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1  Inleiding 
 

1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 

De Zuid-Limburgse kalkgraslanden (H6210) en heischrale graslanden (prioritair habitattype H6230*) 

behoren van oorsprong tot de soortenrijkste habitattypen van Nederland en kunnen een groot aantal 

planten- en diersoorten herbergen, die in Nederland min of meer tot deze hellingschraallanden 

beperkt zijn. Vooral het beëindigen van het oorspronkelijke gebruik van deze terreinen in combinatie 

met verrijking van de bodem door atmosferische stikstofdepositie heeft geleidt tot een sterke 

achteruitgang in de biodiversiteit van deze Natura2000 gebieden. Om deze gebieden te herstellen is 

omstreeks 1980 herstelbeheer ingesteld. Uit de OBN onderzoeken Ecologische achteruitgang en het 

herstel van Zuid-Limburgse hellingschraallanden” (Smits et al. 2009), “Knelpunten voor loopkevers, 

wantsen en sprinkhanen in hellingschraallanden” (Van Noordwijk et al. 2012) en “Uitbreiding en 

herstel van Zuid-Limburgse hellingschraallanden” (Van Noordwijk et al. 2013) is echter gebleken dat 

het huidige beheer niet in staat is alle bedreigingen voor karakteristieke planten- en diersoorten van 

de hellingschraallanden op te lossen.  

Op basis van eerder OBN onderzoek zijn goede resultaten te verwachten met beheer dat zowel meer 

in voorjaar/zomer wordt uitgevoerd als gefaseerd wordt uitgevoerd in ruimte en tijd. Op deze wijze 

kan de ontstane ‘mismatch’ tussen kwetsbare fases in de levenscycli van soorten en de periode van 

intensief beheer beter op elkaar afgestemd worden. Gefaseerde begrazing in voorjaar/zomer heeft 

naar verwachting ook een positieve invloed op de nutriëntenafvoer en is mede daarom voorgesteld 

als maatregel in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Om deze maatregel daadwerkelijk te 

gaan inzetten, is het  essentieel om te weten of deze zowel de ecologisch doelen haalt alsook of deze 

maatregel praktisch uitvoerbaar en kostenefficiënt is voor beheerders. Daarom is het van groot 

belang het voorgestelde beheer zowel ecologisch als bedrijfsmatig te toetsen en in nauw overleg met 

betrokken beheerders verder af te stemmen. Hiervoor is een meerjarig OBN-project gestart (2013-

2016) in 4 verschillende hellingschraallanden van 3 verschillende beherende instanties.  

 

1.2 Onderzoeksvragen 

Hoe kan het beheer van hellingschraallanden worden aangepast zodat de in het eerder onderzoek 

geconstateerde knelpunten (Smits et al. 2009; van Noordwijk et al. 2012 en 2013) worden 

opgeheven zonder nieuwe knelpunten te creëren? 

1) Hoe kan het nieuwe beheerregime praktisch uitvoerbaar en kosteneffectief gemaakt worden 

voor beheerders? 

2) Leidt het aangepaste beheer inderdaad tot:  

 a.  een verbetering van het microklimaat in de zomer? 

 b.  een verbetering van de terreinheterogeniteit? 

 c.  een hogere afvoer aan nutriënten? 

3) Reageren populaties van typische plant- en diersoorten positief op het aangepaste beheer? 

 

1.3 Consortium 

Het consortium dat het project uitvoert, bestaat uit de volgende organisaties: 

- Stichting Bargerveen   -    Natuurbalans 

- Onderzoekscentrum B-Ware   -    De Vlinderstichting 

- Alterra 
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In dit eerste jaar van uitvoering was onderzoeker Bart Wouters van Stichting Bargerveen de 

uitvoerende projectleider. Vanaf december 2013 is deze taak overgenomen door Marijn Nijssen van 

dezelfde organisatie. 

 

 

2  Uitvoering van het beheerexperiment 
 

2.1 Doel en uitvoering van het split-plot design 
In de eerste tussenrapportage van dit project (Nijssen et al. 2013) is een beknopte omschrijving 
gegeven van de proefopzet zoals deze in het veld wordt uitgevoerd. In deze tussenrapportage wordt 
dieper ingegaan op de manier waarop de oorspronkelijke proefopzet is vertaald naar de veldsituatie 
en de consequenties van deze veldaanpassingen voor de analyse en interpretatie van de gegevens.  
 
Het split-plot design 
Hellingschraallanden zijn gering van oppervlakte en verschillen onderling zowel in (a)biotische 
condities, soortsamenstelling als beheer. Vanwege de geringe oppervlakte per terrein is een 
volledige random verdeling van proefvlakken van voldoende grootte onmogelijk. Een studie naar de 
gevolgen van gefaseerde begrazing moet dan ook over meerdere terreinen worden verdeeld. Daarbij 
is echter ‘gebied’ (met de daaraan gekoppelde variatie in expositie, inclinatie, bodemtype, gebruiks- 
en beheerhistorie) een zeer belangrijke factor voor het voorkomen van planten en diersoorten en 
daarmee ook voor de effecten van aanpassingen in het beheer. Daarom is voor de uitvoering van dit 
onderzoek voor een split-plot design gekozen (figuur 1). Een split-plot design is ideaal om de invloed 
van twee of meer factoren te toetsen, waarbij één factor niet te beïnvloeden is, en een controle 
(‘niets doen’) niet noodzakelijk. In het geval van het begrazingsexperiment op de 
hellingschraallanden is de hoofdfactor ‘gebied’ de niet te beïnvloeden factor en de begrazingsvorm 
(huidig beheer versus gefaseerde begrazing) de te beïnvloeden factor. Per gebied kan worden 
getoetst of het aangepaste beheer de beheerdoelen dichterbij brengt en, waarna tussen de gebieden 
kan worden vergeleken of dit patroon overal optreedt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Huidig beheer 
 
 
 

Aangepast 
Beheer 
1e fase 

Aangepast 
Beheer 
2e fase 

Aangepast 
Beheer 
3e fase 

Figuur 1. Schematische weergave van de proefopzet per onderzoeksterrein. De exacte volgorde van 
de behandelingen en de ligging van het vlak met huidig beheer verschilt per terrein. 

 
 

Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 
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Vertaling split-plot design naar de veldsituatie 
Idealiter is er binnen elk gebied waar een split-plot wordt toegepast geen variatie in (a)biotische 
uitgangscondities en zijn de plots van het aangepaste en huidige beheer even groot. In de praktijk 
blijkt dit echter een onmogelijke opgave; in elk hellingschraalland is een zwakke tot sterke gradiënt 
aanwezig in bodemcondities, inclinatie en expositie, en daarnaast is het oppervlak vaak te klein om 
naast de drie begrazingseenheden een controlevlak van dezelfde grootte in te richten. Daarnaast is 
op basis van de resultaten uit eerdere onderzoeken (Smits et al. 2009; van Noordwijk et al. 2012 en 
2013) in veel hellingschraallanden het ‘oude’ beheer (eenmalig verwijderen van hoge vegetatie in 
september/oktober) al aangepast naar een meer gefaseerde uitvoering. Hierdoor is het beoogde 
verschil tussen het huidige beheer en het aangepaste gefaseerde beheer minder groot dan verwacht. 
Tenslotte bleek zowel na het eerste als na het tweede jaar van deze proef dat lokaal aanvullend 
beheer nodig is om verruiging (en daarmee een verlies aan natuurwaarden) tegen te gaan.  
Hieronder is per gebied aangegeven welke aanpassingen ten opzichte van de originele opzet in het 
veld toegepast zijn en welke consequenties dit heeft voor verzamelen, analyse en interpretatie van 
de gegevens.  
 
