ide 

op alie p laa tsen wel haa lbaar is. Met be

h u l p van extensieve begraz ing m e t hei

deschapen valt e envoud ig en g o e d k o o p 

een overwegend o p e n en heischraal ui t 

gangsmi l i eu te h a n d h a v e n . 
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Summary 
Extcnsivc sheepgrazing on iK.irhl.ind. 
In the Neilierlands the maintenancc ot 
nunic-iit-poor lieaihland soils proves to be 
dilliciilt or even impossible. Terrain 
managers have to decide for each heathland 
reserve whiili management option is 
desirable or rcalistic. 

Extensive sheepgra/Ing proves to be a cheap 
and effective torm of management fot open 
;ind scanty hcailiiand-reserves. 
'lliis article gives guide-lines about extensive 
^iieepgr.i/ini; a.- .s ba^u i>>ri!i nf management. 
An average densiiy c>f 1 .sheci' per 2 ha. addi-
lional lechniques of manai'.'111'III .•• :\t\\ ..-
reproduction, sclcction. loi'd .;iiii iü . l i ; : ui 
^licip :iic- discu.sscd. The intrease and deaih 
i.in- .i| iiie various flocks proved lo be reliable 
iii-.:ii.igemcnl-parameters. The average .ii-.iiii 
r;ai- was 2.7')1;i; the avetagc- inrreaM- |MI iwi.-
was 0.98. 

In leceiii w .ii-. ;!ii-.; lii-.iiliiT-vegetaliuii'. IKUC 
• i..ii!:'i-.i iii:'> i.il! !-M^-!:Mids. The abiiriilarm-
• '! riiüi;-'!: :•'. |'.'i-i:! i.-ii. acid rain. drying 
.iiid iiiinei'.iliiaiiiM: .'! .iii- i.op.soil and lack ot 
management, caii-i-.: i.-.pid changes. f-.xien-
^ivc sheepgrazing uiihiii a wire fence, com-
iiined witli additional forms of management 
Mich as buriiliii'.. vi.'v.ing. sod cuiling and 
summergrazing witli laitle. proved to be 
adccpiaie for moM heaihland reserves. The 
rcgeneration of a purple 19th cenrury type of 
heaihland, dorTiinaicd by Calliina vulg^arii 
and Ericii tctrulix requires. on the other 
hand. a maximiim rcrnoval of nuiricnt> 
which can only be reali.scd by «xl ciiiiii;'- .'M 
a largc .scale. 

I-xiensive slicepgrazing resulr.s in ihe coiiser-
\.iii.'ii .iiid regeneration of an npiii ii'.-.iih 
Ijiiil >>ii .1 nutriënt ponr soil. witli .i gn.n 
variety in biolopes. 

Het Westerholt IX: 

veranderingen in vegetatie-

samenstelling en -patronen 

na 15 jaar beweiden 

D. L. Bekker &J. P. Bakker 
Verschraling is een in Nederland veel toegepaste 
beheersmaatregel met als doel het vergroten van 
de differentiatie van de vegetatie. Op het Wester
holt wordt begrazing als verschralende beheers
maatregel toegepast. Dit artikel behandelt de 
veranderingen in vegetatiesamenstelling en 
-patronen over de periode 1972-1987. 
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Het begraasde grasland met een deel van het macro-patroon; 
de donkere delen bovenin de foto worden gedomineerd door 
Pitrus, de lichtere delen door Gewoon struisgras. Op de voor
grond een lichter terreingedeelte met micro-patronen. De 
breedte van het terreingedeelte met Pitrus bedraagt ongeveer 
50 meter. 
The grazed grassland with a part of the macro-pattern; the dark 
patches in the top of the foto are dominated by Juncus ef-
fusus, the lighter parts by Agrostis capillaris. In front a lighter 
area with micro-patterns. The distance between the two dit-
ches on either side of the area dominated by Juncus effusus 
amounts 50 meters approximately. 
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Het in dit artikel beschreven grasland 
maakt deel uit van het proefterrein het 
' Westerholt': een op zandgrond gelegen 
voormalig heideterrein, van ongeveer 11 
hectare. Het in de jaren vijftig ontgon
nen deel van het Westerholt is tot 1972 
intensief benut, waarvan een deel als ak
kerland en een deel als grasland voor het 
houden van vee. Vanaf 1972 is het ter
rein door Staatsbosbeheer, als onderdeel 
van het Stroomdallandschap Drentsche 
A, in beheer genomen. 

