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  Voorwoord 

De gemeente Nijmegen laat sinds 2002 verschillende gebieden in de gemeente 
begrazen door een kudde schapen. Een van de doelstellingen van de begrazing is de 
diversiteit van de flora en fauna in de gebieden verhogen. In dit rapport is op basis van 
een eenmalige veldinspectie en analyse van diverse gegevens beoordeeld of het 
huidige beheer met schapen bijdraagt aan deze doelstelling.  
 
De evaluatie is vanuit de gemeente begeleid door Bas de Beijer. Wij bedanken hem 
voor dit project en de fijne samenwerking. Uitvoerders van het begrazingsbeheer van 
De Wassum Landschapsbeheer worden bedankt voor informatie over de 
begrazingsmethode en monitoringsgegevens. 
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 1 Inleiding 

De gemeente Nijmegen laat verschillende groengebieden binnen de gemeente 
begrazen door een kudde schapen van De Wassum Landschapsbeheer. De 
doelstelling en verwachtingen van het beheer met schapen zijn vastgelegd in een 
haalbaarheidsstudie (Van Beek & Peters, 2001). Deze haalbaarheidsstudie heeft 
betrekking op de heidegebieden van Heumensoord en Staddijk. Alleen Staddijk maakt 
deel uit van deze evaluatie. Doelstelling van het beheer met schapen is het verhogen 
van natuurwaarden in de terreinen. De volgende effecten van begrazing kunnen 
zorgen voor een verhoging van de natuurwaarden:  

• verschraling van de graslanden 
• ecologische verbinding tussen gebieden 
• ontstaan van een structuurrijkere vegetatie 

 
De begrazing zorgt net als maaien en afvoeren voor verschraling van de graslanden. 
In voedselarme graslanden neemt het aandeel productieve grassen af en kunnen 
verschillende bloeiende kruiden zich vestigen. Zaden van planten en kleine dieren 
zoals insecten en spinnen worden via de wol, de hoeven en de uitwerpselen van 
schapen verplaatst. Zo zorgt de rondtrekkende kudde (gescheperde) voor een 
ecologische verbinding tussen gebieden en kunnen nieuwe soorten zich vestigen 
waardoor de diversiteit van flora en fauna toeneemt. Het idee van begrazing is dat er 
met een gescheperde kudde een structuurrijke vegetatie kan ontstaan. Schapen 
grazen selectief en de graasdruk per gebied wordt gevarieerd. Hierdoor ontstaan er 
zachte overgangen tussen graslanden en vakken met bomen en struiken. Er ontstaan 
als gevolg van begrazing en tred open plaatsen in de vegetatie. De diversiteit aan 
leefgebieden neemt door de begrazing toe waardoor de diversiteit aan flora en fauna 
kan toenemen. De schapen laten in het gebied keutels en wol achter. De keutels zijn 
voedsel voor verschillende kleine dieren zoals wormen en insecten. Vogels profiteren 
van dit verhoogde voedselaanbod en gebruiken de wol als nestmateriaal.  
  
Een belangrijk bijkomend voordeel van het beheer met schapen is dat de 
aanwezigheid van een schaapskudde de recreatieve belevingswaarde vergroot en dat 
de herder zorgt voor meer toezicht in een gebied en een aanspreekpunt is voor 
bezoekers. Aan het  begrazingsproject kunnen educatieve en toeristische activiteiten 
worden gekoppeld. Daarnaast is begrazen in vergelijking met regulier beheer een 
duurzame methode. De inzet van maaimachines kan drastisch omlaag waardoor er 
minder brandstof nodig is en er hoeft geen maaisel geruimd en afgevoerd te worden. 
De begrazing zorgt dat de  kringloop van mineralen in het gebied wordt verbeterd. 
 
In figuur 1 zijn de terreinen die onderdeel uitmaken van deze evaluatie weergegeven.  
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Figuur 1  Locatie van de vijf gebieden waar schapenbegrazing wordt ingezet. In bijlage 1 zijn 

detailkaarten van de begraasde gebieden opgenomen. 
 
