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Eind 18e eeuw is het duingebied de Har-
stenhoek (Meijendel) ontgonnen door
Leendert van der Harst. Tot 1935 was het
in gebruik als weidegrond en tot 1960 als
nettenboetstersveld. In 1960 was de
bodem tot 50 cm uitgeloogd en was een
kortgrazige en mos- en korstmosrijke
begroeiing ontstaan. Begrazing door
Konijnen (Oryctolagus cuniculus) speelde
een cruciale rol in het in stand houden van
het duinschraalgrasland. De aanwezigheid
van een groot aantal soorten korstmossen
leidde in 1988 tot aanwijzing onder de
Natuurbeschermingswet (NB-wet). Vanaf
voorjaar 1989 manifesteerde zich echter
VHS (Viral Haemorrhagic Syndrome of
Rabbits) in Meijendel. Ook de Harsten-
hoek werd getroffen met een drastische
afname van het aantal Konijnen. Om ver-
ruiging van het gebied te voorkomen en
de korstmosrijke vegetaties te kunnen
behouden was begrazing nodig. In deze
bijdrage worden de ervaringen van begra-
zing met Shetland pony’s beschreven.

De Harstenhoek is eigendom van Dunea,
duin en water. Dunea beheert de duin-
gebieden met eigen vee. Voor de Harsten-
hoek werd een uitzondering gemaakt. Van
een particulier is in 2002 onder zijn beheer
een kudde Shetlanders ingeschaard.
Deze startte met door de NB-wet toegestane
15 Shetlanders, maar dit aantal liep op tot
wel 35 op 15 ha. De effecten van begrazing
op de vegetatie zijn onderzocht aan de
hand van drie permanente kwadraten die
in 1984 zijn aangelegd en geïnventariseerd
in 1984, 1991 en 2006.

De Harstenhoek was in 2006, na vier jaar
begrazing door de pony’s, sterk verarmd.
Het aantal soorten mossen en korstmossen
was sterk teruggelopen (tabel 1). Boven-
dien was de karakteristieke ‘pollige’ gras-
vegetatie van Fijn schapengras en Rood
zwenkgras (Festuca filiformis/rubra) vervan-
gen door een homogene grasmat met
Gewoon struisgras (Agrostis capillaris)
(tabel 1).
Het aantal hogere planten is min of meer
stabiel gebleven. De achteruitgang van de
korstmossen is zorgwekkend, omdat de

Duingebied De Harstenhoek:
ervaringen met Shetland pony’s

PQ-nummer 61 62 63
Jaar 84 91 06 84 91 06 84 91 06

Bed. Kruidlaag (%) 30 30 95 70 15 95 90 50 95
Bed. Moslaag (%) 90 50 20 80 40 20 20 70 10

Gemid. hoogte (cm) 1 1 2 1 1 2 1 1 1
Max. hoogte (cm) 5 5 10 5 15 10 4 15 5

# hogere planten 10 10 11 5 4 6 4 4 5
# mossen 6 5 2 5 4 2 4 4 2

# korstmossen 4 3 1 7 2 1 5 4 1

Tabel 1.
Basisgegevens van

vegetatieopnamen van
1984, 1991 en 2006.
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Harstenhoek juist vanwege deze korstmos-
sen als NB-wetgebied is aangewezen. Het
lijkt erop dat de intensieve begrazing door
de Shetlanders debet is aan de teloorgang
van het karakteristieke duingrasland. In het
veld is geconstateerd dat de polletjes van
Schapengras worden uitgetrokken en dat
de intensieve begrazing een horizontaal
uitbreidende soort als Struisgras bevoor-
deelt. Dit komt overeen met de bevindingen
in de Amsterdamse Waterleidingduinen
waar grote grazers bijdragen aan het over-
gaan van een meer open duingrasland

naar gesloten duingraslanden (schrift.
meded. M. van Til): het wordt gras-groener.
Begrazing met dit hoge aantal Shetland
pony’s lijkt dus in dit terrein niet de
geëigende beheervorm om soortenrijke

open en korstmosrijke duingraslanden in
stand te kunnen houden. Om deze reden
is de begrazing met de pony’s in 2006
beëindigd.

Hoe nu verder?
Het probleem van de verruiging van
schrale duingraslanden doet zich in nage-
noeg alle duingebieden voor. Op sommige
plaatsen is extensieve koeien- en/of paar-
denbegrazing redelijk succesvol en heeft
begrazing met de schaapskudde goede
resultaten. Ook wordt op ruime schaal
gemaaid en afgevoerd. In de Harstenhoek
zijn alle ogen gericht op het Konijn. Na
een langdurig dieptepunt door VHS gaat
het weer wat beter met de Konijnen en
dan vooral in de door vee begraasde delen
(fig. 1). Vooralsnog zijn sinds voorjaar
2008 vijf Koniks ingezet om opslag van
bomen, struiken en hoog gras tegen te
gaan. Wanneer het Konijn verder in aantal
toeneemt, is de verwachting dat het Konijn
van de extensieve begrazing door paarden
profiteert en in staat zal zijn om de kort-
grazige duingraslanden voldoende open te
grazen en graven, zodat er weer ruimte
komt voor korstmossen. De ontwikkeling
van Konijn, Konik en duingrasland in de
Harstenhoek zullen de komende jaren op
de voet worden gevolgd.

Drs. H.G.J.M. van der Hagen
Dunea, duin & water
Postbus 34, 2270 AA Voorburg
h.hagen@dunea.nl

Harrie van der Hagen

Aanzicht van de Harstenhoek vanaf de water-
toren in de richting van de hoogbouw van
Scheveningen. De centrale open vlakte is goed te
zien en een aantal zandwallen met kleinere per-
celen. Het bosje rechts aan de weg is vermoede-
lijk de huisplaats van Van der Harst geweest.

Fig. 1. Gemiddeld maximum aantal
getelde konijnen in voor- en najaar van

1984 t/m 2009 in Meijendel in
begraasd (groen) en niet begraasd

(geel) gebied. In voorjaar 2001 mocht
vanwege MKZ niet worden geteld.
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