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1 Samenvatting

'Verwildering' met natuurlijke begrazing wordt toegepast om meer heterogeniteit in vegetatie te krijgen. 

De  vraag  is  of  deze  vorm  van  natuurbeheer  ook  daadwerkelijk  het  gewenste  effect  heeft  en  of 

'verwildering' wel in West-Europa toepasbaar is. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat er 

juist meer homogeniteit dan heterogeniteit ontstaat door het toepassen van natuurlijke begrazing. Om 

hier  meer  duidelijkheid  over  te  krijgen,  vergelijk  ik  verschillende  gebieden  waar  'verwildering'  is 

toegepast. Uit de resultaten blijkt dat heterogeniteit in vegetatie alleen wordt bereikt als de mens invloed 

houdt in het natuurgebied. Dit is omdat de natuurgebieden in West-Europa om verschillende redenen 

niet voldoen de eisen van een natuurgebied dat op zichzelf kan staan. Als voldoende rekening wordt 

gehouden met  de  juiste  verhouding  tussen grote  grazers  en vegetatie,  kunnen  natuurgebieden  zo 

natuurlijk mogelijk worden beheerd en kan de menselijke invloed tot een minimum worden gebracht.
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2 Inleiding

De invloed van de mens op de natuurgebieden in Europa neemt steeds meer toe waardoor er minder 

ruimte is voor natuur (Hodder et al. 2009). Samen met bevolkingsgroei neemt intensieve landbouw toe 

waardoor er steeds meer een monocultuur aan gewassen ontstaat. Daarnaast bestaan natuurgebieden 

steeds vaker uit kleine, versnipperde gebieden (Jongman 1995).

Heterogeniteit in vegetatie wordt gezien als indicator voor biodiversiteit. Heterogeniteit is de variatie in 

de structuur van de vegetatie, denk hierbij aan afwisseling tussen bos, stuiken, ruigte en open stukken 

grasland.  In  dit  overzichtsartikel  richt  ik  mij  op  de  heterogeniteit  in  vegetatie  in  het  algemeen en 

specifiek op de heterogeniteit van houtige gewassen. Die hebben namelijk een relatief grote invloed op 

de heterogeniteit van het hele systeem (Smit 2012, mondeling). Verschillen in habitattypes leidt tot een 

hogere biodiversiteit (Dufour et al. 2006). Met 'verwildering', een vorm van natuurbeheer die zich richt 

op het weer wild laten worden van een natuurgebied, wordt getracht die heterogeniteit en daarmee 

biodiversiteit weer terug te brengen (Donlan et al. 2006; Soulé et al. 1998). De trend in Europa is om 

natuurlijke begrazing door grote grazers toe te passen om een natuurlijk evenwicht in een systeem te 

verkrijgen met minimaal ingrijpen van de mens (Olff et al. 1999; Rewilding Europe 2012). In een aantal 

natuurgebieden wordt dit beleid, of een afgeleide vorm hiervan ('hands-off'  beleid) al  toegepast. De 

vraag is of deze vorm van natuurbeheer ook daadwerkelijk het gewenste effect heeft en of het wel 

geschikt is als vorm van natuurbeheer in West-Europa. De natuurgebieden zijn namelijk niet zo groot 

(Diemer et al. 2003). En werkt 'verwildering' wel zonder dat alle factoren zoals predatoren, aanwezig 

zijn? In dit artikel ga ik in op de vraag:  In hoeverre wordt er meer heterogeniteit in vegetatie bereikt door de 

natuurbeheersvorm 'verwildering' met natuurlijke begrazing toe te passen? Eerst leg ik uit wat 'verwildering' is 

en hoe en waarom het wordt toegepast. Vervolgens ga ik in op natuurlijke begrazing en hoe dat in het 

algemeen  de  heterogeniteit  in  vegetatie  beïnvloedt.  Ook  aan  de  orde  komt  hoe  de  dynamica  in 

populatiegrootte  de  heterogeniteit  in  vegetatie  kan  beïnvloeden.  Dan  bespreek  ik  artikelen  uit  de 

literatuur die de resultaten  van 'verwildering'  met  natuurlijke begrazing behandelen.  Tenslotte in de 

discussie vergelijk ik die resultaten en kijk ik of 'verwildering' met natuurlijke begrazing wel in West-

Europa te gebruiken is om meer heterogeniteit in vegetatie te krijgen.

3 'Verwildering'

'Verwildering'  (Engels:  'rewilding')  is  een vorm van natuurbeheer/-bescherming (Donlan et  al. 2006; 

Rewilding Europe 2012; Soulé et al. 1998). Het doel van dit soort beheer is om de natuur weer zo wild 

te  maken  als  het  was voordat  de  mens  er  invloed  op  kreeg.  Het  streven  is  terug  te  keren  naar 

natuurlijke, ecologische en evolutionaire processen (Donlan et al. 2006). Het systeem moet zichzelf 

door 'verwildering' weer in stand kunnen houden met zo min mogelijk invloed van de mens (Rewilding 

Europe 2012). Soorten die in het verleden zijn uitgestorven kunnen opnieuw geïntroduceerd worden 

door deze te vervangen door vergelijkbare soorten (Donlan et al. 2005). Huidige soorten die worden 

bedreigd in hun  bestaan kunnen zo,  beschermd worden (Donlan et  al.  2006)  en  biodiversiteit  kan 

behouden blijven of worden verhoogd (Rewilding Europe 2012).

