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dik. Het studiegebied is onderdeel van het
Stroomdallandschap Drentsche Aa, even-
als de aangrenzende zijtak van het Anlooër
Diepje (fig. 1). Staatsbosbeheer voert in
het beekdal een beheer van maaien en
afvoeren. De vegetatie in het beekdal her-
bergt nu soorten als Tormentil (Potentilla

Herstel naar vroeger
De ontginning van heide in het studiege-
bied Nieuwlanden (9 ha) dateert van rond
1930. Het gebied werd 50 jaar later weer
uit productie genomen (van den Bos &
Bakker, 1990). De bodem bestaat uit een
veldpodzol met een bouwvoor tot 60 cm

erecta), Liggend walstro (Galium saxatile)
en Borstelgras (Nardus stricta). De bodem
is erg voedselarm met een biomassa van
ongeveer 200 g/m2 vlak voor het maaien
in juli (Bakker et al., 2002); dit was in het
verleden waarschijnlijk vochtige heide
(Everts & de Vries, 1991). Er is door de
auteurs ook Gewone dophei (Erica tetralix)
en Tandjesgras (Danthonia decumbens)
gevonden tot in de jaren zeventig van de
vorige eeuw.
De heide van de Gasterse Duinen (fig. 1)
wordt beheerd door de Stichting Het
Drentse Landschap middels beweiding
door schapen en Schotse Hooglanders om
het terrein open te houden en vergrassing
te voorkomen. Periodiek wordt bovendien
gemaaid en geplagd om de heide te ver-
jongen.
Gezien het feit dat Nieuwlanden grenst
aan de heide van de Gasterse Duinen en
ook een podzolprofiel kent, was het de
bedoeling van Staatsbosbeheer de akkers
van Nieuwlanden om te zetten in heide.
Zodoende kon de situatie van vóór de ont-
ginning worden hersteld.

Het onverwacht ontstaan van
een parkachtig landschap

Jan Bakker,
Yzaak de Vries &
Chris Smit

Parkachtige landschappen worden gekenmerkt door de afwisseling van korte vege-

tatie met ruigten, struweel en bos. Deze landschappen met veel variatie in structuur

van de vegetatie worden beschouwd als erg divers wat betreft soorten planten en

dieren. Bekende voorbeelden zijn het Junner Koeland en andere terreinen langs de

Overijsselse Vecht bij Ommen en het Borkener Paradies langs de Eems in Noord-

Duitsland. In het Stroomdallandschap Drentsche Aa is zich de afgelopen 25 jaar een

parkachtig landschap aan het ontwikkelen vanuit voormalig bouwland.

Foto 1. Overzicht van het zich
vormende parkachtig land-

schap in Nieuwlanden (foto:
Yzaak de Vries).

Fig. 1. Ligging van het
onderzoeksgebied Nieuw-
landen langs de weg van

Schipborg in het noorden
naar Gasteren in het
zuiden, met aan de

andere kant van de weg
de Gasterse Duinen.
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Beheer
In 1982 verwierf Staatbosbeheer het noor-
delijk deel (3 ha) van Nieuwlanden. Hier
ligt ook een transect met permanente kwa-
draten, uitgezet om de verwachte ontwik-
keling tot heide te kunnen volgen (fig. 1).
De voormalige akkers werden aan hun lot
overgelaten. In 1984 werd het gebied uitge-
breid tot de huidige 9 ha (fig.1) en vanaf
dat jaar tot 1990 liepen er 12 Charolais van
mei tot november. Zodra een deel van
Nieuwlanden was verworven werd het niet
meer bemest. Als gevolg van de extensieve
beweiding ontwikkelde zich een patroon
van plekken met verschillende structuur in
de vegetatie. Waar de koeien veel kwamen,
ontwikkelde zich een korte vegetatie met
soorten, zoals Engels raaigras, Witte kla-
ver, Schapenzuring en Gewoon biggen-
kruid. Op andere plekken kwamen de
koeien minder en ontstond hoger
opgaande vegetatie met Pitrus, Veldzuring
en Akkerdistel. Staatsbosbeheer heeft
vanaf 1985 een paar jaar de opgekomen
ruigte met veel Pitrus en struiken gemaaid.
Sedert 1988 werd struweelvorming niet
langer tegengegaan. Hier en daar werd
Dophei, Struikhei en Bochtige smele aan-
getroffen (van den Bos & Bakker, 1990).
Om de ontwikkeling van heide te bevorde-
ren werd in 1990 een klein deel (0,5 ha) in
het noorden van Nieuwlanden geplagd.
Vanaf 1990 zijn de Charolais koeien weg-
gehaald en lopen jaarrond drie tot vijf
Schotse Hooglanders in Nieuwlanden.
Nieuwlanden heeft zich na bijna 30 jaar
ontwikkeld tot matig voedselarm grasland
met weinig heidesoorten, maar wel met
tientallen kleine struwelen tot enkele m2