Wrakelberg (Staatsbosbeheer) 
Op de Wrakelberg is de variatie binnen het terrein vrij gering en de grootte van het proefvlak waarin 
gefaseerd wordt begraasd, is gelijk aan het proefvlak waarin huidig beheer plaatsvindt. Dit huidige 
beheer bestaat uit integraal maaibeheer in het najaar, waarbij enkele insectenstroken blijven staan. 
Het terrein is rijk aan zowel karakteristieke planten- als diersoorten en vrij voedselarm, waardoor 
aanvullend beheer niet nodig is.  
 
Laamhei (Gerendal; Staatsbosbeheer) 
Op de Laamhei is de variatie binnen het terrein vrij gering en de grootte van het proefvlak waarin 
gefaseerd wordt begraasd is gelijk aan het proefvlak waarin huidig beheer plaatsvindt. Het huidige 
beheer bestaat echter al uit gefaseerde begrazing. Het terrein is vrij voedselarm waardoor geen 
aanvullend beheer nodig is. Door de vrij vlakke ligging en westelijke oriëntatie is het microklimaat 
relatief mild: er komen hoge dichtheden aan karakteristieke plantensoorten voor, maar de 
karakteristieke fauna is iets minder soortenrijk. 
 
Winkelberg (Bemelerberg; Het Limburgs Landschap) 
Op de Winkelberg is de variatie binnen het terrein is vrij groot, waardoor er minder ruimte is om 
redelijk vergelijkbare proefvlakken in te richten. Het proefvlak met huidig beheer is hier even groot 
als de afzonderlijke vlakken waarin de gefaseerde begrazing wordt ingezet en dus 1/3 van het gehele 
proefvlak met gefaseerde begrazing. Het huidig beheer bestaat uit begrazing die deels gefaseerd 
wordt uitgevoerd. De steile helling is vrij voedselarm en rijk aan zowel karakteristieke planten- als 
diersoorten. Het voedselrijkere onderste deel van de helling bleek in 2014 zodanig te verruigen dat 
de beheerder heeft besloten aanvullend beheer uit te voeren in de vorm van een extra 
begrazingsronde in het najaar.  
 
Popelmondedal (Sint Pietersberg; Natuurmonumenten) 
In het Popelmondedal is de variatie binnen het gebied groot, zowel met betrekking tot de diepte van 
kalk als de nutriëntenrijkdom van de bodem. De proefvlakken waarin gefaseerd wordt begraasd zijn 
samen anderhalve keer zo groot als het proefvlak waar huidig beheer wordt uitgevoerd. Vanwege de 
hoge voedselrijkdom bestaat dit huidige beheer uit 2 tot 3 begrazingsrondes per jaar, soms 
aangevuld met maaibeheer. In 2013 en 2014 is besloten om ook in het gefaseerd begraasde 
proefvlak een extra begrazingsronde in het najaar toe te passen, aangezien er verruiging optrad. De 
soortenrijkdom aan planten- en diersoorten is hoog. 
 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat Wrakelberg het meest optimale gebied is om de effecten van 
gefaseerd beheer op gebieds-schaal te onderzoeken, gevolgd door Laamhei en Winkelberg. In alle 
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drie de gebieden kunnen bovendien de mechanismen achter effecten op planten- en diersoorten 
worden bepaald. 
Voor het Popelmondedal is (naar aanleiding van het benodigde aanvullende beheer na het eerste 
onderzoeksjaar) al eerder geconstateerd dat het lastig is om de effecten van gefaseerde begrazing 
hier te onderzoeken. Aangezien er slechts voor 3 terreinen financiële middelen zijn om alle metingen 
uit te voeren is destijds besloten om het onderzoek toe te spitsen op de Wrakelberg, Laamhei en 
Winkelberg. De ontwikkelingen in het Popelmondedal worden zoveel mogelijk gevolgd met behulp 
van studenten (Nijssen et al. 2013). In het Popelmondedal is de afvoer van nutriënten het 
momenteel belangrijkste doel van begrazing: hieraan kan in dit gebied wel goed worden gemeten.  
 
Uitvoering van het gefaseerde begrazingsbeheer 
Naast het in stand houden van het huidige beheer is in de helft van elk terrein aangepast beheer 
ingesteld. Het aangepaste beheer bestaat uit een gefaseerd roulatiebeheer met schapenbegrazing in 
juni/juli/augustus en september met enkele weken van rust tussen elke fase. De lengte van de 
begrazingsfase, de periode tussen fases, de dichtheid aan schapen en de invulling van het beheer in 
het terrein is bij de start van het project in overleg met de beheerder bepaald. Voor de effectmeting 
wordt gekeken of in de drie in fasen begraasde proefvlakken samen de variatie in microklimaat, 
terreinheterogeniteit en de diversiteit aan typische soorten afwijkt van het hele proefvlak met het 
huidige beheer. 
De schapen staan overdag op het te begrazen terrein, maar overnachten in een parkeerweide buiten 
het terrein, teneinde zoveel mogelijk mest van het hellingschraalland af te voeren. Voor het bepalen 
van deze afvoer van nutriënten en de verschraling van de bodem kunnen de drie proefvlakken 
afzonderlijk worden geanalyseerd, waardoor het duidelijk wordt of begrazing in de vroege zomer 
meer of minder nutriënten afvoert dan in de late zomer of het najaar. Het effect van verschuiving in 
de tijd van begrazing kan ook worden bepaald op de bloei en zaadzetting van verschillende 
plantensoorten. 

 
2.2 Uitvoering van het experiment 

In tabel 1 zijn de graasregimes voor de verschillende terreinen samengevat voor het jaar 2014. Voor 

de Winkelberg zijn de begrazingsgegevens wel genoteerd in het logboek, maar deze zijn nog niet 

ontvangen. Het gemiddeld aantal graasuren per hectare was het hoogste op de Wrakelberg (20122), 

gemiddeld op de Laamhei (19120) en het laagste in het Popelmondedal (18335), In alle proefvlakken 

is begraasd totdat de vegetatie zodanig was afgegraasd dat het terrein grotendeels kort was, met 

hier en daar nog een iets ruigere vegetatie. Aangezien de biomassa in de loop van het seizoen 

opbouwt is er in het Popelmondedal en op de Wrakelberg voor gekozen om het aantal schapen 

gedurende een graasperiode te verhogen. In verhouding met het jaar 2013 is er op de Laamhei iets 

lichter begraasd, maar in het Popelmondedal en op de Wrakelberg 10 tot 25% zwaarder. De 

verschillen in graasdruk tussen de terreinen is hierdoor kleiner geworden. Opvallend is verder dat er 

minder uren zijn besteed aan het gefaseerde beheer, het sterkst in het Popelmondedal (-50%, met 

name omdat daar met vaste rasters wordt gewerkt die in 2013 zijn neergezet), maar ook op de 

Laamhei (-26%) en op de Wrakelberg (-12%). Het aangepaste beheer kost – afhankelijk van de ligging 

van het terrein – 30 tot 70 manuur per seizoen extra. 
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Tabel 1. Gegevens graasregimes hellingschraallanden. ‘Uren/ha’ betreft het aantal begrazingsuren 

per hectare; ‘bestede uren’ betreft de tijd dat de beheerder kwijt is geweest aan het uitzetten van de 

rasters en het inzetten en uithalen van de schaapskudde. *Voor Winkelberg zijn de gegevens wel in 

logboeken genoteerd, maar nog niet aangeleverd.. 

vak periode dagen schapen graasuren 
oppervl. 