3.1 Twee manieren van toepassen van 'verwildering'

Zowel in Amerika als Europa is men het erover eens dat natuurgebieden goed beschermd moeten 

worden  tegen  invloeden  van  de  mens  (Rewilding  Europe  2012;  Soulé  et  al.  1998).  Ook  moeten 

onderlinge verbindingen ervoor zorgen dat er migratie van planten en dieren kan plaatsvinden tussen 

de natuurgebieden. De meningen over de minimumgrootte van een natuurgebied verschillen, maar de 

algemene  mening  is:  Hoe  groter,  hoe  beter  (Hodder  et  al.  2009).  Mogelijke  criteria  voor  de 

minimumgrootte  van  een  natuurgebied  zijn  dat  het  gebied  groot  genoeg  is  zodat  er  natuurlijke 
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verstoring (bijvoorbeeld brand) en ecologische processen in kunnen voorkomen (Leroux et al. 2007) 

en/of dat er stabiliteit is in de mozaïekstructuren in vegetatie (Baker 1989).

In verhouding met Europa is de natuur in Amerika veel grootser en meer ongerept. Daarom moet er ook 

verschillend naar 'verwildering'  van gebieden in Amerika en Europa gekeken worden (Diemer et al. 

2003).  In  Amerika  probeert  men  het  evenwicht  in  een  natuurlijk  gebied  te  herstellen  door  als 

sleutelsoorten weer grote predatoren in te voeren (Soulé et al. 1998). Echter in Europa probeert men 

door  'verwildering'  opnieuw natuur  te  creëren  op oude  verlaten  landbouwgrond  (Rewilding  Europe 

2012).  Het  doel  is  om die  gebieden  weer  bij  de  natuur  te betrekken.  Een andere  reden  voor  het 

toepassen van 'verwildering' is dat een groot deel van de biodiversiteit in Europa afhankelijk is van open 

of halfopen landschappen (Rewilding Europe 2012). Het is van belang dat die gebieden open gehouden 

worden, wil men biodiversiteit behouden. Verwaarlozing van land(bouwgrond) heeft tot gevolg dat open 

landschap steeds meer een bosachtig landschap wordt (Olff et al. 1998; Rewilding Europe 2012; Vera 

2000).  Door  het  inzetten  van  grote  grazers  moet  deze  bebossing  tegengegaan  kunnen  worden 

(Svenning 2002 in: Kowalczyk et al. 2011). Om deze doelen te bereiken wordt in Europa de Europese 

versie van 'verwildering' gebruikt, die met natuurlijke begrazing. In dit overzichtsartikel richt ik mij op die 

versie van 'verwildering'.

3.2 Natuurlijke begrazing en het effect op heterogeniteit in vegetatie

Bij natuurlijke begrazing leven de grote grazers het gehele jaar door in een natuurgebied en heeft de 

mens zo min mogelijk invloed op de populatie en het landschap (Smit et al. 2011). Voor het verhogen 

van de biodiversiteit moet de dichtheid van de grote grazers wel relatief laag worden gehouden. Een 

gemiddelde begrazingsdruk geeft de grootste heterogeniteit (Smit et al. 2011).

Grote grazers zoals runderen, wilde paarden en edelherten hebben veel invloed op de vegetatie en 

kunnen daarom ingezet worden om veranderingen in een systeem te veroorzaken met als doel het 

bereiken van een grotere heterogeniteit in vegetatie, van soortniveau tot landschapssamenstelling (Smit 

et al. 2011). Vroeger hadden grote grazers zoals oeros (Bos primigenius primigenius) en tarpan (Equus ferus 

ferus), die nu zijn uitgestorven, een functie om open plekken in het bos open te houden (Vera 2000). 

Hiermee beïnvloedden ze de structuur en samenstelling van de vegetatie op een positieve manier. 

Grote grazers kunnen op een directe manier, bijvoorbeeld door begrazing, maar ook op een indirecte 

manier,  bijvoorbeeld  door  slechts  aanwezig  te  zijn,  invloed  hebben  op  de  heterogeniteit  van  de 

vegetatie en de natuurlijke processen.

3.2.1 Directe effecten op heterogeniteit

Door te grazen en 'browsen' hebben grote grazers op directe manier invloed op de heterogeniteit van 

de vegetatie. Houtige gewassen worden gesnoeid en vlaktes worden opengehouden. Door bijvoorbeeld 

een heidelandschap op natuurlijke wijze te begrazen met gemiddeld 0,2 dieren (vee) per hectare neemt 

niet  alleen  de  soortenrijkdom  toe,  maar  ontstaat  ook  een  dynamische  vegetatiestructuur  met 

afwisselend bomen, gras- en heidelandschap (Smit et al. 2011).

Het introduceren van grote grazers is een succesvolle methode om verlaten landbouwgrond één te 

laten worden met natuurlandschap. Zo kunnen grote grazers bijdragen om hun eigen natuurgebied te 

vergroten. Afhankelijk van de productiviteit van de grond kan in 10 tot 30 jaar een mozaïeklandschap 

van gras en struiken ontstaan (Kuiters 2004).

Als er open plekken in het bos ontstaan door bijvoorbeeld brand of storm, kunnen grote grazers ervoor 

zorgen  dat  die  plekken  open  blijven  en  zo  heterogeniteit  behouden  blijft.  Zaailingen  hebben  hier 

voordeel van omdat ze onder omstandigheden met weinig licht niet goed kunnen groeien (De Vries 

2011).