Om te beoordelen of het begrazingsbeheer in de gemeente Nijmegen zorgt voor 
verhoging van natuurwaarden zijn verschillende evaluaties uitgevoerd. In 2011 is een 
evaluatiestudie uitgevoerd van het beheer in de gebieden Staddijk en Lindenholt 
(Harleman, 2011). In 2014 en 2017 zijn evaluatieverslagen gemaakt van het 
begrazingsbeheer op de vijf terreinen (Willers & van Beek, 2014; Willers, 2017a,b,c.). 
In deze studies zijn waarnemingen van flora en fauna geregistreerd. Er zijn foto’s 
gemaakt van de begraasde terreinen om een beeld te geven van de effecten van het 
beheer. In de evaluatieverslagen zijn voor de gebieden aanbevelingen gedaan over de 
graasdruk, de planning van de inzet van schapen en aanvullende maatregelen. 
 
De gemeente Nijmegen heeft Bureau Waardenburg in 2017 gevraagd opnieuw een 
evaluatie te maken van het begrazingsbeheer. Deze evaluatie is nodig om te bepalen 
of het begrazingsbeheer tot de gewenste resultaten leidt. 
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 2 Aanpak evaluatie 

De gemeente laat sinds 2002 gebieden in de gemeente Nijmegen begrazen door een 
kudde schapen. In tabel 2.1 is aangegeven vanaf welk jaar de vijf gebieden begraasd 
worden. 
 
Tabel 2.1. Startjaar begrazing vijf gebieden in de gemeente Nijmegen. 

Gebied Oppervlakte (m2) Start begrazing Aantal jaren begrazing 
Lindenholt 11.7843 2006 11 
Staddijk 17.3636 2002 15 
Driehuizen & Panoven 3.4712 onbekend onbekend 
De Kuil 6.0952 onbekend onbekend 
Stuwwal 8.0905 2015 3 

 
Voor de inzet van de schapen werden de gebieden regulier beheerd. Maaien vond 
plaats met maaibalken en klepelaars. Het maaisel werd al dan niet afgevoerd. Hagen 
en struiken werden periodiek machinaal gesnoeid. 
 
Om te beoordelen of begrazingsbeheer bijdraagt aan verhogen van natuurwaarden 
zijn beschikbare gegevens met informatie over het beheer en flora en fauna in de vijf 
gebieden geraadpleegd. De volgende gegevens zijn gebruikt: 

• evaluatiestudies 
• waarnemingenoverzichten aangeleverd door De Wassum 

 
Aanvullend op deze bronnen met informatie over het beheer en flora en fauna zijn de 
vijf gebieden in het najaar van 2017 eenmalig bezocht. Het doel van dit veldbezoek 
was: 

• globale kennis vergaren van bodem en landschap 
• verzamelen van objectieve informatie over de vegetatietypen en huidige 

diversiteit  van de vegetatie in het begraasde gebied 
• vaststellen effecten van begrazing op vegetatiestructuur (microreliëf) 
• vaststellen overige effecten van begrazing zoals kale bodem, wissels en 

geschilde bomen 
 
Het veldbezoek is uitgevoerd door twee vegetatiedeskundigen. De vijf gebieden zijn 
doorgelopen waarbij de verschillende begraasde delen globaal zijn beoordeeld op 
onderstaande parameters: 

• beschrijven van de huidige variatie in de vegetatiestructuur 
• globale karakterisering van de huidige vegetatie: aantal soorten (diversiteit), 

type begroeiing 
• aanwezigheid ongewenste vegetatie (opslag boomvormers en bramen, 

Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw) 
• overige effecten van begrazing die invloed kunnen hebben op diversiteit van 

een gebied (steilrandjes, slaapplaatsen, geschilde bomen of struiken). 
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Met de applicatie Collector op een tablet is de informatie vastgelegd. Er zijn per 
gebied diverse foto’s gemaakt.   
 
Op 5 december 2017 is door Bureau Waardenburg een bijeenkomst georganiseerd. 
Medewerkers van De Wassum die betrokken zijn bij het schapenbeheer in de regio 
Nijmegen en de kwaliteitsbeheerder groen van de gemeente waren hierbij aanwezig. 
Bureau Waardenburg heeft het doel, de aanpak en de bevindingen van de 
veldinspectie gepresenteerd. Vervolgens zijn per gebied het gevoerde beheer en 
aandachtspunten  besproken.  
 
Voor elk van de vijf terreinen is beoordeeld of het beheer met schapen bijdraagt aan 
de verhoging van natuurwaarden. Voor elk gebied is aangegeven in hoeverre schrale 
graslanden aanwezig zijn, wat de gemiddelde soortenrijkdom is en of er sprake is van 
een structuurrijke vegetatie (hoge en lage begroeiing, open plaatsen en geleidelijke 
overgangen van gras naar struweel en bos). Beoordeeld is in hoeverre deze 
kenmerken behaald kunnen worden met begrazing en of begrazing zorgt voor 
veranderingen in de gebieden. 
 