(ha) uren/ha 
bestede 

uren 

Popelmondedal 1 4-6-2014 / 16-6-2014 11 19 92,8 0,13 14011 6,5 

Popelmondedal 2 15-7-2014 /25-7-2014 11 20-25 135,8 0,12 26720 7,0 

Popelmondedal 3 15-9-2014 / 26-9-2014 12 21 98,7 0,15 14275 13,0 

        Wrakelberg 1 5-6-2014 / 20-6-2014 18 21-40 227,5 0,29 20555 23,5 

Wrakelberg 2 18-8-2014 / 3-9-2014 17 31 195,3 0,30 20431 23,5 

Wrakelberg 3 17-9-2014 / 1-10-2015 15 33 93,1 0,29 19378 21,0 

        Laamhei 1 4-6-2014 / 16-6-2014 13 19 176,3 0,16 20936 14,0 

Laamhei 2 18-8-2014 / 1-9-2014 14 21 159,2 0,16 20888 11,0 

Laamhei 3 17-9-2014 / 28-9-2015 12 21 119,8 0,16 15717 15,0 

 

 

 

2.3 Wat ging er goed – wat ging er mis in 2014 

 

Uitvoering experimenten 

De begrazingsexperimenten zijn over het algemeen goed uitgevoerd. Alle terreinen zijn gefaseerd 

begraasd, waarbij de graasuren goed zijn bijgehouden in de logboeken. In het voorjaar is echter 

besloten om de middelste graasperiode te verschuiven van juli naar augustus om het verschil met de 

juni-begrazing groter te maken en meer nutriënten af te kunnen voeren. Deze aanpassing is door 

Staatsbosbeheer overgenomen voor de terreinen Laamhei en Wrakelberg, maar voor de Winkelberg 

(SLL) en Popelmondedal (Natuurmonumenten) zijn de periodes hetzelfde gehouden als in 2013. Het 

onderzoeksteam was hiervan niet op de hoogte. Hierdoor kon de bemonstering van nutriëntenafvoer 

niet goed getimed worden en vielen een aantal faunabemonsteringen voor twee terreinen net na de 

tweede begrazingsperiode en voor twee andere terreinen net voor de tweede begrazingsperiode.  

Het overdag inzetten en ’s avonds weer uithalen van de schapen is goed gegaan, slechts een paar 

dagen is (veelal om logistieke redenen) besloten om de schapen ’s nachts te laten staan. Het laten 

noteren van de begrazingsgegevens in een logboek (aantal schapen, tijdstip in, tijdstip uit, 

bijzonderheden, etc…) heeft een nauwkeurig en zeer gedetailleerd beeld opgeleverd van het 

uitgevoerde beheer en de hoeveelheid tijd die hiermee gemoeid is geweest. Op deze manier is het 

ook mogelijk om het beheer in de komende jaren per terrein te optimaliseren. 

 

Uitvoering huidig beheer 

In alle proefvlakken waar huidig beheer was gepland, is dit ook uitgevoerd. In het eerste jaar is al 

gebleken dat dit huidig beheer in de afgelopen 5 á 10 jaar niet zo rigide wordt uitgevoerd als in het 

bestek van de onderzoeksopdracht staat genoteerd. Met uitzondering van de Wrakelberg 

(maaibeheer) wordt in alle terreinen het begrazingsbeheer niet meer intensief op één moment in het 

jaar uitgevoerd, grotendeels als gevolg van nieuwe inzichten uit de 1e en 2e fase van het OBN 

Hellingschraalland-onderzoek in de voorgaande jaren. Dit betekent dat de behandelingen  ‘huidig 
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beheer’ en ‘experimenteel gefaseerd grazen’ veel minder sterk van elkaar verschillen dan vooraf 

ingeschat, waardoor ook de verschillen voor fauna en vegetatie waarschijnlijk kleiner zullen zijn. 

 

Bepaling afvoer nutriënten 

Voor het bepalen van de afvoer van nutriënten is gebruik gemaakt van kooien. Deze kooien zijn 

geplaatst voorafgaand aan de begrazing en zo snel mogelijk na begrazing is de biomassa van de 

vegetatie binnen en buiten de kooi verzameld om te bepalen hoeveel nutriënten worden afgevoerd. 

Op twee locaties zijn de kooien blijven staan, op de Laamhei en Winkelberg. Op de Wrakelberg is de 

kooi vernield en in het Popelmondedal zelfs helemaal verdwenen. Toch is ook op deze locaties een 

goed vegetatiemonster verzameld door net rondom de proefvlakken te bemonsteren of in de 

controle. De verzamelde monsters uit het eerste vak van alle vier de terreinen zijn vervolgens 

geanalyseerd.Naar aanleiding van de ervaringen met de kooien  is besloten om de bemonsteringen 

van het tweede en derde vak niet met kooien uit te voeren. De methode is aangepast door  vlak 

voordat de schapen het terrein in gaan te bemonsteren en net nadat de schapen er uit zijn gegaan. 

Deze methode vergt echter een goede timing, en dat ging juist mis in 2014. Nog voordat de eerste 

ronde “onbegraasde” monsters verzameld konden worden stonden de schapen al in enkele 

terreinen. Hierna is besloten om de gehele bepaling van de afvoer van nutriënten in 2015 uit te 

voeren, omdat het de voorkeur heeft om alle gegevens in hetzelfde jaar te verzamelen. Voor de 

bemonstering in 2015 wordt nog bekeken welke methode zal worden gekozen.  

 

Verruiging Popelmondedal en Winkelberg 

In overleg met de beheerders, de leden van het consortium en het begeleidende OBN 

deskundigenteam Heuvelland is in 2013 besloten om aanvullend graasbeheer toe te laten het 

Popelmondedal. Dit aanvullende beheer heeft plaatsgevonden in oktober en november 2013 en 

wederom in oktober-december 2014. Voorwaarde hierbij is dat het aanvullende beheer in alle 

proefvlakken en het controlegebied gelijk moet zijn, zodat er nog wel zinvolle metingen aan het 

experiment kunnen worden verricht. De verwachting is dat de effecten van het aanvullende beheer 

op de vegetatie – die vooral gestuurd wordt op bloei en zaadzetting in de zomer – klein zullen zijn, 

maar de effecten op de afvoer van nutriënten en op de fauna - die deels gestuurd wordt door 

winteroverleving in de vegetatie en strooisellaag – groot zullen zijn. Om het experiment zoveel 

mogelijk hetzelfde uit te voeren als op de andere locaties is de timing van dit aanvullende beheer na 

2013 niet aangepast, zoals werd geopperd in de eerste tussenrapportage (Nijssen et al. 2014). 

 

Communicatie beheerders en onderzoekers 

Voorafgaand aan het begrazingsseizoen is er een document rondgestuurd naar alle beheerders met 

daarin de planning en werkzaamheden voor 2014. Hierin is ook de gewijzigde timing van de tweede 

begrazingsronde opgenomen en daarnaast alle contactgegevens van de beheerders, schaapsherders 

en onderzoekers. Ook is er in het begin van en gedurende het seizoen telefonisch contact geweest 

met de beheerders. Tijdens het seizoen bleek dit echter onvoldoende te zijn om tot een goede 

afstemming te komen van beheer en onderzoek, vooral met betrekking tot start en einde van elke 

begrazingsperiode. Voor 2015 is daarom een gezamenlijke bijeenkomst gepland op 25 maart waarbij 

alle beheerders, schaapsherders en onderzoekers de plannen afstemmen. Bij deze bijeenkomst 

zullen ook concrete afspraken worden gemaakt wanneer de partijen contact met elkaar opnemen 

om beheer en onderzoek goed af te stemmen. 
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3. Tussentijdse resultaten van het onderzoek 
 

 

3.1 Florakartering 2014    Miriam Scherpenisse & Peter Verbeek - Natuurbalans 

  

3.1.1 Werkwijze 

Uitvoeringsdata en begrazing 

In 2014 is de flora in twee ronden gekarteerd. De eerste ronde is op 21 en 27 mei uitgevoerd. Dit was 

in alle terreinen vóór de eerste begrazing. De tweede ronde is uitgevoerd op 20-21 augustus 

(Wrakelberg en Winkelberg) en Gerendal 28 augustus. Op de Wrakelberg viel dit gelijk met het begin 

van de tweede begrazing. Op de Winkelberg was de derde graasbeurt juist begonnen. In het 

Gerendal was een deel van de referentie kort gegraasd vlak voor de kartering. Tijdens de kartering 

waren de schapen bezig met de tweede begrazing van het proefvlak. 