3.2.2 Indirecte effecten op heterogeniteit

Grote  grazers  hebben  ook  indirect  invloed  op de  heterogeniteit  in  vegetatie  door  bijvoorbeeld  het 

veroorzaken van een verschil in nutriëntconcentraties in de bodem. Als grote grazers foerageren in het 
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ene  gebied  en  in  een  ander  gebied  hun  ontlasting  doen,  ontstaan  er  plekken  met  verschillende 

nutriëntconcentraties (Smit et al. 2011). Plantensoorten met specifieke nutriëntbehoeftes kunnen hier 

voordeel  van  hebben.  Een  grotere  verscheidenheid  aan  plantensoorten  geeft  een  grotere 

heterogeniteit.

Ook  door  gewoon aanwezig  te zijn in  een gebied  kunnen grote grazers  invloed  uitoefenen  op  de 

heterogeniteit  in vegetatie.  Door het  verstoren van de bodem (vertrappen  en omwoelen)  wordt  de 

strooisellaag doorbroken. Dit geeft mogelijkheid aan zaailingen om zich te kunnen vestigen (Stewart 

1996 en Lamont 1998 in: Smit et al. 2011). 

Grote grazers functioneren ook als verspreiders van zaden van planten (FREE Nature 2012). Via hun 

vacht en mest kunnen ze zaden over relatief grote afstand met zich meedragen. Het verschilt wel per 

soort grote grazer hoe lang zaden in de vacht blijven zitten (Blass et al. 2010)

3.2.3 Populatiedynamicamodellen

De mate waarin de bovengenoemde effecten invloed hebben op de heterogeniteit in vegetatie hangt af 

van  de  grootte  van  de  populatie.  Die  kan  beschreven  worden  door  middel  van  zogenoemde 

populatiedynamicamodellen. Aan de hand van die modellen kan worden voorspelt hoe de dichtheid van 

een populatie grote grazers zich gaat ontwikkelen als ze in een nieuw systeem worden geïntroduceerd. 

Forsyth doet dat aan de hand van explosieve groeimodellen (Engels: 'irruptive models') (Forsyth et al. 

2006).  Explosieve  populatiegroei  gaat  als  volgt:  als  er voldoende  voedsel  beschikbaar  is  kan  een 

populatie grote grazers explosief groeien in aantal. Als het voedsel opraakt, zal er (meestal aan het eind 

van de winter) grote sterfte optreden (dit wordt een 'crash' genoemd). Er komt dan meer gelegenheid 

voor de vegetatie om zich te herstellen. Door de toegenomen hoeveelheid beschikbaar voedsel kan de 

populatie grote grazers weer toenemen in aantal, nu tot een waarde die past bij de draagkracht van het 

systeem. Er is dan een balans tussen de begrazingsdruk en de hoeveelheid voedsel. Echter onder een 

relatief hoge begrazingsdruk is het, zelfs in zo'n uitgebalanceerd systeem, zeer onwaarschijnlijk dat 

zaailingen zich kunnen vestigen en groeien (Nijland 2008).

Een aantal modellen geven explosieve populatiegroei weer, uitgaande van verschillende parameters 

(Forsyth  et  al.  2006).  In  figuur  1  is  te  zien  dat  de  verschillende  modellen  een  uiteindelijke 

populatiedichtheid voorspellen die voor alle modellen hetzelfde is. Maar de populatiedichtheid tijdens 

het groeiproces verschilt per model. Deze verschillen kunnen invloed hebben, misschien niet heel direct 

op de grote grazers, maar wellicht wel op de uiteindelijke staat van de vegetatie (soortensamenstelling 

of vegetatiestructuur).

Figuur  1:  Verschillende  populatiedynamica-

modellen. K is de draagkracht, S is 'surplus', 

t0 is wanneer de populatie in het gebied werd 

geïntroduceerd,  tk is  de  tijd  wanneer  S=0 

(Forsyth et al. 2006).
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4 Gebieden waar natuurlijke begrazing is toegepast

Door  het  introduceren  van  grote  grazers  zoals  runderen,  wilde  paarden  en  edelherten,  kan  een 

verhoogde biodiversiteit worden verkregen (Smit et al. 2011). Echter uit een aantal onderzoeken blijkt 

dat ook door begrazing met grote grazers één bepaalde plantensoort dominant kan worden. Hieronder 

bespreek ik dit samen met andere problemen voor wat betreft vegetatie aan de hand van een aantal 

natuurgebieden. Er zijn veel natuurgebieden, in Nederland al meer dan 500, waar natuurlijke begrazing 

wordt toegepast. Ik heb hieruit een selectie gemaakt, gebaseerd op de mate waarin 'verwildering' deel 

uitmaakt van het beheersplan.

4.1 Heterogeniteit in vegetatie

Uit een exclosurestudie in het beschermde deel van Białowieża Primeval Forest (Kuijper et al. 2010) 

blijkt dat de biodiversiteit achteruit kan gaan door begrazing met grote grazers. Sinds 1921 is er geen 

menselijke invloed meer op dat gebied uitgeoefend, wat een oppervlakte heeft van 4750 hectare. De 

grote grazers in dit natuurgebied zijn edelhert (Cervus elaphus), Europese bizon (Bison bonasus) en eland 

(Alces alces). De wolf (Canis lupus) en lynx (Lynx lynx) worden er sinds 1989 niet meer bejaagd. Dit gebied 

wordt  gezien  als  een  van  de  meest  ongerepte  en  verwilderde  van  Europa.  Echter,  zelfs  in  dit 

natuurgebied worden 's winters de grote grazers bijgevoerd (Kowalczyk et al. 2011).

