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Schotse Hooglanders vieren

decennium op de Imbosch

R. Zollinger & H. Piek

Inleiding

Deze invloed van de grote her-

bivoren willen wij terug in on-

ze natuur. Oerrunderen be-

staan helaas niet meer, maar

er zijn nog wel vergelijkbare
primitieve runderen beschik-

baar.

De inzet van de Schotse

Hooglandrunderen past dan

ook uitstekend binnen dit

streven. In de afgelopen tien

jaar is gebleken dat zij zich op

de Imbosch goed hebben we-

ten te redden en dat de begra-

zing positieve resultaten heeft

opgeleverd.

Gaan de Schotse Hooglanders op de Imbosch de oertijd

tegemoet? Als het aan ’Natuurmonumenten’ ligt, dan

ongetwijfeld! De bedoeling is om een moderne ’oertijd’

te creëren. Hieronder verstaan wij een natuurgebied waar

natuurlijke processen de overhand krijgen en waar de in-

vloed van de mens stap voor stap wordt teruggedrongen.
Het klinkt paradoxaal: aan de ene kant wordt een uit-

heems rund geïntroduceerd, terwijl aan de andere kant

het streven is dat de mens alleen nog als toeschouwer wel-

kom is. Produktiebossen moeten plaats gaan maken voor

natuurlijke bossen. Bos en heide zullen in de toekomst

niet meer door de mens, maar voornamelijk door de

wind en herbivoren worden gemanipuleerd. Invloeden

van de mens in de moderne tijd zoals overmatige vergras-

sing van heide en bos, worden tegengegaandoor de inzet

van grazers in plaats van een heideplagmachine.

Grote herbivoren als oerrun-

deren en Edelhertenhebben in

de natuurlijke toestand van de

Westeuropese boslandschap-

pen geleefd en daarbij hun in-

vloed gehad op de aanwezige

oecosystemen.

De belangrijkste voedselbron is

Bochtige Smele, een winterhard

gras.

Foto: Ronald Zollinger.
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Hiermee is een eerste stap ge-

zet naar een van de belang-

wekkendste natuurontwikke-

lingsprojecten van Nederland.

De begrazing met Schotse

Hooglandrunderenop de Im-

bosch was aanvankelijk van

experimentele aard. In decem-

ber 1982 werden tien Hoog-

landers ingezet in het 173 hec-

tare groot noordwestelijke

deel van de Imbosch. Het ex-

periment duurde vijf jaar en

de onderzoeksresultaten ver-

schenen in het eindrapport

'Runderen in het bos’ (Van

Wieren 1988). Het experiment

werd een succes en dat leidde

tot een voortzetting en uit-

breiding van de begrazing.

In december 1989 werden ze-

ven koeien aan de kudde toe-

gevoegd. Het begrazingsge-

bied werd uitgebreid tot ruim

1650 hectare, waaronder De

Nieuwe Aanleg, Terletse Hei-

de, en het westelijke deel van

het Deelerwoud (zie figuur 1).

Door het wildviaduct bij Ter-

let over te steken kunnen de

Hooglanders het Deelerwoud

bereiken.

De begrazing met Schotse

Hooglanders en Edelherten

draagt bij aan het integrale

beheer, waarbij de verschillen-

de landschapstypen niet af-

zonderlijk maar in samen-

hang worden beheerd. Hier-

door zullen op den duur de

scherpe grenzen tussen heide,
bos en voormalige cultuur-

gronden vervagen en vervan-

gen worden door gevarieerde

overgangszones.

Om allerlei ontwikkelingen in

het terrein te kunnen blijven

volgen is een beheersevalua-

tieprogramma opgezet door

de afdeling Onderzoek en Be-

heersplannen van 'Natuurmo-

numenten’. Het programma

bestaat uit basisinventarisaties

en monitoring.
De basisinventarisaties zijn er

vooral op gericht om de be-

langrijkste kenmerken van het

gebied die de natuur- en land-

schapswaarden bepalen (soor-

ten, vegetatietypen en structu-

ren, populaties), vast te leg-

gen.