In de referentievlakken op de Winkelberg en de Wrakelberg is tijdens de periode van het veldwerk 

geen beheer uitgevoerd. In het Gerendal is in juli/augustus 4b begraasd, 4a niet. 

 

De soorten zijn als punten gekarteerd, waarbij per punt het aantal opgenomen is. Soorten met lage 

aantallen zijn exact geteld, soorten met hogere aantallen zijn geschat. Polvormers zijn per pol 

opgenomen, de overige soorten zoveel mogelijk per individuele plant.  

 

Hergroei 

In de begraasde vlakken zijn de soorten die tijdens de eerste ronde niet te zien waren maar in de 

tweede ronde met hergroei zichtbaar waren alsnog gekarteerd.  

Soorten die pas in de tweede ronde goed te zien waren, zijn in het in juli begraasde vlak niet meer 

goed te karteren en zijn dus onderschat. Dit geldt voor de soorten wilde marjolein, agrimonie, grote 

centaurie, borstelkrans, duifkruid, driedistel, krijtgentiaan, en zandblauwtje. Kruipend stalkruid was 

nog redelijk karteerbaar.  

 

Correctie voor oppervlakte 

In de resultatentabellen is het aantal waarnemingen van een soort weergegeven (linkerkolommen). 

Omdat niet alle vlakken even groot zijn, is gecorrigeerd voor de oppervlakte van het gemiddelde 

proefvlak. De oppervlaktes van de behandelde proefvlakken zijn daarbij samengenomen. Daarbij 

moet wel in ogenschouw genomen worden dat deze proefvlakken op een helling liggen en de 

oppervlakte dus af kan wijken van de werkelijke oppervlakte. Omdat de hellingshoek van de 

proefvlakken binnen elk terrein redelijk overeenkomt nemen we aan dat dit verschil tussen de 

proefvlakken te verwaarlozen is. 

Wanneer tijdens de tweede ronde de telling onvoldoende betrouwbaar is, is deze 

oppervlaktecorrectie niet toegepast. 

 

Algemene kenmerken 

In alle terreinen zijn een aantal algemene kenmerken opgenomen, zoals het percentage houtige 

opslag, struweel en bramen. Hiervan is de inwendige bedekking geschat. Deze schatting is gemaakt 

tijdens de eerste ronde. 
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3.1.2 Resultaten 

De resultaten in de drie terreinen lopen sterk uiteen. Er zijn soorten die gevoelig blijken voor de 

vroege begrazing, maar er zijn ook soorten waarbij de vroege begrazing positief uitwerkt. Bij het 

bestuderen van de gegevens is het goed om in de gaten te houden dat de begrazingstijden iets 

verschoven zijn waardoor de eerste ronde in 2014 voor de eerste begrazing plaatsvond. In 2013 was 

dat na de 1e begrazing. Daarnaast vinden grote schommelingen tussen de jaren plaats. 

 

Winkelberg  WIN1 WIN2 WIN3 WIN4  Exp ref 

Oppervlakte (m2)  2562 2617 2759 2383  2514 2514 

   7938  2383  Gem. Gem. 

Agrimonia eupatoria 2013 22 11 12 9  14 9 

 2014 15 7 3 42  8 40 

Arabis hirsuta subsp. hirsuta 2013 50 125 17 90  61 85 

 2014 356 80 80 15  163 14 

Briza media 2013 700 2100 2400 1200  1647 1137 

 2014 2820 2160 4320 300  2946 284 

Galium pumilum 2013 30 30 15 15  24 14 

 2014 0 0 0 0  0 0 

Jasione montana 2013 80 0 35 6  36 6 

 2014 31 2 * 0  * 0 

Knautia arvensis 2013 145 325 99 85  180 81 

 2014 70 306 0 16  * 15 

Koeleria macrantha 2013 28 21 107 4  49 4 

 2014 64 39 31 30  42 28 

Linum catharticum 2013 950 230 185 230  432 218 

 2014 484 400 425 100  415 95 

Mentha suaveolens 2013 10 80 7 0  31 0 

 2014 15 100 0 50  36 47 

Ononis repens subsp. repens 2013 75 65 25   52 0 

 2014 150 88 * 35  75 33 

Origanum vulgare 2013 120 180 140 90  14 9 

 2014 64 57 * 119  * * 

Platanthera montana 2013 0 17 10 9  9 9 

 2014 0 6 4 2  3 2 

Polygala comosa 2013 0 276 114 146  124 138 

 2014 59 451 91 66  190 63 

Polygala serpyllifolia 2013 0 30 12 10  13 9 

 2014 10 45 2 3  18 3 

Rhinanthus alectorolophus 2013 0 14 6 1  6 1 

 2014 0 200 0 55  63 52 

Rhinanthus minor 2013 21 25 12 0  18 0 

 2014 20 120 360 0  158 0 

Scabiosa columbaria 2013 110 0 58 190  53 180 

 2014 61 * * 102  * 97 

Stachys officinalis 2013 240 2 341 355  185 336 

 2014 418 236 243 305  284 289 

 Hiervan hebben de schapen al gegraasd zodat de telling onvoldoende betrouwbaar is. 
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Incidentele soorten 

Ballota nigra 2014   1 1  0 1 

Campanula rapunculus 2013  6 12 1  6 1 

 2014  1 * 11  * 10 

Carlina vulgaris 2013   2 1  1 1 

 2014      * 0 

Clinopodium vulgare 2013 1  3   1 0 

 2014  3 * 6  * 6 

Cuscuta epithymum 2013    25  0 24 

 2014    21  0 20 

Genista anglica 2014    1  0 1 

Koeleria pyramidata 2014  3  2  1 2 

 

Bedekking algemene kenmerken 

21-5-2014 win1 win2 win3 win4(ref) 

bramen 10% 2% 5% 1% 

houtige opslag 2% 2% 2% 10% 

vergrassing met kortsteel* 10% 10% 20% 40% 

struweel - 5% 15% 2% 

     

*alleen voor kalkrijke delen beoordeeld  

     

 

 

 
Winkelberg, september 2014. Rechts het net begraasde proefvlak 3, links de hergroei van het in begin juni 

begraasde proefvlak 1.  
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Wrakelberg 

 
WRA1 WRA2 WRA3 WRA4 Exp Ref 

Oppervlakte (m2) 
 

2958,0 2460,9 2519,7 9061,7 7938,5 9061,7 

      Gem. Gem. 