Na  een  7-jarige  exclosurestudie  is  geconcludeerd  (Kuijper  et  al.  2010)  dat  door  dominantie  van 

haagbeuk (Carpinus betulus) buiten de exclosures de soortenrijkdom van houtige gewassen lager is dan 

binnenin de exclosures. Haagbeuk is beter bestand tegen begrazing dan de andere soorten houtige 

gewassen die in het bos voorkomen. Grote grazers hebben qua voedselkeus echter wel een voorkeur 

voor haagbeuk. Blijkbaar heeft deze soort er voordeel van dat de andere soorten slechter bestand zijn 

tegen de hoge begrazingsdruk en hebben mede daardoor relatief veel zaailingen van haagbeuk zich 

kunnen vestigen (Kuijper et al. 2010). In dit geval heeft natuurlijke begrazing gezorgd voor homogeniteit 

in plaats van heterogeniteit.

Verhoogde  heterogeniteit  op  open  plekken  die  ontstaat  in  een  bosgebied  waar  grote  grazers 

geïntroduceerd worden,  blijkt   tijdelijk  te zijn  (Groot  Bruinderink  2001).  Op  lange termijn  zullen de 

bomen toch verdwijnen en zal voornamelijk grasland overblijven. 

4.2 Verjonging en groei van houtige vegetatie

Verjonging van vegetatie is noodzakelijk voor het voortbestaan van een natuurgebied. Onderzocht moet 

worden of verjonging kan optreden als natuurlijke begrazing wordt toegepast in een natuurgebied. 

Uit  verscheidene exclosurestudies,  waaronder  één in de  Oostvaardersplassen (Douma et  al.  2012, 

ongepubliceerd), blijkt dat er onder een hoge begrazingsdruk geen of nauwelijks overleving en/of groei 

van jonge bomen en struiken mogelijk is. Er zijn in het begraasde gebied van de Oostvaardersplassen 

exclosures geplaatst  en daarin zijn zaailingen van bomen en struiken  geplant  (S.  alba,  R.  canina,  C. 

monogyna, Q. robur, F. excelsior, S. nigra). Van de als controle geplante zaailingen buiten de exclosures heeft 

niet één het overleefd. Een dichtheid van gemiddeld 2,2 grote grazers per hectare is blijkbaar te groot 

voor verjonging van de vegetatie. 

Dit blijkt ook uit een onderzoek aan een populatie edelherten (Cervus elaphus).  Door het aantal dieren 

klein te houden of ze uit te sluiten van een bepaald gebied (bijvoorbeeld door middel van exclosures), 

krijgen houtige gewassen de kans om op te schieten (Putman 2003 in: Smit et al.  2011). Echter dit gaat 

alleen op voor zaailingen die al  aanwezig waren in het gebied voor het moment waarop het aantal 

edelherten  in  de  populatie  werd  beïnvloed.  Nieuwe  aanwas  van  houtige  vegetatie  kwam  niet  of 

nauwelijks  voor omdat, door gebrek aan omwoeling van de bodem, de zaailingen zich niet konden 
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vestigen (Stewart 1996 en Lamont 1998 in: Smit et al. 2011).

Er vindt minder groei plaats in houtige gewassen zoals zomereik (Q. robur) en es (F. excelsior) in begraasd 

gebied dan in een gebied dat niet wordt begraasd (Van Uytvanck et al. 2008 (141)). De zaailingen die 

beschermd stonden tussen bijvoorbeeld braamstruiken (in begraasd gebied), werden minder begraasd 

dan de zaailingen zonder bescherming van doornige struiken. Vestiging van zaailingen in een begraasd 

gebied  vindt  alleen  plaats  onder  bescherming  van  doornige  struiken  en  minder  makkelijk  eetbare 

plantensoorten (Van Uytvanck et al. 2008 (256); De Vries 2011).

Samenvattend kan worden gezegd dat door natuurlijke begrazing met grote grazers de heterogeniteit 

achteruit kan gaan als een bepaalde plantensoort dominant wordt door een hogere resistentie tegen de 

begrazingsdruk. Verjonging vind alleen plaats op plekken waar de grazers niet bij de jonge vegetatie 

kunnen komen. Doornige struiken die jonge vegetatie beschermen, voorkomen dat de grazers volledig 

uit het gebied uitgesloten moeten worden om aanwas van jonge bomen te bewerkstelligen. 

5 Het effect van 'verwildering' in West-Europa

In het voorgaande zijn de effecten van natuurlijke begrazing beschreven. In dit hoofdstuk bekijk ik of 

'verwildering' een positief effect heeft op de heterogeniteit in vegetatie. En gezien de grootte van de 

natuurgebieden in West-Europa en het al dan niet aanwezig zijn van predatoren is het de vraag of 

'verwildering' met natuurlijke begrazing wel in West-Europa kan worden toegepast. Hiertoe vergelijk ik 

een aantal gebieden waarin 'verwildering' al wordt toegepast.