De beheersmaatregel beweiden 
Van het Westerholt wordt 10 hectare 
door schapen van het Schoonebeker type 
beweid, terwijl 1 hectare ter vergelijking 
wordt gehooid (Dallinga et al, 1982). 

In de periode van januari tot en 
met juni bedraagt het aantal dieren on
geveer 40 en van juli tot en met decem
ber ongeveer 25. Vanaf 1979 is geen 
winterbeweiding meer toegepast, wat 
wil zeggen dat de dieren in de periode 
februari tot en met april op stal zijn ge
zet. De boer die vanaf 1979 schapen op 
het Westerholt had lopen, wilde de lam
meren bij huis geboren laten worden. 

De aanvankelijke doelstelling van 
beweiden was het regenereren van een 
heidevegetatie in het grasland, met 
daarnaast vergroting van de soortenrijk
dom van de vegetatie. Het idee is, dat 
door het afvoeren van gewas door de 
schapen de voedselrijkdom in de bodem 
wordt verlaagd, waardoor 'armere' soor
ten een grotere kans krijgen zich te vesti
gen (Heyink, 1974; Hendriks et al, 
1985; Bakker, 1987). Dit betekent waar
schijnlijk, dat de soortenrijkdom als ge
heel zal toenemen. 

Verschraling door middel van ex
tensieve begrazing betekent niet dat 
voedingsstoffen aan het terrein worden 
onttrokken, maar houdt een verplaat
sing in van voedingsstoffen over het ter
rein. Het gevolg is een plaatselijke verar
ming of verrijking van de bodem. Dit 
gaat gepaard met locale verschillen in in
tensiteit van grazen, betreden en rusten. 
Waar veel gerust wordt, wordt veel mest 
gedeponeerd. Als resultante mag een 
verhoging van de patroondiversiteit wor
den verwacht (Oosterveld, 1975; Brey-
meyer & van Dyne, 1980; Bakker et al, 
1984; Thalen, 1984). 

Veranderingen in vegetatie
samenstelling 
Sinds 1972 is er sprake van een sterk ver
anderende vegetatie-samenstelling. Vijf 

Tabel 1. 
Oppervlakten (m )̂ van vegetatietypen (met enkele kenmerkende soorten) In het beweide 
grasland in 1972, 1977, 1982 en 1987 (de typen 2 en 3 zijn niet in het beweide gebied aan
getroffen). * = oppervlak inclusief het proportioneel aandeel van de respectievelijke typen 
in het mozaïek van de typen 4 en 5, en 5 en 7. Het totaal oppervlak is in 1978 kleiner ge
worden, omdat een deel geploegd en gehooid is. 
Area (m )̂ of the plant communities in the grazed grassland in 1972, 1977, 1982 and 1987 
(the communities 2 and 3 are not found in the grazed area). * = area including the propor-
tion of the respective communities in the mosaic of the communities 4 and 5 and 5 and 
7. The total area had decreased in 1978, since a part had been ploughed and cut for hay. 

Vegetatietype 

1 Veldbeemdgras (Kleine klaver, Gestreepte witbol, 
Zachte dravik. Gewone hoornbloemi 
Poa pratensis 

4 Gestreepte witbol (Veldbeemdgras, Engels 
raaigras, Ruw beemdgras) 
Holcus lanatus 

5 Herfstleeuwetand/Gewoon biggekruid <Made
liefje, Kruipende boterbloem, Witte klaver. 
Gewoon struisgras) 
Leontodon autumnalis/Hypochaeris radicata 

6 Gewoon struisgras/Gestreepte witbol IVeld-
beemdgras. Gewone lioornbloem. Reukgras, 
Herfstleeuwetand) 
Agrostis capillaris/Holcus lonatus 

7 Gewoon struisgras (Gestreepte witbol, Pitrus) 
Agrostis caplllaris 

8 Pitrus/Veldrus/Gewoon struisgras/Fioringras 
(Moeraswalstro, Zwarte zegge, Pinksterbloem) 
Juncus effusus/J.acutifloris/Agrostis capillaris.' 
A.stolonifera 

9 Pitrus/Zwarte zegge (Moeraswalstro, Fioringras, 
Kruipende boterbloem) 
Juncus effusus/carex nigra 
Mozaïek 5/7 
Mozaïek 5/4 

Totaal 

1972 

100 

54700 

0 

0 

6100 

0 

8400 
0 
0 

69300 

1977 

6300 

22900 

1200 

14900 

16300 

500 

7200 
0 
0 

69300 

1982 

0 

1300 (3500)* 

0 (9750)* 

3200 

37100 (44650)' 