De monitoring van flora- en

fauna-elementenis vooral be-

doeld om de voor beheer be-

langrijke processen te volgen

teneinde deze te kunnen stu-

ren.

In dit artikel zal worden inge-

gaan op de eerste resultaten

van de ontwikkelingen in het

terreingebruik en de voedsel-

keuze van de Hooglanders en

op de effecten van de begra-

zing op flora en fauna. Ten

slotte komen enkele aspecten

aan de orde over het beheer

van de kudde Hooglanders.

Terreingebruik
In de experimentele periode

van 1982-1987 is veel ervaring

Tabel 1. Voedselkeuze Schotse-Hooglandrunderenop de Imbosch, Terlet-

se Heide en Deelerwoud. Waarnemingen werden verricht van zonsopgang

tot zonsondergang, met een frequentie van één keer per twee weken ge-

durende één geheel jaar (april 1990 tot en met maart 1991).

Figuur 1. Het begrazingsgebied werd uitgebreid tot

ruim 1650 hectare, waaronder De Nieuwe Aanleg, Ter-

letse Heide en hetwestelijke deel van het Deelerwoud.

Door het wildviaduct bij Terlet over te steken kunnen
de Hooglanders het Deelerwoud bereiken.

voedselplant Aandeel

(%)

GRAZEN:

Bochtige Smele 53

grasmengsel op wildweiden 16

grassen/akkeronkruiden op cultuurgronden 11

Pijpestrootje 2

grassen langs paden 4

totaal grazen 86

BROWSEN:

Amerikaanse Vogelkers 8

Berk 2

Eik 2

Grove Den 0,5
Struikheide 0,5

Blauwe Bosbes 0,5

diversen 0,5

totaal browsen 14
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opgedaan met betrekking tot

het terreingebruik van de

Hooglanders op de Imbosch

(Van Wieren 1988). De runde-

ren kwamen toen in het hele

proefgebied, maar gebruikten

bij voorkeur de open terrein-

gedeelten.
In december 1989 was het hui-

dige begrazingsgebied van

ruim 1650 ha ingerasterd en

het oude raster om het proef-

gebied werd verwijderd. De

vraag was hoe de runderen het

nieuwe terrein zouden gaan

verkennen en in welke mate

hun terreingebruik zou gaan

veranderen.

Eind 1989 werd het hek aan de

noordkant van de Schotse

Heide opengezet. De groep

(zes koeien en vijf stieren) die

geboren en/of getogen waren

op de Imbosch, bleven op de

Schotse Heide, terwijl de

nieuw aangekochte zeven

koeien ’s ochtends meteen het

proefgebied uitgingen en al

grazende richting IJzerkuil

liepen, ’s Avonds keerden ze

terug naar de Schotse Heide.

In de eerste week van januari
was het oude raster geheel ver-

wijderd. De 'nieuwe’ groep

(zeven koeien) trok toen vrij-

wel direct naar de Braak en is

over het wildviaduct naar het

Deelerwoud gegaan. De 'ou-

de’ groep verkende langza-

merhand de Nieuwe Aanleg

en arriveerde in de derde week

van januari aan de noordzijde

van de Terletse Heide. Eind

januari ontmoetten beide

groepen elkaar op de kop van

de Terletse Baan. Begin febru-

ari trok de hele kudde naar

het Deelerwoud. Tot april
1990 verbleven ze vooral op

het Deelerwoud en af en toe

trokken ze richting Terletse

Hei en/of oude proefgebied.
Pas in juni 1990 trad er lang-
zamerhand een verandering
op, in die zin dat steeds meer

werd gegraasd op de Terletse

Heide en soms ook op de

Nieuwe Aanleg. Tijdens de

herfst en winter werd afwisse-

lend gebruik gemaakt van de

Terletse Heide en het Deeler-

woud. Begin maart 1991 wer-

den de rasters om de cultuur-

gronden bij Ter let verwijderd

en prompt veranderde het ter-

reingebruik drastisch. In

voorjaar en zomer van 1991

werd voornamelijk van deze

braakliggende akkers gebruik

gemaakt en zo nu en dan trok

de kudde de Terletse Heide

op. Begin augustus 1991 ont-

dekte de helft van de kudde de

graslanden bij Ter Velde en

verbleef daar zes weken, ter-

wijl de overige runderen bij

Terlet en op de Terletse Heide

verbleven.