In dit rapport is per gebied aangegeven hoe het beheer geoptimaliseerd kan worden. 
Dit is beoordeeld op basis van de waargenomen veldsituatie 2017, kennis van de 
betrokken ecologen en oordeel van de beheerders. Daarnaast zijn aanbevelingen 
gedaan voor een monitoringsplan waarmee de ontwikkeling van de vegetatie in de 
toekomst meer structureel onderzocht en geëvalueerd kan worden. 
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 3 Huidige situatie en beheer 

De beheerders hebben jaarlijks het schapenbeheer geëvalueerd en geoptimaliseerd 
op basis van ontwikkeling van vegetatie en groeiplaatsen van doelsoorten en 
bijzondere soorten. Er is gevarieerd met frequentie van het begrazen, het moment van 
begrazen en een combinatiebeheer van begrazen met maaien en afvoeren op hoog 
productieve terreinen. In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de 
begrazingsinspanning per (deel)gebied. In de tabel zijn aanvullende maairondes niet 
weergegeven. Hieronder is de begrazingsmethode globaal beschreven, die in de vijf 
gebieden in Nijmegen wordt toegepast. Vervolgens worden per gebied verschillende 
kenmerken beschreven en details met betrekking tot het beheer. 
 
Tabel 3.1. Begrazingsinspanning per (deel)gebied in 2017. 

Locatie ha druk 
(gd/ha/jaar) 

totaal 

graasdagen 
kudde 
dagen 

frequentie startweken 

Lindenholt 12,6 1500 18900 76 3 14, 29 ,45 
Staddijk 17,6 1500 26400 94 3 13, 30, 44 
Driehuizen 
grasland 

4 1000 400 16 3 19, 31, 41 

Driehuizen 
walletje langs 
spoor 

0,3 2500 750 3 3 19, 31, 41 

Panoven 8,8 750 6600 27 3 15, 32, 45 
De Kuil heide 
en weitje 

3 1000 300 12 3 21, 31, 46 

De Kuil centraal 
grasland 
(bodem kuil) 

2 1500 300 12 3 22, 32, 46 

Stuwwal 1,4 2500 3500 14 3 21, 31, 47 
ha: hectare 
gd/ha/jaar: totaal aantal graasdagen per hectare per jaar (als een kudde van 250 dieren 1 dag 
graast zijn dat 250 graasdagen) 
kudde dagen: aantal dagen dat de kudde in het gebied is geweest 
frequentie: aantal keer per jaar begraasd per (deel)gebied 
startweken: weeknummer start begrazing 
 

 3.1 Hoofdlijnen aanpak begrazing 

Elk gebied wordt jaarlijks minimaal driemaal begraasd met een gescheperde kudde. 
De herder trekt met de kudde door het gebied en bepaald waar de dieren grazen en 
de duur van de begrazing. Als de kudde niet rondtrekt in het gebied wordt deze 
ingeschaard in vaste weekendweides. Vegetatie op schrale bodem wordt driemaal 
begraasd zonder aanvullende maatregelen. Meer productieve graslanden worden een 
extra keer begraasd of aanvullend gemaaid (dit wordt op meerdere percelen in 
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Lindenholt toegepast, hier is op meeste plaatsen een rijkere bodem aanwezig). Het 
maaisel wordt gebruikt als wintervoer voor de dieren. De begrazing is er op gericht 
meer diversiteit in vegetatiestructuur en soortensamenstelling te krijgen. De variatie in 
structuur ontstaat doordat schapen die in een kudde grazen selectief de 
begrazingslocatie en de soort vegetatie kiezen. Er ontstaan geen harde lijnen maar 
overgangen. Afhankelijk van de graastijd blijft er veel of weinig vegetatie staan op een 
perceel. Omdat de graastijd varieert ontstaat er in het gebied een mozaïek aan hoge 
en lage vegetatie met wisselende soortensamenstellingen. De diversiteit aan soorten 
kan toenemen doordat in het voorjaar productieve grassen (en kruiden) eerst worden 
gegeten waardoor meer ruimte ontstaat voor verschillende kruiden. Daarnaast 
transporteren de dieren zaden van allerlei planten in hun vacht en tussen de hoeven 
en zorgen zo voor verspreiding van zaden. De schapen worden per gebied op een 
vaste locatie ondergebracht waar ze de nacht doorbrengen. Aanvullende maatregelen 
die de herder uitvoert is het maaien van houtige opslag (bijvoorbeeld els, wilg en 
abelen) en afknippen van dikke takken en struiken in overgangen van struweel naar 
grazige vegetatie. 
De methode van begrazen op de stuwwal wijkt af van de hierboven beschreven 
methode. De dieren worden in dit gebied binnen rasters geplaatst en grazen hier 
driemaal per jaar (zie § 3.6). 
 