3100 

7500 
15100 
4400 

68700 

1987 

0 

50 (550)* 

0 (10600)* 

1400 

34050 (44150)-

1950 

10050 
20150 

1050 

68700 

jaar na de eerste kartering was de oor
spronkelijke vegetatie al voor meer dan 
de helft verdwenen (Dallinga et al, 
1982). Deze trend heeft zich doorgezet 
in 1982 (Ter Heerdt et al, 1986) en 1987 
(Bekker, 1987). Binnen het vochtige 
grasland is een duidelijke verandering 
opgetreden van een 'rijker', door 
Gestreepte witbol (Holcus lanatus) be
paald vegetatietype, naar een relatief 
'arm' type met Gewoon struisgras 
(Agrostis capillaris) als dominante soort. 
De vegetatie in het natte grasland werd 
in 1972 door Gewoon struisgras geken
merkt, terwijl Pitrus Quncus effusus) 
vanaf 1977 domineert met eventuele 
aanwezigheid van Zwarte zegge (Carex 
nigra). 

De veranderingen van 1972 tot 
1987 in oppervlak van de verschillende 
vegetatietypen, zijn vastgelegd in tabel 
1. In figuur 1 zijn de veranderingen in 
ligging van de verschillende vegetatiety
pen weergegeven. Het beeld van vegeta
ties met een dominantie van Gestreepte 
witbol met een klein percentage Ge
woon struisgras in 1972, is in de loop van 
15 jaar compleet omgedraaid tot een ve

getatie waarin Gewoon struisgras sterk 
domineert (zij het minder dan Gestreep
te witbol in 1972). De overgang vond 
plaats via een tussenstadium, in 1977, 
van vegetatietypen met een evenredig 
aandeel van Gestreepte witbol en Ge
woon struisgras. Het vegetatietype met 
dominantie van Pitrus neemt in die tijd 
licht toe, terwijl de vegetatietypen van 
Veldbeemdgras (Poa pratensis) en rozet
ten (in tabel 1 aangeduid als een vegeta
tietype met Herfstleeuwetand (Leonto
don autumnalis) en Gewoon biggekruid 
(Hypochaeris radicata)) in 1977 een 
klein aandeel hadden, maar daarna ver
dwenen. Sedert 1982 komt, naast Pitrus, 
in de natte terreingedeelten een vegeta
tietype voor met veel Veldrus Quncus 
acutiflorus), in combinatie met Fiorin
gras (Agrostis stolonifera) of Gewoon 
struisgras. 

Figuur 2 geeft de belangrijkste ve
getatietypen en overgangen daartussen 
weer over de periode 1972-1987. 

Soortenrijkdom 
De aanvankelijke doelstelling, regenera
tie van soorten van heide en heischrale 
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Figuur 1. Ligging van de vegetatietypen in 
het beweide grasland in 1972, 1977, 1982 
en 1987 (betekenis van de nummers: tabel 
1). De nummers 10 tot en met 17 hebben 
betrekking op verschillende heidevegeta-
tietypen. 
Situation of the plant communities in the 
grazed grassland in 1972, 1977, 1982 and 
1987 (meaning of the number: table 1). The 
numbers 10 up to 17 refer to different 
heathland communities. 

Figuur 2. Globale samenstelling van en 
overgangen tussen de in oppervlak belang
rijkste vegetatietypen (de nummers komen 
overeen met die in tabel 1) in het beweide 
grasland in 1972, 1977, 1982 en 1987. Een 
dikke pijl geeft aan dat het oppervlak, dat 
van het ene in het andere type overgaat, 
groter of gelijk is aan tien procent van het 
begraasde graslandoppervlak; een dunne 
pijl geeft vijf tot tien procent aan. 
Composition and transitions of the most 
important vegetation-types (cf. table 1) in 
the grazed grassland in 1972, 1977, 1982 
and 1987. A thick arrow indicates that the 
area, changing from one type into an 
other, measures ten percent or more of the 
area of the grazed grassland; a thin arrow 
indicates five to ten percent. 
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graslanden in het grasland, is niet ge
haald. Buiten de greppels werden in 
1982 en 1987 nog maar zeer weinig 
Struikheide (Calluna vulgaris), Dophei-
de (Erica tetralix) en Gevlekte orchis 
(Dactylorhiza maculata) aangetroffen. 
In de greppels zelf komen Struikheide 
en Dopheide meer voor, maar ook hier
van is het aantal individuen sinds 1972 
sterk teruggelopen, evenals van soorten 
als Trekrus (Juncus squarrosus) en Tor-
mentil (Potentüla erecta). 