De Hooglanders hebben na

twee jaar nog steeds maar een

gedeelte van het terrein waar-

over zij potentieel beschikken

in gebruik. De bosgebieden in

het zuidelijke en oostelijke ge-

deelte hebben zij nog niet ver-

kend (zie figuur 2). Het ter-

Informatie aan

het publiek is van

groot belang: in-

formatieborden,
beschilderd met

levensechte

Hooglanders.
Foto:

Ronald Zollinger.

Figuur 2. De Hooglanders hebben na twee jaar nog
steeds maar een gedeelte van het terrein, waarover zij

potentieel beschikken, in gebruik. De bosgebieden in
het zuidelijke en oostelijke gedeelte hebben zij in 1991

nog niet verkend. Het terreingebruik concentreertzich

op de open gebieden.
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reingebruik concentreert zich

op de open gebieden. Van het

bos wordt vooral in de winter

en tijdens droge hete zomers

gebruik gemaakt.

Voedselkeuze

Uit het onderzoek van Van

Wieren (1988) is gebleken dat

er een duidelijke relatie be-

staat tussen het terreingebruik

en de voedselkeuze van de

runderen. De voorkeur voor

open terrein valt deels terug te

voeren op een betere kwaliteit

en hogere produktie van het

gewas. De verschillen in voed-

selkwaliteit tussen open ter-

rein en bos zijn vooral groot

tijdens het groeiseizoen.

De verschillende omstandig-

heden waarmee de runderen

in de loop van een jaar te ma-

ken krijgen en welke gevolgen
die hebben op hun gedrag en

algemene levenswijze, werd

beschreven door Van Wieren

(1985). Uit onderzoek in de

afgelopen twee jaar blijkt dat

er nauwelijks sprake is van

een verschil in activiteitenpa-

troon (grazen, ’browsen’,

rusten, herkauwen, sociale in-

teractie, en dergelijke) ten op-

zichte van de beginperiode
1982-1987.Dat wil zeggen dat

gemiddeld door het jaar heen

een overeenkomstige tijds-

duur aan grazen (36%),

’browsen’ (6%) en andere ac-

tiviteiten (58%) wordt be-

steed.

Wel zijn er wezenlijke ver-

schillen opgetreden in de

voedselkeuze. De belangrijk-
ste voedselplant door het jaar
heen is nog steeds de Bochtige
Smele (zie tabel 1). Van de to-

tale graas- en browsetijd werd

in 53% van de tijd Bochtige

Smele gegeten, waarvan 45%

in het open terrein en 8% in

het bos. Toch is het aandeel

Onderzoek heeft uitgewezen dat

de vacht van Schotse Hooglanders

nauwelijks in isolerende capaciteit
onderdoet voor de in de Tibetaan-

se Hooglandenlevende WildeYaks.

Foto: Ronald Zollinger.

In het voorjaar grazen
de runderen

voornamelijk op de voormalige

cultuurgronden. In de crèche voe-

len de jonge kalfjes zich op hun ge-

mak.

Foto: Ronald Zollinger.
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van Bochtige Smele in het me-

nu afgenomen (in oude proef-

gebied: > 75%). Daarvoor

zijn in de plaats gekomen de

grassen die een hogere voe-

dingswaarde hebben. Het be-

treft de grassen op de wildwei-

den, voornamelijk Gewoon

Struisgras en Engels Raaigras
te zamen met Witte Klaver.

Van het menu bestaat 16% uit

deze soorten. Tevens gaat het

om de grassen en akkeron-

kruiden op de cultuurgronden

bij Terlet (11%). Pijpestrootje
en grassen langs de paden

(Gewoon Struisgras en Wit-

bol), respectievelijk 2 en 4%,

blijven een gering aandeel in-

nemen van het menu. In to-

taal bestond het menu voor

86% uit grassen.