en een paar ruigtes met veel Pitrus.

Korte vegetatie
De ontwikkeling van de vegetatie werd van
1982-1988 en van 2004-2010 gevolgd in vijf
permanente kwadraten van elk 2m x 2m, in
het noorden van het gebied en wel het deel
dat in 1982 werd verworven (fig. 1). Van
tevoren was uiteraard niet duidelijk hoe de
kwadraten zich zouden ontwikkelen. Drie
ontwikkelden zich heel vergelijkbaar tot
kort grasland. Daarvan laten we de veran-
deringen in één kwadraat zien als illustra-
tie (fig. 2). Eén kwadraat lag in het deel dat
in 1990 werd afgeplagd (fig. 3). In één kwa-
draat kwam struweelvorming op gang (fig.
4).
We hebben de voorkomende soorten in
vier groepen onderverdeeld (tabel 1): een-
jarige soorten van akkers, soorten van
voedselrijk grasland (rijke soorten; Ellen-

Fig. 2. Veranderin-
gen in bedekking
en aantal van
groepen van soor-
ten in grasland
bij beweiding.
Soortengroepen
volgens tabel 1.

Fig. 3. Veranderin-
gen in bedekking
en aantal van
groepen van soor-
ten in grasland
bij beweiding na
afplaggen.
Soortengroepen
volgens tabel 1.

Fig. 4. Veranderin-
gen in bedekking
en aantal van
groepen van soor-
ten in grasland
bij beweiding en
struweelvorming.
Soortengroepen
volgens tabel 1.
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berg waarden voor stikstof 6, 7 en 8), soor-
ten van matig voedselrijk grasland (neu-
trale soorten; (Ellenberg waarden 4 en 5)
en soorten van voedselarm grasland (arme
soorten; Ellenberg waarden 1, 2 en 3)
(Ellenberg et al., 1991).
Drie kwadraten bestonden uit grasland
zonder heide of struweel. Deze ontwikkel-
den zich heel vergelijkbaar tot kort gras-
land. In figuur 2 zijn de veranderingen in
één kwadraat daarvan te zien. In de jaren
tachtig was het aantal soorten hierin onge-
veer 30. De helft bestond uit soorten van
het vroegere akkermilieu, met name een-
jarige soorten waaronder veel akkeronkrui-
den, zoals Akkermunt en Straatgras. Veel
van deze soorten handhaafden zich slechts
een paar jaar; de meeste waren in 2010
weer verdwenen. Daarnaast hadden zich
na vier jaar acht soorten van voedselrijk
grasland gevestigd, zoals Witte klaver en
Geknikte vossenstaart. De helft verdween
ook weer een paar jaar later. Vooral Krui-
pende boterbloem en Witte klaver hand-
haafden zich goed tot 2010. Er verschenen

ook soorten van matig voedselrijk grasland
die tot 2010 hebben standgehouden.
Gewoon struisgras ontwikkelde zich tot
overheersende soort met bedekkingen tot
70%. Daarnaast verschenen soorten als
Rode klaver en Scherpe boterbloem. Sinds
2004 vestigden zich enkele soorten van
voedselarm grasland zoals Kale jonker en
Gewone brunel. De afgelopen jaren bleef
het aantal soorten rond 20 (fig. 2).
Eén kwadraat lag in het deel dat in 1990
werd geplagd. Er verschenen maar een
paar soorten van het vroegere akkermilieu
met geringe bedekking (fig. 3). Ze waren
vrijwel allemaal verdwenen na een paar
jaar, net zoals in het niet-geplagde deel. Er
vestigde zich een vijftal soorten van voed-
selrijk grasland, maar hun aantal en bedek-
king daalde meer dan in het niet-geplagde
deel. Een tiental soorten van matig voed-
selrijk grasland had zich in 2010 gevestigd.