      
8500 8500 

Anthyllis vulneraria 2013 0 14 76 20 96 19 

 
2014 2 0 0 1 2 1 

Bromopsis erecta 2013 490 253 120 23 924 22 

 
2014 2680 615 172 27 3712 25 

Carlina vulgaris 2013 95 12 43 181 161 170 

 
2014 90 510 112 436 762 409 

Clinopodium acinos 2014 0 4 0 0 4 0 

Clinopodium vulgare 2013 81 10 52 220 153 206 

 
2014 20 37 53 316 118 296 

Galium pumilum 2013 1 41 238 * 300 * 

 
2014 6 0 0 24 6 23 

Gentianella germanica 2013 70 11 275 681 381 639 

 
2014 0 9 23 244 34 229 

Gymnadenia conopsea 2013 1 800 750 1800 1661 1688 

 
2014 56 93 457 2016 649 1891 

Ophrys apifera 2013 0 0 3 14 3 13 

 
2014 62 10 31 12 110 11 

Orchis militaris 2013 0 2 34 349 39 327 

 
2014 3 3 14 201 21 189 

Orchis purpurea 2014 0 0 0 9 0 8 

Plantago media 2013 11 45 0 84 60 79 

 
2014 2 11 0 3 14 3 

Platanthera bifolia + montana 2013 0 252 257 595 545 558 

 
2014 11 88 166 338 284 317 

Rhinanthus minor 2013 36 300 170 6250 542 5863 

 
2014 5 80 275 482 385 452 

Salvia verticillata 2013 38 421 795 2662 1343 2497 

 
2014 48 185 1799 11064 2176 10378 

 

 

Bedekking algemene kenmerken 

27-5-2014 wra1 wra2 wra3 wra4 (ref) 

struweel - 2% 1% 1% 

houtige opslag - 2% 2% 1% 

bramen - 1% 1% 3% 

Dom kortsteel 40% 30% 30% 40 
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Gerendal  

 

  
     

  

 
LAA1 LAA2 LAA3 LAA4a LAA4b 

 
EXP ref 

       
3363,924 

 Oppervlakte (m2) 1127 1229 972 1438 1961 
 

3328,7 3399,1 

       Gem. 3364 Gem. 3364 

Agrimonia eupatoria 186 * 132 121 * 
 

 *   *  

Anacamptis pyramidata 0 8 0 0 0 
 

8,1   -  

Bromopsis erecta 30 320 75 13 20 
 

 429,5   32,7  

Carex pallescens 11 5 0 9 7 
 

 16,2   15,8  

Carlina vulgaris 10 * 0 11 * 
 

 *   *  

Cirsium acaule 1 * 14 0 * 
 

 *   *  

Clinopodium vulgare 82 * 164 386 * 
 

 *   *  

Gentianella germanica 12 * 115 361 * 
 

 *   *  

Gymnadenia conopsea 55 160 135 175 159 
 

 353,7   330,5  

Koeleria pyramidata 0 0 0 0 2 
 

 0   2,0  

Neottia ovata 65 95 124 80 199 
 

 287,0   276,1  

Ophrys insectifera 5 10 0 8 1 
 

 15,2   8,9  

Orchis militaris 32 27 59 89 281 
 

 119,2   366,2  

Orchis purpurea 22 31 34 5 58 
 

 87,9   62,3  

Plantago media 106 * 27 276 * 
 

 *   *  

Polygala comosa 39 380 22 74 79 
 

 445,7   151,4  

Primula veris 9 59 110 6 0 
 

 179,9   5,9  

Rhinanthus minor 500 600 700 800 1100 
 

 1.819,0   1.880,3  

 

28-5-2014 LAA1 LAA2 LAA3 LAA4a LAA4b 

houtige opslag 3% - 5% 0% - 

struweel - - 1% 0%% - 

bramen 1% - 2% 1% 5% 

bomen 1% - - 10% - 

vergrassing met kortsteel* 20% 10% 10% ? 10 

duinriet 30%  20%  - 
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3.2 Monitoring dagvlinders    Michiel Wallis de Vries – De Vlinderstichting 

 

3.2.1. Methode 

Op drie hellingschraallanden waar in 2013 het begrazingsbeheer in rotatie is ingevoerd zijn de 

vlindertellingen in 2014 voortgezet net als in 2013. Dit betreft de gebieden Bemelerberg, 

Popelmondedal en Wrakelberg. Op de Laamhei is wel een route uitgezet en zijn ook twee vrijwilligers 

bereid gevonden om daar de vlinders te tellen. Helaas is er door verwarring over de exacte 

afbakening van de transecten toch niet geteld. Voor het afsluitende jaar 2015 zal ervoor worden 

gezorgd dat de afbakening duidelijk is. 

3.2.2 Resultaten 

In totaal zijn op de drie hellingschraallanden 27 soorten dagvlinders geteld (Tabel 3.1) in vergelijking 

met 28 in 2013. Daaronder waren twee nieuwe soorten generalisten (Boomblauwtje en Eikenpage), 

één graslandsoort, het Zwartsprietdikkopje, en één soort zonder vaste populaties in Nederland, het 

Dambordje (Popelmondedal). Het Zwartsprietdikkopje werd zowel in het Popelmondedal als op de 

Bemelerberg gezien. Het Dambordje zou zich bij aanhoudende klimaatopwarming heel goed 

permanent kunnen vestigen. Een aantal soorten werd in 2014 niet gezien: Geelsprietdikkopje, 

Gehakkelde aurelia, Gele luzernevlinder, Kleine parelmoervlinder en Koevinkje. 

Op de Bemelerberg werden Citroenvlinder, Eikenpage, Groot dikkopje, Koninginnenpage en 

Zwartsprietdikkopje nieuw gezien in 2014, maar werden Boswitje, Distelvlinder, Geelsprietdikkopje 

en Gehakkelde aurelia in 2014 juist niet meer gezien. Gele luzernevlinder, Koevinkje en Kleine 

parelmoervlinder werden in 2014 niet meer gezien in het Popelmondedal, maar het 

Zwartsprietdikkopje werd juist in 2014 wel en in 2013 niet gezien. Op de Bemelerberg werden geen 

nieuwe soorten gezien, maar werden Bruin dikkopje, Distelvlinder, Groot dikkopje en Oranje 

luzernevlinder in 2014 evenmin meer gezien; voor het Bruin dikkopje speelt zeker mee dat de 

tellingen in het uitzonderlijk vroege voorjaar van 2014 pas begonnen toen de vliegtijd nagenoeg 

voorbij was. 

Op de Bemelerberg waren de verschillen in aantallen vlinders en de soortenrijkdom tussen de 

rotatiebegrazing en de controle gering. Van de talrijkere soorten waren Icarusblauwtje en 

Veldparelmoervlinder talrijker onder rotatiebegrazing, terwijl dat voor Bruin zandoogje andersom 

lag. 

In het Popelmondedal was het aantal vlinders beduidend hoger onder rotatiebegrazing dan in de 

controle en ook het aantal soorten was er wat hoger, maar dit gold juist niet voor de Rode Lijst-

soorten, waar Bruin dikkopje en Klaverblauwtje alleen in het controledeel werden gezien. Vooral 

Bruin zandoogje was, in tegenstelling tot de Bemelerberg, talrijker bij rotatiebegrazing. 

Op de Wrakelberg werden maar weinig vlinders en soorten gezien. Over het geheel was het aantal 

vlinders en soorten groter in de controle dan onder rotatiebegrazing. 

Bij de vergelijking tussen 2014 en 2014 (Tabel  3.2) waren de volgende veranderingen zichtbaar: 

 Op de Bemelerberg ontwikkelden zowel het aantal soorten als individuen zich bij 

rotatiebegrazing gunstiger dan in de controle, waar het aantal vlinders en de soortenrijkdom 

afnamen 

 In het Popelmondedal namen zowel de soortenrijkdom als het aantal vlinders toe, maar 

waren de ontwikkelingen bij rotatiebegrazing juist minder gunstig dan in de controle 

(behalve juist bij de generalisten), hoewel de controle nog steeds armer aan soorten en 

individuen bleef dan het gefaseerd begraasde deel. 
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 Op de Wrakelberg was 2014 minder rijk aan vlinders en soorten dan 2013 (maar dit kan aan 

de latere start van de tellingen hebben gelegen) en leek de ontwikkeling bij rotatiebegrazing 

juist weer wat gunstiger dan in de controle. 