De andere doelstelling, het door 
begrazen vergroten van de differentiatie 
van de vegetatie in de vorm van verho
ging van de soortenrijkdom, is wel be
reikt. De terreingedeelten die intensief 
worden begraasd, laten een duidelijke 
toename van het aantal soorten zien (van 
14 naar 20 soorten per 4 m^), terwijl in 
de niet of nauwelijks begraasde terrein
gedeelten het aantal soorten niet veran
dert of licht afneemt (van 12 naar 8 soor
ten per 4 m^) (Dallinga et al, 1982). 

Macro-patronen 
Het is gebleken dat schapen bepaalde 
delen van het terrein selectief kort hou
den, terwijl andere delen minder fre
quent worden bezocht en er zich daar
door een hogere vegetatie ontwikkelt 
(Bakker et al, 1984). De kort begraasde 
plekken bevatten geen tot zeer weinig 
strooisel, terwijl in de hogere vegetaties 
dood materiaal zich kan opstapelen tot 
een dikke laag. Figuur 3 geeft een beeld 
van een deel (10 x 2 meter) van het in 
1987 door Pitrus gedomineerde terrein
gedeelte, wat betreft structuur en wisse
lingen van vegetatiehoogte en strooisel-
dikte op kleine schaal. 

De onderscheiden vegetatietypen 
zijn verdeeld over drie klassen, geba
seerd op verschillen in begrazingsinten-
siteit. Deze klassen zijn ingedeeld aan 
de hand van percentages oppervlak dat 
kort gegraasd (minder dan 10 cm hoog
te) is. Onderscheiden worden: intensief 
(5-60%), matig (1-4%) en nauwelijks 
(0%) begraasd. Op het Westerholt zijn 
het vooral de natte terreingedeelten die 
nauwelijks begraasd worden. De in tabel 
1 onderscheiden vegetatietypen vallen 
als volgt in de respectievelijke klassen: 
intensief (vegetatietypen 1, 4, 5, 6 en de 
mozaïeken van 5/7 en 5/4), matig (ve
getatietype 7) en nauwelijks (vegetatie
typen 8 en 9) begraasd. 

Dit houdt in dat de Pitrus-vege-
tatie nauwelijks, de Gewoon struisgras-
vegetatie matig en de overige vcgetatie-

* i i «k 

Op de voorgrond het intensief begraasde terreingedeelte (rechts van het hek) met een mi
cropatroon, waarin te onderscheiden zijn een lichte, hoge vegetatie en een donkere, lage 
vegetatie. Op de achtergrond een deel van de nauwelijks begraasde Pitrus vegetatie als 
deel van het macropatroon. De afstand tussen twee greppels is 20 meter. 
In front the intensively grazed area. In the background the black clumb of the hardly gra
zed Juncus effusus community as part of the macro-pattern. The intensively grazed area 
features a micro-pattern of dark heavily grazed areas and lighter lightly grazed patches. 
The distance between two itches amounts 20 meters. 

typen intensief worden begraasd. Op 
grond van de oppervlakken van de vege
tatietypen (fig. 1) spreken we van een 
macro-patroon in de vegetatie. Uit over
gangen tussen de vegetatietypen (fig. 2), 
met name tussen 1982 en 1987, conclu
deren we dat het macro-patroon niet 
meer aan grote veranderingen onderhe
vig is. 

Door herverdeling van de nutriën
ten mag verwacht worden, dat de verde
ling van de voedselrijkdom in de bodem 
over het terrein in de loop van de jaren 
veranderd is. De samenstelling van de 
vegetatie is als indicatie voor de bodem
vruchtbaarheid gebruikt (Ter Heerdt et 
al, 1986), wat voor 1972 een vrij homo
geen beeld opleverde met een duidelijk 
'rijk', 'gemiddeld rijk' en 'arm' gedeel
te. In de loop van de jaren is een steeds 
grotere differentiatie zichtbaar gewor
den met een toename van het aantal ve
getatietypen met een lagere bodem
vruchtbaarheid. De 'armste' typen wor
den steeds op de natste en het minst 
door de schapen bezochte plaatsen ge
vonden, behalve langs sloten die in ver
binding staan met naburige, bemeste 
terreinen, zoals de sloot door het mid
den van het tetrein. 