Naast de soorten van voedselarm grasland
die zich ook vestigden in het niet-geplagde
deel, verschenen na 2004 andere soorten
van voedselarme omstandigheden, zoals
Gewone veldbies, Struikhei en Trekrus (fig.
3). Deze soorten ontbraken in het niet-
geplagde deel. Er hebben zich ook een
paar houtige soorten gevestigd, met name
Zachte berk en Geoorde wilg. Ze worden
echter kort gehouden door de Schotse
Hooglanders. Het aantal soorten was aan-
vankelijk niet zo hoog als in het niet-
geplagde deel, maar steeg langzaam en
was tegen 2010 rond 25, dus hoger dan in
het niet-geplagde deel (rond 20, fig. 2).

Struweel
Als gevolg van de extensieve beweiding is
niet alleen korte vegetatie ontstaan. In één
kwadraat in het grasland hebben zich bra-
men gevestigd. Die bereikten in 2010 een
bedekking van 20 percent (fig. 4). Overi-
gens was de ontwikkeling vergelijkbaar
met die in de rest van het grasland (fig. 2).
Verspreid over het hele terrein hebben zich
struiken gevestigd, met name Bramen,
Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn (Prunus
spinosa) en Hondsroos (Rosa canina) (foto
1). Het zijn allemaal besdragende soorten
die vooral door vogels en in mindere mate
door zoogdieren worden verbreid. Na het
uitpoepen van de zaden kan kieming
optreden. Als zich eenmaal een struik
heeft gevestigd dient die vervolgens tevens
als rustpunt voor vogels, zodat weer

eenjarige soorten (m.n. akkeronkruiden)
Akkermunt Mentha arvensis

Akkervergeet-mij-nietje Myosotis arvensis
Akkerviooltje Viola arvensis

Beklierde duizendknoop Persicaria lapathifolia
Boskruiskruid Senecio sylvaticus

Canadese fijnstraal Conyza canadensis
Melganzevoet Chenopodium album

Gerst Hordeum vulgare
Gekroesde melkdistel Sonchus asper

Gewone melkdistel Sonchus oleraceus
Gewone spurrie Spergula arvensis

Gewoon herderstasje Capsella bursa-pastoris
Gewoon varkensgras Polygonum aviculare

Greppelrus Juncus bufonius
Hanenpoot Echinochloa crus-galli

Haver Avena sativa
Kleine klaver Trifolium dubium

Kleine leeuwenklauw Aphanes inexpectata
Klein streepzaad Crepis capillaris

Moerasdroogbloem Gnaphalium uliginosum
Schijfkamille Matricaria discoidea
Smalle wikke Vicia sativa ssp. nigra

Straatgras Poa annua
Veelkleurigvergeet-mij-nietje Myosostis discolor

Veldereprijs Veronica arvensis
Vogelmuur Stellaria media

Vroege haver Aira praecox
Waterpeper Persicaria hydropiper

Zachte dravik Bromus hordeaceus
Zandhoornbloem Cerastium semidecandrum

Zilverhaver Aira caryophyllea

Tabel 1. Soorten aangetroffen in permanente
kwadraten, in de vijf onderscheiden groepen.

rijke soorten (soorten van voedselrijk grasland)
Akkerdistel Cirsium arvense

Beemdlangbloem Festuca pratensis
Engels raaigras Lolium perenne

Geknikte vossentaart Alopecurus geniculatus
Grote weegbree Plantago major

Kropaar Dactylis glomerata
Kruipende boterbloem Ranunculus repens

Kweek Elytrigia repens
Liggende vetmuur Sagina nodosa

Madeliefje Bellis perennis
Mannagras Glyceria fluitans

Paardenbloem Taraxacum spec.
Ridderzuring Rumex obtusifolius

Rood zwenkgras Festuca rubra
Ruw beemdgras Poa trivialis

Timoteegras Phleum pratense
Veldbeemdgras Poa pratensis

Veldzuring Rumex acetosa
Witte klaver Trifolium repens

neutrale soorten
(soorten van matig voedselrijk grasland)