 

Tabel 3.1: Dagvlinders geteld in transecten op de Bemelerberg, in het Popelmondedal en op de 

Wrakelberg in 2014 (gemiddelde waarden per sectie van 50 m). 

Bemelerberg   Jun Aug Sep 
Totaal 
Rotatie Controle 

Soort Groep 
WIN1 
(N=2) 

WIN2 
(N=2) 

WIN3 
(N=2) WIN1-3 (N=6) 

WIN-C 
(N=11) 

Atalanta Generalist 0 0,5 0 0,2 0,0 

Bont zandoogje Generalist 0 0 0 0,0 0,3 

Boswitje Generalist 0 0 0 0,0 0,0 

Citroenvlinder Generalist 1 0,5 0 0,5 0,1 

Dagpauwoog Generalist 0 0,5 0 0,2 0,5 

Distelvlinder Generalist 0 0 0 0,0 0,0 

Eikenpage Generalist 0 0 0 0,0 0,1 

Gehakkelde aurelia Generalist 0 0 0 0,0 0,0 

Groot dikkopje Generalist 1 0 0 0,3 0,0 

Groot koolwitje Generalist 0 0,5 0 0,2 0,5 

Klein geaderd witje Generalist 1,5 0,5 1 1,0 1,7 

Klein koolwitje Generalist 1 1 0 0,7 0,2 

Kleine vos Generalist 0 0 0,5 0,2 0,5 

Oranjetipje Generalist 0 0 0 0,0 0,3 

Oranje luzernevlinder Generalist 0,5 0,5 0 0,3 0,0 

Aantal soorten Generalisten 12 3 4 1,5 2,8 2,3 

Argusvlinder Grasland 2 0 1 1,0 0,5 

Bruin zandoogje Grasland 2,5 2,5 8 4,3 8,3 

Geelsprietdikkopje Grasland 0 0 0 0,0 0,0 

Icarusblauwtje Grasland 5,5 2,5 3,5 3,8 1,6 

Kleine vuurvlinder Grasland 0,5 1 1 0,8 1,2 

Koninginnenpage Grasland 0 0 0 0,0 0,1 

Zwartsprietdikkopje Grasland 0 0 0 0,0 0,1 

Aantal Graslandsoorten 6 2,5 2 2,5 2,3 2,6 

Bruin blauwtje Rode Lijst 1,5 0 1,5 1,0 0,3 

Veldparelmoervlinder Rode Lijst 4,5 1,5 4,5 3,5 1,1 

Aantal Rode Lijst-soorten 2 1,5 1 2 1,5 0,9 

Totaal aantal soorten 20 7 7 6 6,7 5,8 

Totaal aantal vlinders   27 17,5 25 23,2 22,2 
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Popelmondedal Begrazing Jun Aug Sep 
Totaal 
Rotatie Controle 

Soort Groep POP 1 POP 2 POP 3 POP1-3 (N=3) POP4 (N=3) 

Atalanta Generalist 3 2 1 2,0 1,0 

Boomblauwtje Generalist 
 

1 
 

0,3 0,0 

Boswitje Generalist 3 1 3 2,3 1,3 

Citroenvlinder Generalist 
  

2 0,7 0,0 

Dagpauwoog Generalist 4 5 5 4,7 1,7 

Distelvlinder Generalist 5 2 4 3,7 1,3 

Groot koolwitje Generalist 2 4 3 3,0 3,3 

Klein geaderd witje Generalist 4 14 6 8,0 4,5 

Klein koolwitje Generalist 11 8 10 9,7 5,0 

Kleine vos Generalist 
 

1 1 0,7 1,3 

Oranje luzernevlinder Generalist 1 1 2 1,3 0,3 

Aantal soorten Generalisten 11 8 10 10 9,3 7,0 

Argusvlinder Grasland 1 3 1 1,7 1,3 

Bruin zandoogje Grasland 79 109 266 151,3 94,7 

Icarusblauwtje Grasland 20 2 22 14,7 17,0 

Kleine vuurvlinder Grasland 
 

1 1 0,7 0,0 

Koninginnenpage Grasland 
  

3 1,0 1,0 

Zwartsprietdikkopje Grasland   2   0,7 0,0 

Aantal Graslandsoorten 6 3 5 5 4,3 3,7 

Bruin blauwtje Rode Lijst 3 
 

3 2,0 3,0 

Bruin dikkopje Rode Lijst 
   

0,0 1,0 

Dambordje Rode Lijst 1 2 1 1,3 1,7 

Kaasjeskruidikkopje Rode Lijst 1 
 

4 1,7 1,7 

Klaverblauwtje Rode Lijst 
   

0,0 1,0 

Aantal Rode Lijst-soorten 5 3 1 3 2,3 4,0 

Totaal aantal soorten 22 14 16 18 16,0 14,7 

Totaal aantal vlinders   138 158 338 211,3 139,7 

       

Wrakelberg   Jun Aug Sep 
Totaal 
Rotatie Controle 

Soort Groep A1 (N=1) A2 (N=1) A3 (N=1) A1-3 (N=3) H1-3 (N=3) 

Klein geaderd witje Generalist 
   

0,0 1,0 

Klein koolwitje Generalist 1 
  

0,3 0,7 

Kleine vos Generalist 
 

1 1 0,3 1,3 

Aantal soorten Generalisten 3 1 1 1 0,7 2,0 

Bruin zandoogje Grasland 
 

3 
 

1,0 1,3 

Icarusblauwtje Grasland 2 1   1,0 1,0 

Aantal Graslandsoorten 2 2 3 1 1,7 1,7 

 Aantal Rode Lijst -soorten Rode lijst       0,0 0,0 

Totaal aantal soorten 5 3 4 2 2,3 3,7 

Totaal aantal vlinders   3 5 1 2,7 5,3 
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Tabel 3.2: Verandering in aantal soorten en individuen dagvlinders tussen 2014 en 2013 in de drie 

onderzoeksgebieden bij rotatiebegrazing en controle met regulier beheer. 

Bemelerberg Totaal Rotatie Controle 

Aantal soorten Generalisten 1,0 -1,5 

Aantal Graslandsoorten 0,3 -0,4 

Aantal Rode Lijst-soorten 0,8 0,0 

Totaal aantal soorten 2,2 -1,8 

Totaal aantal vlinders 1,7 -16,2 

      

Popelmondedal   
 Aantal soorten Generalisten 3,7 2,7 

Aantal Graslandsoorten 1,7 1,7 

Aantal Rode Lijst-soorten 0,7 2,7 

Totaal aantal soorten 6,0 7,0 

Totaal aantal vlinders 15,0 35,3 

 
    

Wrakelberg 
  Aantal soorten Generalisten -0,3 -1,0 

Aantal Graslandsoorten 0,3 0,0 

Aantal Rode Lijst-soorten -0,3 0,0 

Totaal aantal soorten -0,3 -1,0 

Totaal aantal vlinders -8,3 -12,0 

 

 

Al met al zijn de ontwikkelingen nog niet erg duidelijk, maar zijn in twee van de drie terreinen de 

ontwikkelingen onder rotatiebegrazing gunstiger dan in de controle en is dat in het Popelmondedal 

weliswaar tegenovergesteld, maar zijn de aantallen vlinders en soorten nog wel hoger bij 

rotatiebegrazing. Hopelijk biedt de toevoeging van een derde jaar waarnemingen met daarbij de 

extra gegevens van de Laamhei als vierde terrein beter zicht daarop. 