5.1 Oostvaardersplassen

Een van de grootste gebieden waar 'verwildering' wordt toegepast zijn de Oostvaardersplassen. Er zijn 

echter  weinig  wetenschappelijke  artikelen  te  vinden  over  de  effecten  van  'verwildering'  in  de 

Oostvaardersplassen.  Daarom heb ik  de meeste informatie uit  een  interview (Marris  2009)  met  de 

beheerder van de Oostvaardersplassen, Frans Vera, moeten halen. Daaruit wordt duidelijk wat het doel 

is van Vera met het toepassen van 'verwildering' in de Oostvaardersplassen. Vera wil de dieren die ooit, 

duizenden jaren geleden, in Nederland en West-Europa hebben geleefd, weer terugbrengen. Omdat de 

oeros (Bos primigenius primigenius) en tarpan (Equus ferus ferus) zijn uitgestorven, heeft Vera als vervanging 

gekozen voor soorten die qua eigenschappen het beste overeen komen, namelijk: het Heckrund en 

konik. Samen met edelherten (Cervus elaphus) leven deze grote grazers in dichtheden van gemiddeld 2,2 

dieren per hectare (Douma et al. 2012, ongepubliceerd) in een gebied van ongeveer 6000 hectare. Vera 

wil  onderzoeken  of  het  vegetatietype  dat  vroeger  in  Europa  aanwezig  was,  bestaande  uit  grazige 

vlaktes met doornige stuiken die bescherming bieden aan groepjes bomen zoals de eik (Quercus sp.), 

weer te herstellen is (Marris 2009). De grote grazers in de Oostvaardersplassen zijn echt 'wilde' dieren 

omdat ze geen oormerk dragen en wettelijk gezien dus geen gehouden dieren zijn (FREE Nature 2012). 

Ze worden ook niet gecontroleerd op ziektes en worden niet bijgevoerd. 

De Oostvaardersplassen bestaan nu voornamelijk uit grasland in de winter en ruigte in de zomer. In de 

winter is er te weinig voedsel voor de dieren waardoor er grote sterfte optreedt, elk jaar ongeveer 22% 

(Vera 2005). Toch is de omvang van deze sterfte volgens Vera normaal voor een gebied waarop de 

mens nauwelijks tot geen invloed uitoefent (zie ook: de Vries 2011). In gebieden zoals de Serengeti (2,5 

miljoen hectare) in Afrika zijn de sterftecijfers als gevolg van voedseltekort namelijk zelfs nog iets hoger 

(30% per  jaar,  waarvan  slechts  een  relatief  klein  deel  wordt  veroorzaakt  door  predatie).  Normaal 

gesproken zouden predatoren zoals de wolf, de zwakkere dieren uit het systeem kunnen verwijderen 

(Vera 2005). Aangezien er geen grote predatoren in de Oostvaardersplassen aanwezig zijn, wordt de 

rol van predator, uit ethisch oogpunt, door de boswachter op zich genomen, die de te zwakke dieren 

afschiet (predator-model).

Vera ziet de mogelijkheid dat introductie van de wolf in de Oostvaardersplassen een verandering in de 

vegetatie  tot  gevolg  kan  hebben.  Hij  vergelijkt  daarvoor  de  Oostvaardersplassen  met  Yellowstone 

M. van Laar (2012)   |   8



Meer heterogeniteit in vegetatie door 'verwildering'

In hoeverre is dit mogelijk met natuurlijke begrazing?

National Park (Marris 2009). Na de introductie van wolven in dit bijna 900.000 hectare grote gebied in 

Amerika, zijn de wapiti (Cervus canadensis) delen van het gebied gaan mijden waar ze de wolven niet 

konden zien (Ripple et al. 2004). Door wolven te introduceren in de Oostvaardersplassen, zouden ook 

in dit natuurgebied delen kunnen ontstaan waar de begrazingsdruk dusdanig klein wordt, dat doornige 

struiken zouden kunnen opschieten (Marris 2009). Daarin zouden zaailingen van houtige vegetatie de 

kans hebben om zich te kunnen vestigen wat goed is voor de verjonging en heterogeniteit van de 

vegetatie.

5.2 The New Forest

De  lage  mate  waarin  verjonging  plaatst  vindt  en  het  gebrek  aan  heterogeniteit  onder  hoge 

begrazingsdruk wordt bevestigd door de resultaten uit een natuurgebied in Engeland, The New Forest 

(Smit  et  al.  2011).  Eeuwenlang  hebben  in  dit  gebied  vee,  pony's  en  verschillende  soorten  herten 

gegraasd.  Daardoor  is  er  nauwelijks  nog heterogeniteit  te  vinden  in de  vegetatiestructuur,  wat  nu 

voornamelijk gras- en heidelandschap is.

5.3 Gelderse Poort

In tegenstelling tot de Oostvaardersplassen worden in andere gebieden grote grazers uit voorzorg uit 

het systeem verwijderd om de begrazingsdruk laag te houden. Zo wordt voorkomen dat de populatie te 

groot wordt voor het gebied en het voedselaanbod (FREE Nature 2012). Een voorbeeld van zo'n gebied 

is de Gelderse Poort (Staatsbosbeheer 2012 (Gelderse Poort)). In dit gebied hebben de rivieren de Rijn 

en  de  Waal  vrij  spel.  Grote  grazers  zoals  Galloway  runderen  en  Koniks  vormen  door  begrazing 

mozaïekstructuren in de vegetatie. Het doel is om het gebied eruit te laten zien zoals het was voordat 

de mens er invloed op kreeg. 15 jaar geleden was het nog landbouwgrond en weiland. Nu bestaat het 

uit 1800 hectare  grasland, ruigte, bos en waterplassen. Uiteindelijk moet het gebied, door uitbreiding 

met  onder  andere een natuurgebied  in  Duitsland,  rond 2015  5000  hectare groot  zijn.  Er wordt,  in 

tegenstelling tot de Oostvaardersplassen, actief natuurbeheer toegepast op het systeem, onder andere 

door het doorsteken van dijken en het kappen van houtige gewassen.

5.4 Nationaal Park Veluwezoom

'Hands off' beleid wordt net als in de Oostvaardersplassen toegepast in Nationaal Park Veluwezoom. 