Fioringras Agrostis stolonifera
Gestreepte witbol Holcus lanatus
Gewone ereprijs Veronica chamaedrys

Gewone hoornbloem Cerastium fontanum
Gewoon duizendblad Achillea millefolium

Gewoon struisgras Agrostis capillaris
Kamgras Cynosurus cristatus

Kantige basterdwederik Epilobium tetragonum
Klein vogelpootje Ornithopus perpusillus

Mannetjes ereprijs Veronica officinalis
Moerasrolklaver Lotus pedunculatus

Pitrus Juncus effusus
Reukgras Anthoxanthum odoratum

Rode klaver Trifolium pratense
Scherpe boterbloem Ranunculus acris

Smalle weegbree Plantago lanceolata
Vertakte leeuwentand Leontodon autumnalis

arme soorten
(soorten van voedselarm grasland)

Bochtige smele Deschampsia flexuosa
Fijn schapengras Festuca filiformis

Gewone brunel Prunella vulgaris
Gewone rolklaver Lotus corniculatus
Gewone veldbies Luzula campestris

Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata
Gladde witbol Holcus mollis

Hazenzegge Carex ovalis
Kale jonker Cirsium palustre

Schapenzuring Rumex acetosella
Struikhei Calluna vulgaris

Trekrus Juncus squarrosus
Veelbloemige veldbies Luzula multiflora

houtige soorten
Braam Rubus spec.

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna
Geoorde wilg Salix aurita
Grauwe wilg Salix cinerea

Kruipwilg Salix repens
Sporkehout Frangula alnus
Zachte berk Betula pubescens

Zomereik Quercus robur
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nieuwe zaden worden aangevoerd. Een
ander gemeenschappelijk kenmerk van
deze struiken is hun verdediging tegen
herbivoren in de vorm van doorns of ste-
kels. Daardoor kunnen zich binnen de ont-
wikkelende struwelen ook houtige soorten
zonder doorns of stekels vestigen, zoals
door de wind verbreide wilgen en Zachte
berk (foto 2), door vogels verbreide bes-
dragende Gewone vlier en Amerikaanse
vogelkers en door Gaai (Garrulus glanda-
rius) en Bosmuis (Apodemus sylvaticus)
verstopte eikels van Zomereik; die zouden
door grote grazers worden opgegeten
wanneer ze niet werden beschermd door
het struweel. Soorten met doorns, zoals
Eenstijlige meidoorn, Hondsroos en Slee-
doorn, komen vooralsnog voor als indivi-
duen. Vooral bramen vormen kleine stru-
welen tot enkele m2 en deze herbergen
houtige soorten die zich zonder bescher-
ming door de bramen wellicht niet zouden
kunnen vestigen. In 57 braamstruwelen
vonden we in 2010 negen andere houtige
soorten (tabel 2).
Binnen Nederland geldt het Junner Koe-
land bij Ommen als voorbeeld van een
parkachtig landschap. Het bestaat uit een
mozaïek van korte grazige vegetaties,
hogere ruigten, struwelen met Sleedoorn
en kleine groepjes, of individuele, Zomer-
eiken. In jaren met weinig vraat door met
name Konijnen kunnen Sleedoorns zich
vegetatief uitbreiden via ondergrondse uit-
lopers (Smit et al., 2010). Ook nieuwe ves-
tiging vanuit sleedoornzaden vindt af en
toe plaats in jaren met weinig konijnen-
vraat, maar alleen in de ruigten van o.a.
Pitrus, Grote brandnetel (Urtica dioica) en
Ruwe smele (Deschampsia cespitosa) waar
het milieu geschikt is voor kieming en de
jonge nog-niet-stekelige kiemplanten
beschermd zijn tegen grazers (Smit &
Ruifrok, 2009). Binnen gevestigd slee-