 

Dankwoord 

Mijn dank gaat wederom uit naar de grote inzet en het enthousiasme van John Adams, Wim 

Hazenberg, Herman Peeters en Guido Verschoor voor het verzamelen van de vlindergegevens en 

voor het verdragen van de obstakels daarbij in de vorm van de schapenrasters! 
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3.3 Sprinkhanen Marijn Nijssen & Ludo Smits – Stichting Bargerveen 

 

Op drie hellingschraallanden waar in 2013 en 2014 het begrazingsbeheer in rotatie is ingevoerd, zijn 

sprinkhaanbemonsteringen uitgevoerd op 8 augustus 2013 en op 16 september 2014. Het betreft de 

Bemelerberg, het Popelmondedal, Laamhei en de Wrakelberg. De bemonsteringen zijn uitgevoerd 

door in elk proefvlak 3 routes te lopen en per route 60 maal met een slagnet te slaan. Alle volwassen 

individuen en grote nimfen zijn op naam gebracht. Kleinere nimfen die nog niet genoeg kenmerken 

vertonen om tot op soort te determineren zijn in hogere taxonomische groepen ingedeeld. 

In tabel  3.3 zijn de vangsten weergegeven voor de verschillende proefvakken. In totaal werden er 

272 individuen gevangen, verdeeld over 10 soorten. Het Kalkdoorntje (Tetrix tenuicornis) en het 

Negertje (Omocestus rufipes) worden als karakteristiek gezien voor hellingschraallanden. 

 

 

Tabel 3.3 Aantal sprinkhanen gevangen per proefvlak (R = regulier beheer; F = gefaseerde begrazing) tijdens de 

bemonsteringen in augustus en september. Karakteristieke soorten Kalkdoorntje (T. tenuicornis) en Negertje (O. 
rufipes) zijn grijs gearceerd. 

 

 

De sprinkhaangegevens betreffen telkens 3 replica’s in een randomized-block  design. De gegevens 

zijn niet normaal verdeeld, waardoor met een non-parametrische, verdelinsgvrije toets is gewerkt. 

Eerst is met een Kruskal-Wallis geanalyseerd of er een significant effect van tijd 

(augustus/september) is en van de factor ‘gebied’ op het totaal aantal sprinkhanen en het anatal 

soorten sprinkhanen. Dit bleek niet het geval te zijn, zodat de gehele dataset als een geheel 

geanalyseerd kon worden voor dichtheden en diversiteit (Shannon-Weaver). 

Uit de analyses blijkt dat zowel de dichtheden als de diversiteit aan sprinkhanen in proefvakken met 

regulier beheer niet afwijkt van proefvakken met gefaseerde begrazing (figuur 3.1 en 3.2). Alleen de 

dichtheid op de Wrakelberg in augustus was significant lager in het gefaseerde proefvlak ten opzichte 

van het reguliere proefvlak (p < 0,05). Daar komt bij dat de meest karakteristieke soorten vooral zijn 

aangetroffen in de gefaseerd begraasde proefvlakken. Na twee jaar kan daarom voorzichtig de 

conclusie worden getrokken dat een fasering van het begrazingsbeheer in ieder geval niet negatief 

uitpakt voor de aanwezige soorten (dichtheden en diversiteit) en wellicht voor de meest 

karakteristieke soorten zelfs positieve effecten heeft. 

 

 Popelmondedal Winkelberg Laamhei Wrakelberg 
Soort  R  F R  F R  F R  F 

         
Tetrix tenuicornis  2    1  1 
T. undulata     4 4   
T. ceperoi 1        
Chorthippus mollis groep* 13 9 11 23  3 7 25 
C. biguttulus 7 5 5 21  3 6 10 
C. paralellus 16 12 2  4 5 5 1 
Omocestus rufipes   3 4     
Chrysochraon dispar 1        
Conocephalus discolor 9 8 8 5 10 6 5 1 
Phaneroptera falcata   1  1  2  
Tettigonia viridissima      1 1  
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Figuur 3.1 Aantal sprinkhanen gevangen in de verschillende proefvlakken in augustus (boven) en in 

september (onder) 2014. Regular = regulier beheer; phased = gefaseerd begrazingsbeheer. Alleen de 

aantallen in augustus op de Wrakelberg zijn significant verschillend (p<0.05). 

 

 

 
 

Figuur 3.2 Diversiteit van sprinkhanen in de verschillende proefvlakken in augustus (boven) en in 

september (onder) 2014, gebaseerd opde Shannon-Weaver index. Regular = regulier beheer; phased = 

gefaseerd begrazingsbeheer. Er zijn geen verschillen in diversiteit tussen prefvlakken of tussen 

tereinen. 
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4 Planning en opzet 2015 
 

4.1 De verschillende werkzaamheden 

In onderstaand diagram zijn de werkzaamheden voor de periode 2013-2015 weergegeven. Veel 

metingen zijn pas gepland in 2015 omdat na drie jaar grotere effecten worden verwacht dan na 1 of 

2 jaar. In de volgende paragrafen zal worden aangegeven of het plan van aanpak per deelonderzoek 

en de onderzoeksmethodieken in 2015 afwijken ten opzichte van eerdere planningen. 

 

 

 
 

Afbeelding 4.1. Diagram van werkzaamheden in het gehele project. Het bepalen van de afvoer van 

nutriënten is in 2014 niet goed gegaan en zal in 2015 worden uitgevoerd (rode pijl). 

 

  

2015/2016 
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4.2 Nutriëntenafvoer 

Eén van de hypotheses van het onderzoek is dat door de nieuwe begrazingsvorm meer 
nutriënten (met name N en P) uit het grasland worden verwijderd. Deze afvoer van 
nutriënten 
door de twee begrazingsvormen zal gekwantificeerd worden middels anti-begrazingskooien 
of door vlak voor en vlak na iedere begrazingsronde te bemonsteren (n=5 per proefveld). 
Na bepaling van de biomassa (g/m2) en daarna van het nutriëntengehalte (N, P) van de 
vegetatie kan de totale hoeveelheid N of P in de vegetatie berekend worden. Het verschil in 
nutriëntenhoeveelheid in de vegetatie in en buiten de kooi (of vlak voor en vlak na begrazen) 
is dan een goede maat voor de hoeveelheid nutriënten die per begrazingsperiode is 
verwijderd. Door deze procedure in het jaar te herhalen voor elke begrazingsperiode kan 
tenslotte een goed beeld worden verkregen van de totale nutriëntenverwijdering per 
begrazingsvorm. 
 

4.3 Bodemchemie 

De mate van verschraling van de reguliere en aangepaste beheersvorm zal gekwantificeerd 
worden in jaar drie van het onderzoek door meting van de bodemchemie.  
Uit het eerdere onderzoek in de Zuid-Limburgse hellingschraallanden is gebleken dat de 
variatie in bodemchemie over de helling nogal groot is, daarom zullen per proefperceel 10 
bodemmonsters van de bovenste 10 cm worden genomen zodat eventuele verschillen niet 
wegvallen tegen de spreiding. Van deze bodemmonsters zullen de volgende parameters 
worden gemeten: 
- Organisch stofgehalte 
- Plantbeschikbaar P via een Olsen-extractie 
- Uitwisselbaar NH4, NO3, Ca, Mg, K, en Al via een zout (NaCl)-extractie. Hiermee kan een 

goede indruk verkregen worden van plantbeschikbaar NH4, NO3, basische kationen (Ca, K 
& Mg ) en Al. 

- Destructie voor totalen aan elementen P, K, Ca, Mg, Al, Na, Fe, S, Si, Mn, Zn. 