 3.2 Lindenholt 

Beschrijving gebied 
De graslanden waar schapenbegrazing plaatsvindt, maken voornamelijk deel uit van 
een langgerekt parkachtig landschap. Het terrein is gelegen tussen een woonwijk en 
snelwegen in. De bodem bestaat voornamelijk uit oude rivierklei (Bodemdata.nl). Er 
zijn verschillende grote waterpartijen in het gebied. Houtwallen en bosranden 
scheiden het gebied van de snelwegen. 
 
Beschrijving vegetatie 
Dankzij de aanwezigheid van rivierklei is de bodem voedselrijk. Dit uit zich in hoog 
productieve, relatief gezien soortenarme vegetatie met een groot aandeel grassen en 
ruigte soorten. Ruigtesoorten zijn onder andere: gewone berenklauw, fluitenkruid, 
akkerdistel en grote brandnetel. Een soort als zeegroene rus is op een paar plekken 
aangetroffen en duidt op een kleiige bodem. Pitrus staat evenals zeegroene rus op de 
nattere plekken, hier veroorzaakt door een kleilaag in de bodem, waardoor het 
neerslagwater slecht wegzakt. 
In het oostelijk deel is een klein stuk met droger en voedselarmer grasland aanwezig 
(zie figuur 3). Hier is klein vogelpootje gevonden en er groeit veel haakmos, gewoon 
reukgras en gewone veldbies. In dit deel van het gebied zijn verschillende kruidenrijke 
graslanden aanwezig met smalle weegbree, kaasjeskruid, scherpe boterbloem, 
duizendblad, rode klaver en knoopkruid. In deze kruidenrijke percelen staan tevens 
voedselrijke soorten als grote brandnetel, gewone berenklauw en kropaar. Volgens De 
Wassum was dit deel van het gebied al soortenrijker en schraler voor de start van de 
begrazing. Langs de (bos-)randen komt hier en daar struweel voor van sleedoorn en 
braam. Wol en vraatsporen duiden op de aanwezigheid van schapen. Daarnaast komt 
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op enkele plekken jonge opslag van populieren, braam en wilg voor. Langs de vijvers 
vindt op de oevers ook opslag van met name zwarte els en wilg plaats. Riet kruipt 
lokaal soms het grasveld op. Op het voormalige fietscross-terrein is ook opslag 
aanwezig van sleedoorn en braam.  
 

 
Figuur 3.  Foto’s van de vegetatie in Lindenholt. Van linksboven met de klok mee: Ruig 

grasland met grote brandnetel, gewone berenklauw en akkerdistel. Schralere 
en lage vegetatie met haakmos en klein vogelpootje. Kruidenrijke vegetatie 
met knoopkruid en voedselrijke en verstoringsindicator boerenwormkruid. 
Combinatie van kruidenrijke vegetatie met smalle weegbree en ruig grasland 
met grote brandnetel 
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Figuur 4.  Boven: opslag van jonge abelen langs een waterpartij. Onder: opslag 

van els en wilg op oever. 

 
Details huidig beheer Lindenholt 
In tabel 3.1 zijn enkele details met betrekking tot het beheer weergegeven. De meest 
voedselrijke percelen worden jaarlijks gehooid. Alleen begrazen is hier niet voldoende. 
Op verschillende plaatsen is grote brandnetel en jonge populier dominant aanwezig. 
Deze locaties worden af en toe intensiever begraasd of gemaaid. Er zijn twee locaties 
met invasieve exoten, watercrassula bij een poel en reuzenberenklauw. Met gericht 
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beheer worden deze soorten bestreden. De groeiplaats van watercrassula is in 2017 
afgegraven. In 2018 wordt bekeken of de soort is verdwenen of dat aanvullende 
maatregelen nodig zijn. 
 
Tabel 3.2. Details huidig beheer Lindenholt. 