doornstruweel kunnen eiken zich vestigen,
die de sleedoorns uiteindelijk wegconcur-
reren door licht te onderscheppen. Als de
bomen na verloop van tijd sterven begint
de cyclus weer met een grazige vegetatie
(Olff et al., 1999). Dit proces vergt een
paar eeuwen en leidt tot een ruimtelijk
afwisseling van korte vegetatie, ruigten,
struweel en bos met grote biodiversiteit.
Het aardige van Nieuwlanden is dat de
eerste decennia van deze ontwikkeling van-
uit bouwland zijn gevolgd, zoals hierboven
is aangegeven. Inmiddels heeft het stru-
weel zich op veel plekken gevestigd (fig. 1)
en zijn de eerste boompjes daarbinnen
verschenen. Enkele van deze nu nog kleine
boompjes zullen binnen het veilige stru-
weel ‘doorschieten’ en binnen enkele
decennia uitgroeien tot volwassen bomen.
Een groot deel van de korte grazige vegeta-
tie zal onder de huidige graasdruk open
blijven. Pitrus ruigte zal hier en daar
inkrimpen door begrazing, maar op min-
der bezochte plekken weer uitbreiden.

Nieuwe open plekken met korte, grazige
vegetatie zullen weer ontstaan onder de
volwassen bomen, wanneer zij het stru-
weel hebben weggeconcurreerd. Uiteinde-
lijk zal er dus een dynamisch parkachtig
landschap ontstaan met geïsoleerde
bomen, struweel, ruigte en korte vegetatie.

Vogels
De veranderingen in de vegetatie van
Nieuwlanden hebben geleid tot een andere
samenstelling van de broedvogelbevolking.
Na het omschakelen van akkerbouw naar
natuurbeheer kwamen tot het jaar 2000
soorten voor, zoals Kievit (Vanellus
vanellus), Wulp (Numenius arquata), Patrijs
(Perdix perdix), Veldleeuwerik (Alauda
arvensis) en Graspieper (Anthus pratensis),
dus vooral weidevogels. De laatste jaren
werden de broedvogels gemonitord door
de tellersgroep Drentsche Aa (Boonstra et
al., 2004; Dijkstra & Boonstra, 2008 en
ongepubliceerde gegevens). Zij vonden
broedgevallen van soorten die baat hebben

Foto 2. Zachte berk (Betula pubescens) binnen struweel van bramen (Rubus spec.) (foto: Yzaak de Vries).

Geoorde wilg (Salix aurita) 18
Gewone vlier (Sambucus nigra) 8

Sporkehout (Rhamnus frangula) 8
Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) 6

Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) 5
Zomereik (Quercus robur) 5

Ruwe berk (Betula pendula) 3
Zachte berk (Betula pubescens) 2

Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) 2

Tabel 2. Aantal keren dat in september 2010
houtige soorten werden aangetroffen in
57 braamstruwelen van elk enkele m2.
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bij een structuurrijke en kruidenrijke
begroeiing, zoals Roodborsttapuit, Paap,
Grasmus, Braamsluiper, Kneu, Geelgors
en Grauwe klauwier (tabel 3). Deze laatste
soort is in Drenthe nagenoeg altijd gekop-
peld aan extensieve cultuurgraslanden
waarin Braambosjes voorkomen (ongepu-
bliceerde gegevens Stichting Bargerveen).
Ook andere klauwiersoorten profiteren
van dit begroeiingstype: in de winter de
Klapekster (Lanius exubitor) en als zeld-
zame zomergast is eens de Roodkopklau-
wier (Lanius senator) waargenomen. Klaar-
blijkelijk zijn er voldoende insecten waarop
deze soorten vanuit de uitkijkposten in de
struiken kunnen jagen.