 

4.4 Flora-kartering 

De flora-kartering wordt op eenzelfde manier uitgevoerd als in 2013 en 2014, zodat de tellingen 

vergelijkbaar zijn tussen alle jaren.  Om aan het einde van he jaar vast te stellen welke effecten 

gefaseerde begrazing op de flora heeft, worden de tellingen omgerekend naar dichtheden.  

Vervolgens wordt per soort geanalyseerd of de  

 

4.5 Microklimaat 

Het microklimaat wordt in 2015 gemeten met warmtecamera’s.  Op dit moment wordt onderzocht of 

het mogelijk is om deze warmtecamera onder een drone te bevestigen om op die manier van grotere 

hoogte recht naar beneden te kunnen fotograferen zonder vertekening van het beeld. Mocht dit niet 

lukken of ongewenst zijn vanuit de betrokken beheerders dan wordt er vanaf de grond 

gefotografeerd. Voor de timing en frequentie van deze methode wordt de gegunde offerte gevolgd. 

 

4.6 Fauna 

Voor de fauna worden in 2015 de volgende groepen bemonsterd: loopkevers, wantsen, sprinkhanen, 

mieren, bijen en dagvlinders (zie figuur 4.1). Voor de methodiek wordt de gegunde offerte gevolgd, 

met uitzondering van de mieren en sprinkhanen. Voor de mieren worden geen nesten gezocht, 
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aangezien de grote variatie in vegetatiedichtheid tussen de behandelingen ene te groot effect  heeft 

op de zichtbaarheid van de grondnesten. Deze methode wordt vervangen door een random raster 

van lokbuisjes die in voorjaar en najaar worden geplaatst. Voor de sprinkhanen is gebleken dat een 

deel van de variatie in de met slagnetten gevangen dichtheden afhangt van de hoogte en dichtheid 

van de vegetatie. In een dichte vegetatie vluchten sprinkhanen naar beneden en in zeer open 

vegetatie kunnen ze het net makkelijker ontwijken. In halfhoge vegetaties is de vangstfrequentie het 

hoogste. De slagnetmethode wordt in 2015 wel toegepast voor de wantsen e de sprinhanen die 

worden gevangen worden uiteraard meegenomen in de analyse. Aanvullend zal in 2015 worden 

gewerkt met vlakdekkende monitoring van sprinkhanen op geluid en een aanvullende telling in een 

transect.  

 

4.7 Bloembeschikbaarheid: 

In het onderzoeksvoorstel is afgesproken om 6 maal per terrein op 2 plekken (huidige beheer en 

gefaseerd beheer) te bemonsteren, maar de afgelopen onderzoeksjaren zijn de drie onderdelen van 

het gefaseerde beheer als aparte beheer-typen bezien in verschillende bemonsteringen en analyses. 

Hierdoor zijn er dus 4 in plaats van 2 bemonsteringen per terrein. Dit levert dus een verdubbeling van 

de hoeveelheid (veld) werk op. Om te komen tot een goede opzet en aansluiting van de andere 

onderdelen, is de opzet met een statisticus besproken in termen van de oppervlakte van 

bemonstering versus aantal tijdstippen om te komen tot een optimale proefopzet. 

 

Rekening houdend met seizoen, begrazingsopzet, verantwoordde steekproef en beschikbare tijd 

komen we tot het volgende aangepaste bemonsteringsvoorstel. Bemonstering voor 

bloembeschikbaarheid is optimaal op 15x15 meter. Dit is nodig vanwege de grote variatie in 

proefvlakken. In het veld wordt gekeken of het mogelijk is om 4 bemonsteringsvlakken per terrein 

(dus 12 in totaal) van 15x15 meter in te richten of dat een opzet van 6 proefvlakken van 10x15 meter 

(3 in gefaseerd beheer en 3 in huidig beheer) beter werkt.. 

  

6 bemonsteringsmomenten: 

Ronde    Periode veldwerk (streefdata)  Begrazing 

1. Voorjaar (half april) 21 + 22 april 

2. Voor 1e ronde (half mei) 19 + 20 mei                       1e ronde: 1-15 juni begrazen 

3. Na 1e ronde (half juni) 25 + 26 juni 

4. Voor 2e ronde (half juli) 16 + 17 juli                         2e ronde: 15 -30 aug begrazen 

5. Na 2e ronde (half sept) 15 sept                              3e ronde: 5-30 sept begrazen 

6. Na 3e ronde (half okt) 20 okt 

  

De bemonsteringsplekken worden tijdens de eerste ronde vastgelegd en gemarkeerd in het veld. 

 

4.8 Zaadzetting 

Voor 10 soorten zou op 8 meetmomenten het fenologisch stadium worden opgenomen, aangevuld 

met zaad vitaliteitsmetingen. Na overleg met een zaadfysioloog over effecten van begrazing op 

vitaliteit komt naar voren dat de veldmetingen de meeste info zullen geven over zaadzetting en 

vitaliteit (dus de fenologische stadia in het veld goed in kaart te brengen. Daarbij zal het 

waarschijnlijk lastig worden om te kijken naar het aantal zaden per bloeiwijze/plant, omdat de 
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meeste soorten een relatief lange bloeitijd hebben en er maar beperkt door het seizoen wordt 

bemonsterd. Hierdoor is er steeds sprake van een momentopname in het hele seizoen.  

Een extra parameter voor zaadvitaliteit die we kunnen toevoegen (als voldoende zaad kan worden 
verzameld) is rijpe zaden in het lab (laten) analyseren op de grootte (uitschudden zaaddozen in het 
veld, zodat alleen rijp zaad wordt bemonsterd). Eventuele verschillen in grootte van het zaad kunnen 
een eerste indicatie zijn dat de vitaliteit van de zaden/voortplanting wordt beïnvloed door het 
aangepaste beheer. Dit zou je kunnen laten volgen door kiemproeven en evt levensvatbaarheid 
testen, maar dit heeft alleen zin als de grootte iets oplevert. 
Gezien het meerwerk voor onderdeel bloembeschikbaarheid, wordt in het huidige aangepaste 

onderdeel zaadzetting aangestuurd op een praktisch uitvoerbare opzet, door bijvoorbeeld te meten 

op dezelfde momenten als voor bovenstaand onderdeel (dus 6 ipv 8 keer). Daarnaast door getrapt de 

onderdelen fenologische stadia, grootte analyseren en kiemproeven uit te voeren, afhankelijk van 

aanwezige data en haalbaarheid/kans op succes. 

 

4.9 Inzet studenten 

Ook in 2015 zal aan studenten van HBO/WO-niveau de mogelijkheid worden geboden om binnen dit 

project stage te lopen. In de afgelopen jaren is de keuze gemaakt om studenten vooral in het 

Popelmondedal in te zetten. Voor 2015 wordt overwogen om voor studenten een verdiepende 

studie op de Wrakelberg aan te bieden. Zoals uit hoofdstuk 2.1 blijkt, is de proefopzet op de 

Wrakelberg zodanig opgezet dat de fasering van begrazing ten opzichte van niet-gefaseerd beheer 

optimaal bestudeerd kan worden. Het uitvoeren van een verdiepende studie op deze locatie lijkt 

meer inzicht op te leveren over de effecten van fasering dan een aanvullende monitoring in het 

Popelmondedal. Indien zich deze kans voordoet zal hierover contact worden opgenomen met de 

betreffende beheerders. 

 

 
Veldwerk op de Winkelberg: het verschil in vegetatie tussen de recent en langer geleden begraasde 

proefvlakken én de looproute onder aan de helling voor het inzetten en uithalen van de schapen is duidelijk te 

zien. 
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