Tijdens de overige 14% van

de tijd werden bladeren en

twijgen van houtachtige ge-

wassen genuttigd (browsen).
Daarvan nam de Amerikaan-

se Vogelkers de belangrijkste

plaats in met 8%, gevolgd

door Zomer- en Wintereik

(2%), Ruwe Berk (2%), Grove

Den, Struikheide en Blauwe

Bosbes (1,5%). In het oude

proefgebied kwam Ameri-

kaanse Vogelkers niet voor.

Toen werd vooral van berke-

blad gegeten.

Hoeveel de runderen aan or-

ganische (droge) stofgewicht

opnemen per voedselplant en

hoe dan de verhoudingen tus-

sen de voedselplanten ligt is in

het onderzoek niet bepaald.
Daarvoor zouden ook de hap-

grootte, hapfrequentieen dro-

ge-stofopname per hap moe-

ten worden bepaald.
De voedselkeuze varieert in de

loop van het jaar. De situatie

in de afgelopen twee jaar le-

vert het volgende beeld op. In

het voorjaar wordt vooral ge-

graasd op de cultuurgraslan-
den (wildweiden + cultuur-

Verschil tussen onbegraasd (links
in exclosure) enbegraasd. Een dik-

ke viltige mat van Bochtige Smele

maaktplaats voor kort jong gras en

kruiden.

Foto: Ronald Zollinger.

De Hooglanders op het eiland

Rhum (Schotland) zorgen voor een

kortere vegetatie, waardoor het

aantrekkelijk wordt voor Edelher-

ten.

Foto: Ronald Zollinger.
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gronden). In de zomer neemt

dat langzamerhand af, terwijl
het begrazen van Bochtige

Smele toeneemt. In de herfst

en winter bestaat het voedsel

hoofdzakelijk uit Bochtige
Smele. In de maandenjuni en

juli wordt het Pijpestrootje re-

gelmatig genuttigd (tot 25%

van het dagelijkse menu). In

het vroege voorjaar en het late

najaar worden de grassen

(met name Struisgras en Wit-

bol) langs de paden vrij regel-

matig begraasd. Het ’brow-

sen’ vindt in geringe mate

plaats in voorjaar en zomer,

maar kan in de herfst en voor-

al in de winter sterk toene-

men. Bij vorst en/of sneeuw-

val wordt vrijwel geheel over-

geschakeld op ’browsen’ (met

name van Amerikaanse Vo-

gelkers).

Invloed op vegetatie en

fauna

Om te onderzoeken welke in-

vloed begrazing, betreding en

bemesting hebben op de vege-

tatie werden zeven exclosures

opgericht in 1989. De exclosu-,

res zijn één ha groot en sluiten

alleen de runderen uit. Naast

ieder exclosure zijn proefvlak-
ken uitgezet van eveneens één

hectare. De ligging is zo geko-

zen dat de samenstelling van

de vegetatie in de exclosure en

het proefvlak vrijwel overeen-

komstig zijn. Vegetatiekarte-

ringen worden om de paar

jaar uitgevoerd om verande-

ringen vast te stellen. Het

eerste proces dat plaatsvindt,

is dat de viltige strooisellaag

van Bochtige Smele afneemt

door een versnelde afbraak

als gevolg van betreding en

begrazing.