Micro-patronen 
Sinds 1982 zijn voor het eerst veel klein
schaliger patronen dan de eerder bespro
ken macro-patronen onderscheiden. Ge-
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Figuur 3. A. Deel van het natte, door Pit
rus gedomineerde, terreingedeelte van het 
beweide grasland in 1987. De vegetatie is 
ingedeeld in drie klassen: < 10, 11-20 en > 
20 cm. B. Vegetatiehoogte en strooiseldik-
te van het in A genoemde vegetatietype. Er 
is gemeten langs de in figuur A aangege
ven stippellijn. 
A. Part of the wettest, by Juncus effusus 
dominated, part of the grassland in 1987. 
The vegetation is subdivided in three 
classes of height: < 10, 11-20 and > 20 cm. 
B. Height of vegetation and litter of the 
vegetation type mentioned in A. Measu-
ring took place along the broken line in 
figure A. 
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IVlicro-patroon ( 2 x 2 meter) met lage, in
tensief begraasde en hoge, weinig be
graasde vegetaties. 
Micro-pattern ( 2 x 2 meters) featuring an 
intensively grazed area and higher, lightly 
grazed patches. 
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Figuur 4. A. Deel van een mozaïek-pa
troon in het intensief begraasde ( = droge) 
deel van het grasland in 1987. De vegetatie 
is ingedeeld in drie klassen: < 10, 11-20 en 
> 20 cm. B. Vegetatiehoogte en strooisel-
dikte van het in A genoemde vegetatiety
pe. Er is gemeten langs de in figuur A aan
gegeven stippellijn. 
A. Part of a mosaic-pattern in the inten
sively grazed part of the grassland in 1987. 
The vegetation is subdivided in three 
classes of height: < 10, 11-20 and > 20 cm. 
B. Height of vegetation and litter of the 
vegetation-type mentioned in A. Measu-
ring took place along the broken line in 
figure A. 

zien deze kleinschaligheid spreken we 
van micro-patronen. Deze patronen be
staan uit een kleinschalige afwisseling 
van kortbegraasde vegetaties en plekken 
met een hogere vegetatie. De micro
patronen kunnen gezien worden als een 
mozaïek van twee typen, de één hoog, 
gedomineerd door grassen, voornamelijk 
Gewoon struisgras (vegetatietype 7) of 
Gestreepte witbol (vegetatietype 4), de 
ander laag, tevens gedomineerd door 
grassen, maar met een belangrijk aan
deel rozetplanten of andere dicotylen 
(vegetatietype 5). 

Gezien het oppervlakte-aandeel 
van de korte vegetatie worden de micro
patronen gerekend tot de intensief be
graasde terreingedeelten. Het is opval
lend, dat juist deze gedeelten van het 
terrein de grootste afname in bodem
vruchtbaarheid te zien geven. Blijkbaar 
vindt ondanks de versnelde nutriënten
cyclus (begrazing levert via mest nutriën
ten sneller terug aan de bodem dan via 
afbraak van strooisel (Hendriks et al, 
1985)) een toename plaats van het aan
deel 'armere' soorten. Er is al eerder op 
deze schijnbare tegensteUing gewezen. 
De structuur van de vegetatie speelt een 
belangrijke rol bij het voorkomen van 
soorten die duiden op een geringere bo
demvruchtbaarheid. In een kort afge-
graasde vegetatie kunnen deze, over het 
algemeen langzaam groeiende soorten, 
zich vestigen en uitbreiden (Bakker, 
1987). 

Sinds 1982 is het totale door mo
zaïeken van de vegetatietypen 5 en 7 en 
5 en 4 bedekte oppervlak nauwelijks toe

genomen en bevond in 1987 het grootste 
gedeelte (80%) van de mozaïeken zich 
op dezelfde plaats als vijf jaar daarvoor. 
Binnen het micro-patroon zelf zijn in 
deze vijf jaren wel veranderingen 
zichtbaar. Zo is het aandeel korte, dus 
intensief begraasde, vegetatie verdub
beld (van 25 naar 50%) en neemt het 
aantal soorten in de korte vegetatie toe. 
Figuur 4 geeft een voorbeeld van de 
schaal en structuur van een deel (10 x 
2 m) van een mozaïek, zoals het in 1987 
in het intensief begraasde deel van het 
grasland is aangetroffen. 