Het gebied van 5100 hectare bestaat uit  bos,  gras- en heidelandschap (Natuurmonumenten 2012). 

Natuurlijke  begrazing  vindt  plaats  door  edelhert  (Cervus  elaphus),  ree  (Capreolus  capreolus),  Schotse 

hooglander, IJslandse pony, damhert (Dama dama) en wild zwijn (Sus scrofa). Sinds 1990 worden deze 

grote  grazers  niet  meer  bijgevoerd  (Groot  Bruinderink  et  al.  2001).  Uit  het  onderzoek  van  Groot 

Bruinderink et al. (2001) blijkt dat grote grazers duidelijk een verschillende manier van leven hebben. 

Wat vooral opvalt is dat de grote grazers verschillen in dieetkeus en daardoor leven in deelgebieden 

met het vegetatietype wat voldoet aan hun dieetkeus. De Schotse hooglanders hebben voorkeur voor 

grasland, de IJslandse pony's voor voormalige cultuurgrond, de edelherten prefereren de kapvlakte en 

de  reeën  leven  voornamelijk  in  eikenbossen.  Dit  verschil  in  dieetkeus  van  grote  grazers  kan 

heterogeniteit positief beïnvloeden (Hofman 2011). 

5.5 Kraanvlak

Dat grote grazers een verschillende dieetkeus hebben is één van de redenen waarom er onderzoek 

wordt  gedaan aan de leefgewoontes van de wisent  (Bison  bonasus).  De wisent  heeft  een  vrij  brede 

voedselvoorkeur van gras tot boombast. (Wisenten in het Kraanvlak 2012). Hij is groter dan andere 

rundersoorten  en  kan  daardoor  meer  invloed  uitoefenen  op  het  landschap.  Plekken  worden 

opengehouden door het onderhouden van de vacht (door in het zand te rollen). En door tegen bomen 

aan te schuren, kunnen deze geveld worden.. In een duingebied van 200 hectare in Noord-Holland zijn 

in 2007 wisenten geïntroduceerd ter bescherming van de soort maar ook om het duingebied open te 
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houden. Er is vrij weinig bekend over deze ooit bijna uitgestorven Europese bizon (Smit et al. 2011). Uit 

onderzoek moet blijken of de wisent een positieve invloed kan hebben op de heterogeniteit in vegetatie.

Samenvattend kan worden gezegd dat er meer heterogeniteit in vegetatie is in de Gelderse Poort en 

Nationaal Park Veluwezoom en meer homogeniteit in de Oostvaardersplassen en The New Forest.

6 Discussie

De  manier  waarop  'verwildering'  als  natuurbeheersvorm  wordt  toegepast,  verschilt  tussen  Europa 

(Rewilding Europe 2012) en Amerika (Soulé et al. 1998). De verschillen worden vooral bepaald door de 

aanwezigheid van predatoren en de grootte van de natuurgebieden. Hierdoor verloopt de ontwikkeling 

in een gebied misschien anders.

Om  meer  inzicht  te  krijgen  in  hoe  een  populatie  grote  grazers  zich  gaat  ontwikkelen,  kunnen 

populatiedynamicamodellen worden gebruikt (Forsyth et al. 2006). Bij gebruik van deze modellen moet 

wel rekening gehouden worden met de verschillende effecten die de diverse modellen kunnen hebben 

op het proces tijdens de populatiegroei. Heterogeniteit kan in diverse samenstellingen voorkomen.

6.1 Heterogeniteit in vegetatie

Het blijkt dat door natuurlijke begrazing één plantensoort kan gaan domineren (Kuijper et al. 2010). Dit 

zou veroorzaakt  kunnen  worden  door  de  specifieke  interactie  tussen  de  plantensoort  en  de  grote 

grazers waarin één van de plantensoorten minder last heeft van begrazing dan andere plantensoorten 

in hetzelfde gebied.

Het zou voorkomen kunnen worden dat één bepaalde plantensoort dominant wordt door het invoeren 

van meerdere soorten grote grazers (Smit et al. 2011). Deze gedachte wordt ondersteunt door het feit 

dat grote grazers een verschillende voedselvoorkeur hebben (Groot Bruinderink et al. 2001).

Er is weliswaar nog maar weinig bekend over de wisent (Bison bonasus), maar het lijkt erop dat deze 

grote  grazer,  door  zijn  afwijkende  leefgewoontes  van  de  huidige  grote  grazers  in  West-Europa 

(Wisenten in het Kraanvlak 2012), een goede aanvulling voor een evenwichtiger beheer zou kunnen 

zijn. Meer onderzoek is hiervoor echter wel gewenst, alvorens hier steekhoudende uitspraken over te 

doen zijn.

6.2 Verjonging en groei van houtige vegetatie

Verjonging van houtige vegetatie vindt niet plaats onder te hoge begrazingsdruk (Douma et al. 2012, 

ongepubliceerd;  Van  Uytvanck  et  al.  2008  (141)).  Zaailingen  kunnen  echter  wel  opgroeien  in  de 

bescherming van doornige struiken (Van Uytvanck et al. 2008 (256). Dit geldt dan waarschijnlijk alleen 

voor volgroeide doornige struiken, aangezien alle zaailingen (inclusief de doornige struiken) die zijn 

geplant  voor  de  exclosuestudie  in  de  Oostvaardersplassen,  zijn  verdwenen  (Douma  et  al.  2012, 

ongepubliceerd).