Waarom geen heide?
Het idee om in Nieuwlanden de tot de
jaren dertig voorkomende heide te herstel-
len door middel van beweiding, is niet
gerealiseerd. In het niet-geplagde deel blijft
de ontwikkeling na enkele decennia steken
in een dominantie van Gewoon struisgras,
waarin zich geen heidesoorten hebben
gevestigd. Het kan zijn dat de bodem nog
te voedselrijk is. Daartoe had de bouwvoor
in het hele terrein moeten worden verwij-
derd om de bodem zeer voedselarm te
maken (Bekker, 2009).
Er is wellicht ook een beperking in het aan-
bod van zaden. Ook in de 0,5 ha die werd
geplagd is geen heide-vegetatie tot stand
gekomen. Er hebben zich slechts enkele
individuen van Struikhei en Trekrus geves-
tigd. Klaarblijkelijk is door het plaggen
geen grote zaadvoorraad in de bodem van
heidesoorten aangeboord. Een mogelijke
optie was het inbrengen van heidemaaisel
na het plaggen geweest om zo de soorten
in het terrein te krijgen.
Voor een snellere ontwikkeling van een
heide-vegetatie moeten de zaden nu van
buiten het terrein komen. Waarom dan
niet de Gasterse Duinen en Nieuwlanden
binnen één raster brengen, zodat de
Schotse Hooglanders en de schapen de
zaden kunnen verbreiden via vacht of mest
vanuit de bestaande heidevegetatie van de
Gasterse Duinen? Het feit dat er twee
beheerders zijn: Gasterse Duinen met
Stichting Het Drentse Landschap en Nieuw-
landen met Staatsbosbeheer speelt geen
rol. Ecologisch is van belang dat op de
vroeger bemeste Nieuwlanden veel soor-
ten voorkomen die duiden op een relatief
voedselrijke bodem. Deze soorten worden
meer gegeten dan de soorten van de heide
op voedselarme bodem. Veel zaden van de
soorten van voedselrijke bodem worden
door de herbivoren dus elders weer via de
mest ingevoerd. Zo is onder meer gecon-
stateerd dat hierdoor vooral zaadtransport
optreedt van relatief voedselrijke terreinen
naar voedselarme terreinen (Mouissie,
2005; Kuiters & Huiskes, 2010). De herbi-

voren kunnen zodoende bijdragen aan
vergrassing van de heide in de Gasterse
Duinen. Zaadtransport kan dus wel plaats-
vinden, maar in de verkeerde richting.
We zien dan ook al elders in het Stroom-
dallandschap Drentsche Aa dat erg voed-
selarme gebieden in het landschap met
kenmerkende soorten worden uitgerasterd
om invoer van soorten van voedselrijkere
delen te voorkomen.

Conclusie
Vanuit een voormalige akker heeft zich
onder invloed van beweiding een struc-
tuurrijk grasland met struweel ontwikkeld.
Aanvankelijk speelden eenjarige soorten,
met name akkeronkruiden een belangrijke
rol in de vegetatie. Deze verdwenen weer
en maakten plaats voor een gering aantal
soorten van voedselrijk grasland, veel
soorten van matig voedselrijk grasland en
een paar soorten van voedselarm grasland.
Na plaggen en vervolgens beweiden vestig-
den zich weinig eenjarige soorten, maar
wel veel graslandsoorten met een groter
aantal soorten van voedselarm grasland
dan zonder plaggen.
Na plaggen en beweiden vestigden zich een
paar houtige soorten, maar door vraat ble-
ven ze klein. Plaatselijk kwam braamstru-
weel op gang, waarin zich ook houtige soor-
ten vestigden die tegen vraat werden
beschermd door de doornige struiken. Er
broeden nu vogelsoorten die baat hebben
bij een grote structuurvariatie in het terrein.
Bij de start van dit parkachtig landschap
blijft enerzijds de ontwikkeling van heide
achter bij de verwachting. Anderzijds is er
de positieve verrassing van de ontwikkeling
van een landschap met struweel en de daar-
bij behorende broedvogels. Vergelijkbare
ontwikkelingen vinden ook elders plaats,
o.a. in het H.W. de Vroomeveld in Zuidoost
Drenthe. Afhankelijk van de aard van het
omringende landschap kunnen deze ont-
wikkelingen sterk bijdragen aan het verho-
gen van de soortenrijkdom van planten en
dieren. Of de hier omschreven eerste
decennia leiden tot dynamische en soorten-
rijke parklandschappen zoals in de inleiding
beschreven, moet de toekomst uitwijzen.

Hoe verder?
Het is niet waarschijnlijk dat er een stan-
daardbeheer kan worden toegepast bij
deze ontwikkelingen. De verhouding tus-
sen oppervlak korte vegetatie en struweel
hangt sterk af van de gehanteerde vee-
dichtheid. In het onderhavige geval was
die 0,4-0,5 Schotse Hooglander/ha/jaar.