Rond de mestplakken slaan

soorten op als Schapezuring,

Vogelmuur en Gewone

Hoornbloem, maar ook veler-

lei aan mest gebondensoorten

paddestoelen. Na de afbraak

van de strooisellaag van Boch-

tige Smele treedt er ontwikke-

ling op van dwergstruiken en

eventueel vestiging van boom-

soorten. Deze ontwikkeling is

goed te zien in proefvlakken

op de Schotse Hei (in het ou-

de proefgebied), waar de run-

deren al tien jaar grazen. De

Schotse Heide veranderde van

een door Bochtige Smele ge-

domineerde dichte grasmat in

een vegetatie waar Vossebes

aanwezig is (viltlaag geheel

verdwenen). Ook bladmossen

en korstmossen hebben zich

gevestigd op de kalere plek-

ken. Het Pijpestrootje is hier

geheel verdwenen. Opvallend
is ook deplotselinge verschij-

ning van Hengel, die op deze

lokatie een halfparasiet is op

Bosbes en Vossebes. De zeld-

zame Bosparelmoervlinder,

die Hengel als voedselplant
heeft, werd hier in klein aan-

tallen waargenomen. Ook het

Liggend Walstro breidde zich

uit en de Dopheidekreeg kans

zich te vestigen.
Het onderzoek naar de in-

vloed van begrazing op de

fauna vergt in de meeste ge-

vallen gebiedsdekkende inven-

tarisaties, die vele jaren ach-

tereen moeten worden uitge-
voerd om de effecten goed te

kunnen waarnemen.

Jaarlijks wordt het gehele be-

grazingsgebied geïnventari-
seerd op broedvogels (Vogel-

werkgroep Arnhem). Het gaat

dan om soorten die binnen

Koeien zogen hun kalf vaak nog tot

in de winter.

Foto: Ronald Zellinger.
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het Bijzondere Soorten Pro-

ject (BSP) van het Sovon val-

len. Tevens wordt jaarlijks het

oostelijke deel van de Terletse

Heide en het Klungelbos (in
totaal 130 ha) geïnventari-

seerd op alle broedvogelsoor-

ten. Verwacht mag worden dat

vooral bodembroeders en/of

bodemfoerageerders gevoelig
zullen zijn (positief dan wel

negatief) voor begrazing. De

Nachtzwaluw en de Rood-

borsttapuit, beide bodem-

broeders en insekteneters, ko-

men thans plaatselijk in vrij

hoge dichtheden voor. In het

begrazingsgebied werden zes-

tien territoria van de Nacht-

zwaluw in 1989 en twintig ter-

ritoria in 1990 vastgesteld.
Het aantal broedparen Rood-

borsttapuiten steeg van twaalf

(1989) naar vijfentwintig
Verder kunnen soorten

als Tapuit, Veldleeuwerik,

Boomleeuwerik, Boompieper,

Raaf en Boomvalk mogelijk

baat hebben bij een verande-

de biotoop en voedselaanbod

ten gevolge van begrazing.

Het voorkomen van reptielen
en amfibieën is in 1989 voor

het eerst in kaart gebracht

(Van Dijk 1989). Deze ge-

biedsdekkende inventarisaties

werden in 1990 en 1991 her-

haald. De soortenrijkdom is

groot: Hazelworm, Zandha-

gedis, Levenbarende Hagedis,
Gladde Slang, Adder, Bruine

Kikker, Heikikker, Rugstreep-

pad en Kleine Watersalaman-

der. Het aantal Heikikkers

neemt iets af. Deze soorten

zijn gedurende de begrazing

van de afgelopen twee jaar al-

le gelijk gebleven in aantal en

vooralsnog kon geen effect

van de begrazing op de aan-

wezige herpetofauna worden

vastgesteld. Alleen kan wor-

den vermeld dat de door

Hooglanderstiertjes veroor-

zaakte zanderige plekken ge-

bruikt worden door de Zand-

hagedissen voor de ei-afzet.

Het onderzoek aan de ento-

mofauna richt zich vooral op

het voorkomen van dagvlin-
ders, nachtvlinders, sprinkha-

nen en loopkevers. In totaal

zijn 29 soorten dagvlinders

waargenomen in 1989 en

1990. In het bijzonder kan

worden vermeld het voorko-

men van de Kommavlinder,

Grote en Bosparelmoervlin-
der en Kleine Heivlinder. Op
de Terletse Heide zijn de hei-

detoetssoorten (volgens Van

de Bund 1986) geïnventari-

seerd. Tot nu toe zijn 39 van

de 57 soorten aangetroffen,

waaronder de Grote Rupsen-

doder, Mierenleeuw en zeld-

zame Zwarte Kaardespin.

Voortzetting van de monito-

ring aan deze diergroepen zal

moeten uitwijzen welke in-

vloed de begrazing op de lan-

ge termijn heeft.