Om verjonging van vegetatie toch een kans te geven, kunnen grote grazers worden uitgesloten van een 

bepaald gebied. Echter vind er dan ook geen aanwas van zaailingen meer plaats (Putman 2003 in: 

Smit et al.  2011) omdat er dan geen verstoring meer is van de grond. Door varkens (ter vervanging van 

wilde zwijnen (Sus scrofa)) in te zetten, kan dit probleem worden opgelost (Smit et al. 2011).

Door de introductie van de wolf in de Oostvaardersplassen zouden de grote grazers mogelijk bepaalde 

plekken gaan mijden, waar ze hun predatoren niet goed kunnen waarnemen (Marris 2009). Hierdoor 

zouden doornige struiken de kans krijgen zich te vestigen. Ik denk echter dat de Oostvaardersplassen 

niet vergelijkbaar zijn met Yellowstone National park dat 150 keer zo groot is. Hierdoor kunnen namelijk 
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de interacties tussen predator en prooi anders zijn.

Om de de begrazingsdruk op de vegetatie tijdelijk te verminderen, zou ook een crash in de dichtheid 

van de grote grazers geïmiteerd kunnen worden door een groot deel (80%) van de populatie uit het 

systeem te verwijderen (Nijland 2008).

6.3 Het effect van 'verwildering' in West-Europa

Om  iets  te  kunnen  zeggen  over  of  'verwildering'  een  positief  effect  heeft  op  de  heterogeniteit  in 

vegetatie, geef ik hieronder een vergelijking van de gebieden waarin 'verwildering' wordt toegepast. 

Afgezien van het feit dat Vera graag zou zien dat de Oostvaardersplassen worden uitgebreid met extra 

natuurgebieden, zegt hij dat de grootte van een natuurgebied geen invloed heeft op de sterftecijfers. 

Zelfs als het gebied groot genoeg is en het daarmee de kuddes grote grazers de gelegenheid geeft om 

te trekken zoals in de Serengeti, dan nog zal er grote sterfte zijn als gevolg van voedseltekort (Vera 

2005).

De organisatie FREE Nature benadrukt echter dat niet alleen voor voedselvoorziening natuurgebieden 

groot moeten zijn,  maar ook voor interacties in de kuddes grote grazers (FREE Nature 2012). Een 

verstoten stier bijvoorbeeld, kan in een afgebakend gebied nergens heen zonder de kudde in de weg te 

zitten. Waar uitbreiding van gebieden niet mogelijk is, grijpt FREE Nature in door de verstoten stier naar 

een ander natuurgebied over te brengen. Het lijkt minder natuurlijk, maar zo wordt wel een natuurlijk 

proces (trekgedrag) gesimuleerd, wat zonder ingrijpen van de mens niet zou gebeuren.

We zien een duidelijk verschil in de heterogeniteit in vegetatie tussen de natuurgebieden Nationaal Park 

Veluwezoom en de  Oostvaardersplassen. De  Oostvaardersplassen zijn  tegenwoordig  (vooral  in  de 

winter) een kale grasvlakte (Staatsbosbeheer 2012 (Oostvaardersplassen)), terwijl de Veluwezoom een 

vrij  hoge  mate  van  heterogeniteit  kent  in  de  vegetatiestructuur,  namelijk  een  afwisselend  bos  en 

heidelandschap (Natuurmonumenten 2012).

Wellicht  kan  dit  verschil  verklaard  worden  door  de  situatie  van  de  vegetatie  in  de  gebieden  te 

vergelijken op het moment van introductie van grote grazers. De Veluwezoom kende al van vroeger een 

relatief hoge heterogeniteit in de vegetatie bestaande uit bos en heidelandschap (Natuurmonumenten 

2012). De Oostvaardersplassen bestonden aanvankelijk voornamelijk uit ruigte en rijen (schiet)wilgen 

(S. alba) Staatsbosbeheer 2012 (Oostvaardersplassen)).

Dit  verschil  in  beginsituatie  en  heterogeniteit  als  buffer  tegen  plotselinge  begrazingsdruk  zou  een 

belangrijke factor kunnen zijn voor het slagen van 'verwildering'. Dit dient echter nog verder onderzocht 

te worden. Onduidelijk is bijvoorbeeld of de heterogeniteit op de Veluwezoom op de lange termijn wel 

houdbaar is. Als dat inderdaad het geval is, is het interessant te weten hoe dat komt en of die oorzaak 

niet kan worden toegepast in andere gebieden om daar dan hetzelfde evenwicht tussen grote grazers 

en vegetatie te kunnen toepassen.

Uit  vergelijking  tussen  de  Oostvaardersplassen  en  de  Gelderse  Poort  blijkt  dat  het  doel  van 

natuurbeheer redelijk overeen komt, namelijk de staat waarin de natuur zich vroeger bevond trachten 

terug te brengen.  Maar  de manier waarop de grote  grazers  in deze  gebieden  worden  beheerd,  is 

verschillend. In de Oostvaardersplassen worden de grote grazers aan hun lot overgelaten (Vera 2005). 

In de Gelderse Poort daarentegen wordt de populatie grote grazers actief beheerd en op een grootte 

gehouden die een zo groot mogelijke heterogeniteit in het systeem teweeg brengt (Staatsbosbeheer 

2012).

Gezien  het  verschil  in  heterogeniteit  in  vegetatie  (in  de  Gelderse  Poort  meer  dan  in  de 

Oostvaardersplassen)  is  menselijke  invloed  blijkbaar  nodig  om meer  heterogeniteit  in  vegetatie  te 

ontwikkelen.