2007 2008 2009 2010
Roodborsttapuit (Saxicola torquata) 2 1 2 2

Paap (Saxicola rubetra) 1
Grauwe klauwier (Lanius collurio) 3 1 1 2

Grasmus (Sylvia communis) 1 3 1
Braamsluiper (Sylvia curruca) 2 1

Kneu (Carduelis cannabina) 5 2 3
Rietgors (Emberiza schoeniclus) 1 1

Geelgors (Emberiza citrinella) 2 3 4 2

Tabel 3. Aantal broed-
vogels in Nieuwlanden
(9 ha); soorten die aan
de randen voorkomen

zijn buiten beschou-
wing gelaten.
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Op vruchtbaarder bodem zal de veedicht-
heid hoger moeten zijn om tot een verge-
lijkbare verhouding korte vegetatie - stru-
weel te komen. Maar ook de uitgangssitua-
tie (voormalige akker of grasland) is van
belang voor de ontwikkeling van het land-
schap. Op voormalige akkers gaat de stru-
weel- en bosontwikkeling sneller dan op
voormalig grasland, en ook de soortensa-
menstelling en openheid verschillen (Van
Uytvanck, 2011).
In hoeverre andere factoren (textuur van de
bodem, vochtgehalte, type begrazing, enz.)
en hun onderlinge combinaties effect heb-
ben op de ontwikkeling van het landschap
kan momenteel verder worden onderzocht.
Intussen vindt namelijk in heel wat terrei-
nen in Nederland en Vlaanderen beweiding
plaats en is struweel- en bosvorming op
gang gekomen. De tijd is dus rijp om een
overzicht te maken van de resultaten van al
deze begrazingsprojecten en te komen tot
een generalisatie. We kunnen dan daarbij
ook komen tot een toetsing in het veld van
modelmatige benaderingen van de effecten
van beweiding op structuur van de vegeta-
tie (Thalen et al., 1987).
Er beginnen in Nederland (bijv. H.W. de
Vroomeveld in het Nationale park Drents-
Friese Wold) en in Vlaanderen (bijv. Moe-
nebroek bij Geraardsbergen op voedsel-
rijke graslanden en akker; Van Uytvanck,
2011) fraaie voorbeeldgebieden te ont-
staan, waarin mechanismen zijn te zien
achter de ontwikkeling van struweelland-
schappen. Helaas wordt maar al te vaak
deze interessante ontwikkeling tot een bio-

divers landschap in de kiem gesmoord
door het frequent wegmaaien van o.a.
Pitrus, Brandnetel en braamruigten, die
door de grazers worden vermeden.
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Summary
Early establishment of wooded meadows
A former arable field (9 ha) was abandoned in
1982 and grazed by 12 cattle from May till
November. Initially, tall vegetation and shrubs
were mown. Since 1989, 3-5 Scottish Highland
cattle graze the area year round and patches of
spiny shrub could freely establish. These spiny
shrub species all carry fleshy fruits, hence it is
likely that dispersal took place through frugivo-
rous birds. Characteristic breeding birds such
as Common stonechat and Red-backed shrike
have established. Inside the protecting spiny
shrubs other woody plant species without spi-
nes can emerge. Hence, we witness the early
establishment of a wooded meadow. Most of
the area showed succession from initial large
proportion of annual arable field species and
species of nutrient-rich soil conditions towards
species of moderate nutrient-rich soil conditi-
ons. In a small area (0.5 ha) the topsoil (10 cm)
has been removed. Apart from the aforementi-
oned succession, also species of nutrient-poor
soil conditions have established.
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Kom
zelf

kijken!

In het verlengde van hun artikel organiseren de
auteurs op zaterdag 22 oktober voor de lezers van
De Levende Natuur een excursie naar Nieuwlanden
in het Stroomdallandschap Drentsche Aa.
De verzameltijd is 10:30 uur bij café Popken Hollander,
Brinkstraat 7, 9467 PD Anloo, 0592 - 27 12 15.
Hier drinken we eerst kofie of thee.
De verwachting is om ca 15:30 uur terug te zijn.
Zelf lunch en drinken meenemen.
Laarzen zijn aanbevolen.
Er zijn aan de excursie geen kosten verbonden.

Inlichtingen en Aanmelden kan tot 15 oktober via
e-mailadres j.p.bakker@rug.nl.
Deelname is in volgorde van aanmelding.
Na aanmelding krijgt u een bevestiging en op
verzoek een routebeschrijving toegezonden.