Conclusie 
In de loop van de 15 jaar dat het Wester-
holt (vanaf 1972) begraasd werd, is er 
een duidelijk macro-patroon in de vege
tatie ontstaan. De nauwelijks begraasde 
vegetatie in de natte terreingedeelten 
met Pitrus als dominante soort, is nau
welijks van oppervlak en plaats veran
derd. In het matig begraasde deel van 
het terrein is vanaf 1982 het vegetatiety
pe met Gewoon struisgras gaan over
heersen. Dit is in 1987 niet meer van 
plaats en oppervlak veranderd. Het 
zwaar begraasde terreingedeelte werd in 
1977 nog gekenmerkt door vegetatiety
pen met veel Gestreepte witbol en/of 
Gewoon struisgras. Vanaf 1982 komen 
deze vegetatietypen nog wel voor, maar 
in een kleinschalige afwisseling (micro
patroon) met een rozetplanten-vegeta-
tie. Behoudens de overgang van het 
Gestreepte witbol naar het Gewoon 
struisgras type in het micro-patroon, tre
den tussen 1982 en 1987 geen grote ver
anderingen meer op in oppervlak en 
plaats van het intensief beweide terrein
gedeelte. Dit houdt in, dat de plaats van 
het micro-patroon in die periode vrijwel 
vastligt. 
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Summary 
Changes in vegetation types and patterns in 
a grassland after 15 years of sheepgrazing. 
A part of a former heathland that was 
ploughed and sown to grass in the 1950's, 
was fenced-in for a sheep-grazing experiment 
in 1972. The expectation that the heathland 
community could be restored by impover-
ishing the soil, through the cessation of fer-
tilizer application and by sheepgrazing, 
failed. 
Over a period of 15 years (after 1972) the 
grazed grassland of 'the Westerholt' has 
changed from a rather homogeneous vegeta
tion into a clear macro-pattern, featuring a 
hardly, an intermediately and an intensively 
grazed grassland part. The wettest, hardly 
grazed, parts of the grassland, are dominated 
by Juncus effusus and have not changed 
much in position or area. Since 1982 the in
termediately grazed parts have been 
dominated by Agrostis capillaris, whereas the 
intensively grazed grassland parts were 
characterized by vegetation types with 
Holcus lanatus, Agrostis capillaris or a com-
bination of both. Since 1982 the two types 
are present, in combination with a vegeta-
tiontype dominated by low herbs, as part of 
a micro-pattern. Apart from the change in 
dominance from Holcus lanatus to Agrostis 
capillaris within the micro-pattern, no great 
changes in area or position of the intensively 
grazed grassland were found. The micro-
pattern within the intensively grazed area 
also proved to be constant. 
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Pionieren met pony's 

in de Zepeduinen 

o p diverse plaatsen in Nederland worden runderen, schapen en, in 
mindere mate, paarden gebruikt bij het beheer van natuurterreinen. 
In de Zepeduinen wordt sinds 1983 jaarrond begraasd met Shetland-
pony's. Ze blijken zich uitstekend te kunnen handhaven op een voed
selaanbod van voornamelijk Duinriet (Calamagrostis epigéjos) en 
Zandzegge (Carex arenaria). Door natuurlijke aanwas breidt de kudde 
zich uit. 
Het blijkt dat onderzoekers en beheerders in toenemende mate geïnte
resseerd raken in begrazing met paarden. Er is inmiddels veel kennis 
en ervaring opgedaan met runderen en schapen; bij paarden is dat veel 
minder. Het doel van dit artikel is een beeld te schetsen van de prakti
sche kanten van het houden van pony's, enige ervaringen te beschrij
ven en een impressie te geven van de effecten op het terrein. Er ligt 
overigens geen uitgebreid onderzoek aan ten grondslag. De ervaringen 
kunnen ook van waarde zijn in andere gebieden, waaronder niet-
duingebieden. 

De Zepeduinen maken onderdeel uit 
van het landgoed Slot Haamstede (fig. 
1). De oppervlakte van het duingebied 
bedraagt 300 ha. Het is gelegen in de 
Kop van Schouwen in de provincie Zee
land. De afstand tot de zee bedraagt 2-
3,5 km. 

Paul Hulzink 
De duinen zijn rond 1200 na Chr. 

ontstaan. Het westelijk deel bestaat uit 
een kalkrijk duinmassief met hoge rug
gen en diepe uitblazingskommen. Er 
vindt nog actieve verstuiving plaats. Het 
oostelijk deel bestaat uit een boogvor
mig kamduin. Centraal in het Zepe ligt 
een uitgestrekte duinvlakte die evenals 
het kamduin kalkarm is. De westelijke 