Een hoge begrazingsdruk en het daarbij behorende voedseltekort en jaarlijkse sterfte in de winter in 
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populaties grote grazers geeft weliswaar een evenwichtig systeem (Forsyth et al. 2006) en is normaal 

voor  gebieden  waar  de  mens  geen  invloed  op  uitoefent  (Vera  2005),  maar  een  dergelijke 

begrazingsdruk blijkt toch te hoog te zijn voor verjonging en/of aanwas van houtige vegetatie (Douma et 

al. 2012, ongepubliceerd). Bij zo'n hoge begrazingsdruk is er ook weinig heterogeniteit mogelijk (Smit et 

al. 2011).

De  abiotische  omstandigheden  verschillen  ook tussen de gebieden.  In de Gelderse  Poort  hebben 

overstromingen van de rivieren een effect op de vegetatie en de grazers. Tijdelijke migratie van de grote 

grazers naar een ander deel van het gebied door een overstroming, geeft de vegetatie de kans om te 

kunnen  herstellen.  In  de  Oostvaardersplassen  is  die  dynamiek  van  overstromingen  niet  aanwezig 

omdat een dijk het water in het moerasgedeelte vasthoudt. Het is het overwegen waard om het water in 

de Oostvaardersplassen vrij spel te geven.

Uit  de gegevens die over de verschillende  gebieden  bekend zijn blijkt  dat  welke keuze ook wordt 

gemaakt, het behelpen blijft.  Door bijvoorbeeld het  ontbreken van predatoren zal nooit een volledig 

evenwichtig systeem ontstaan. De invloed van de mens blijkt onmisbaar te zijn om in de relatief kleine 

gebieden in West-Europa heterogeniteit in vegetatie te krijgen.  

Of  het  toepassen  van  'verwildering'  zin  heeft,  lijkt  uit  bovenstaande  gegevens  het  geval  te  zijn. 

Samenvattend kan worden gezegd dat 'verwildering'  als natuurbeheersvorm zou kunnen slagen als 

rekening wordt gehouden met evenwicht (zoals ook in het deel over populatiedynamicamodellen wordt 

bepleit) in begroeiing en begrazing. De mens zal, afhankelijk van de grootte van het gebied, invloed 

moeten houden door bijvoorbeeld de rol van predator op zich te nemen en waar nodig delen van het 

gebied tijdelijk af te sluiten (hierdoor ziekte en crashes imiterend) om herstel van de vegetatie een kans 

te geven. Op heel lange termijn zou in dit soort natuursystemen misschien wél een werkend evenwicht 

kunnen worden bereikt dat geheel zonder menselijke invloed functioneert. Daarover zijn echter nog te 

weinig gegevens bekend om hier een steekhoudende uitspraak over te doen. Verder onderzoek is 

daarvoor nodig.

6.4 Beantwoording onderzoeksvraag

Om  de  vraag  te  beantwoorden  'In  hoeverre   meer  heterogeniteit  in  vegetatie  wordt  bereikt  door  de 

natuurbeheersvorm 'verwildering' met natuurlijke begrazing toe te passen', is in een aantal gebieden gekeken 

naar de effecten van natuurlijke begrazing. De gebieden verschillen van elkaar door grootte en door de 

daarin voorkomende soorten en aantallen planten en dieren. Die verschillen zijn niet alleen maatgevend 

voor het geven van het antwoord op de onderzoeksvraag. Opgemerkt moet worden dat heterogeniteit in 

vegetatie door 'verwildering'  alleen blijvend bereikt blijkt te kunnen worden bij  voldoende evenwicht 

tussen de verschillende factoren die van invloed zijn op de vegetatie. De nadruk ligt dus niet op de 

grootte van het gebied of aanwezige aantallen planten en dieren, maar op de verhouding tussen die 

factoren en dan ook nog bezien over een langere periode. Los daarvan blijkt invloed van de mens op 

korte maar ook  op langere termijn nodig. Bij korte termijn kan worden gedacht aan jaarlijks bijsturen 

van het gewenste evenwicht in dieren en planten door afschot, op langere termijn ligt de nadruk meer 

op het creëren van omstandigheden waarin de invloed van de natuur het grootst is en de mens slechts 

minimaal  hoeft  bij  te  sturen.  Het  is  ook duidelijk  dat  predatoren in  principe onmisbaar  zijn  in een 

natuurgebied om de populatie op een natuurlijke manier te beheren. Echter in te kleine gebieden (veelal 

in West-Europa) is de aanwezigheid van predatoren niet mogelijk. Om toch het  overschot aan grote 

grazers te reguleren, kunnen ze worden verplaatst naar een ander gebied. Afschot door de mens is ook 

een optie. Verplaatsen of afschot is in elk geval noodzakelijk omdat anders de begrazingsdruk te hoog 

wordt om heterogeniteit in vegetatie te krijgen. 

De vraag 'In hoeverre  meer heterogeniteit in vegetatie wordt bereikt door de natuurbeheersvorm 'verwildering' met 

natuurlijke  begrazing  toe  te  passen'  kan  positief  worden  beantwoord.  Als  voldoende  rekening  wordt 
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gehouden met  de  juiste  verhouding  tussen grote  grazers  en vegetatie,  kunnen  natuurgebieden  zo 

natuurlijk mogelijk worden beheerd en is de menselijke invloed minimaal in het gebied zelf. Dat de 

mens allerlei zaken moet regelen om een bepaald natuurgebied mogelijk te maken staat hier los van. 

Als een gebied eenmaal is gecreëerd en minimaal door de mens wordt beheerd, is het doel bereikt.
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