Kuddebeheer overbodig?
Kunnen Schotse Hooglanders

helemaal volgens de wetten

van de natuur in de Imbosch

leven? Zijn ze hier in staat om

als min of meer natuurlijke

populatie te overleven? Ge-

zien vanuit de zelfredzaam-

heid van de runderen vermoe-

delijk wel. De koeien hebben

zelden problemen bij het krij-

gen van een kalf. De Hoog-

Op de Schotse Heide komt na een

intensieve begrazing de Struikhei-

de weer terug.

Foto: Ronald Zollinger.
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landers worden niet bijge-

voerd in de winter. Tijdens de

zomer en de herfst leggen ze

een vetvoorraad aan, die vol-

doende is om de winter mee

door de komen. De gezond-

heid van de Hooglanders is

goed. In de beginjaren had-

den enkele stiertjes last van

gebreksverschijnselen door

een tekort aan calcium en fos-

for. In de afgelopen jaren is

dat niet meer voorgekomen.

De voedselopname op de mi-

neraalrijke cultuurgronden

voorziet kennelijk in de be-

hoefte. De mineralenvoorzie-

ning in het bos- en heidege-

bied blijft echter marginaal.

Toch is het niet helemaal mo-

gelijk geen beheer te plegen.

Ten eerste zal de populatie zo

sterk groeien - bij gebrek aan

natuurlijke predatoren -
dat er

al snel van een overbegrazing

sprake zal zijn waardoor er op

grote schaal ziekte en sterfte

in de populatie zal optreden.

Om dit te voorkomen zal er

vervangende aantalsregulatie

moeten plaatsvinden, waarbij

voorlopig een gemiddelde be-

grazingsdruk van één rund

per (ruim) dertig hectare

wordt nagestreefd. Dat bete-

kent dat er in het huidige ge-

bied plaats is voor zo’n vijftig

Hooglanders. In de toekomst

zal worden bezien welke

schommelingen in de popula-

tiegrootte mogelijk zijn. Mo-

menteel bestaat de kudde uit

elf stieren (waarvan drie vol-

wassen), tien koeien, negen

pinken en elf kalveren. Eind

1992 zal het aantal van vijftig

dieren zijn overschreden. Dan

komen wij in een situatie dat

er naast aantalsregulatie ook

een selectie in de populatie

mogelijk is. Daarbij zal zoda-

nig worden geselecteerd dat

een gezonde zichzelf instand-

houdende populatie over-

blijft. Belangrijke criteria bij

de aantalsregulatie en selectie

zijn een ongeveer gelijke seks-

ratio en een evenwichtige leef-

tijdsopbouw van de popula-

tie. In genetisch opzicht zal

worden gestreefd naar een zo

groot mogelijke diversiteit.

Om inteelt te voorkomen zal

het, gezien de relatief kleine

populatie, noodzakelijk zijn

om de paar jaar vers bloed in

de kudde te brengen.
Een andere reden waarom er

nog geen kudden vrijlevende
’wilde’ runderen mogelijk is,

zijn de beperkingen ten gevol-

ge van de regelgeving van de

Veewet en andere veterinaire

verordeningen en wetten. De

runderen moeten dientenge-

volge jaarlijks worden bijeen-

gedreven, teneinde ze te regis-

treren, in te enten tegen ziek-

ten en te controleren op de

eventuele aanwezigheid van

ziekten als tuberculose, bru-

cellose en leukose (bloedmon-

sters).

Kortom, zolang er geen Wol-

ven op de Veluwe hun werk

kunnen doen en deoverheids-

regels voor het inzetten van

runderen bij natuurontwikke-

ling nog strak worden gehan-
teerd alsof het een vorm van

veehouderij is, is de moderne

'oertijd’ op de Imbosch voor-

lopig nog niet in zicht, maar

wel in gang gezet.
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De door stiertjes veroorzaakte

open zanderige plekken worden

soms door Zandhagedissen ge-

bruikt voor de ei-afzet.

Foto: Ronald Zollinger.