Maatregel Details 
Begrazing De kudde graast 3 keer per jaar in het gebied 
Maaien en afvoeren Verschillende percelen worden aanvullend gemaaid, alleen 

begrazen volstaat niet op de voedselrijke kleibodem 
Overig Wegmaaien van opslag grauwe abeel en dominantie van grote 

brandnetel, bomen hebben korven om ze te beschermen tegen 
vraat 

 
 

 3.3 Staddijk 

Beschrijving gebied 
Staddijk ligt ten zuiden van Lindenholt. Het park ligt aan de oostkant van de A73. Het 
gebied heeft een gevarieerde bodemopbouw met klei, zand en veen. De bodem 
bestaat voornamelijk uit zware zavel (voedselrijke kleihoudende zandige bodem; 
Bodemdata.nl). Het begraasde gebied bevindt zich tussen de Staddijk en de Van 
Boetbergweg. Het park bestaat uit grote waterpartijen omgeven door grazige 
vegetaties. Verspreid staan grote bomen en er zijn vakken met bosplantsoen. In het 
park zijn geringe hoogteverschillen aanwezig. Het park heeft een recreatieve- en 
natuurfunctie. Er is een speeltuin aanwezig en door het gebied lopen wandelpaadjes 
die voor een deel verhard zijn. Verschillende terreinen in het park hebben een hoge 
natuurwaarde. 
 
Beschrijving vegetatie 
Staddijk heeft een variatie aan voedselarmere en voedselrijke bodems. Er zijn droge 
percelen en vochtige bodems. Dit komt duidelijk naar voren in de 
soortensamenstelling van de begraasde gebieden. In Staddijk zijn veel percelen 
soortenrijk vochtig grasland. Verschillende graslanden hebben een hoge diversiteit. Er 
groeien op deze percelen meer dan 20 soorten waaronder diverse kruiden zoals wilde 
peen, duizendblad, knoopkruid, veldzuring, rode klaver, boterbloem, fluitenkruid en 
smalle weegbree. Graslanden langs percelen met hoge houtige begroeiing of onder 
bomen is duidelijk minder kruidenrijk. Op verschillende locaties waren sporen van 
recente begrazing zichtbaar (loopsporen van schapen, uitwerpselen, vraatsporen). 
Langs de oevers van de waterpartijen is op diverse plaatsen een opslag van houtige 
begroeiing aanwezig. Grasland langs percelen met hoge houtige begroeiing of onder 
bomen is duidelijk minder kruidenrijk. In park Staddijk bevindt zich een botanisch 
pareltje ‘Bloemendal’. Het betreft een heischraal gebiedje met struikheide, 
pijpenstrootje en bijzondere soorten als vetblad, moeraswespenorchis en grote 
keverorchis. In dit gebied is veel opslag van els, wilg en berk en riet aanwezig. 
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Figuur 5.  Foto’s van de vegetatie in Staddijk. Boven: opslag van houtige vegetatie langs 

de oeverlijn. Onder: kruidenrijke vegetatie met o.a. knoopkruid (bloeiend), 
kruipende boterbloem, veldzuring en paardenbloem. 
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Figuur 6.  Foto’s van de vegetatie in Staddijk. Rechts: een schapenwissel in Bloemendal. Links: 
bescherming tegen vraat, de vegetatie rondom de boom is relatief soortenarm en bevat wat 
ruigtesoorten. 

Details huidig beheer Staddijk 
De kudde doet drie rondes per jaar. Er zijn twee weekendweides met vast raster in het 
park. De schraalgrasweide Bloemendal wordt beheerd met schapen en wordt waar 
nodig aanvullend gemaaid. De schapen komen driemaal in het gebied voor een 
graasronde. Opslag van houtige soorten wordt in het voorjaar en in de zomer 
gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd. 
 
Tabel 3.3. Details huidig beheer Staddijk. 

Maatregel Details 
Begrazing De kudde graast drie keer per jaar in het gebied  
Maaien en 
afvoeren 

Plekken met opslag van houtige planten en brandnetels worden 
aanvullend gemaaid 

Overig Onbekend 
 
 

 3.4 Driehuizen & Panoven 

Beschrijving gebied 
Het gebied ligt aan de zuidrand van Nijmegen, tussen de wijk Brakkenstein en het 
dorp Heilig Landstichting, ten zuiden van de sportvelden. De bodem bestaat hier uit 
grof zand (Bodemdata.nl). Het heuvelachtige terrein ligt op de uitlopers van de 
stuwwal (geologievannederland.nl) tussen Nijmegen en Kleef, waardoor het naar het 
oosten toe omhoog helt. Dit is vooral zichtbaar in Panoven. 
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Beschrijving vegetatie 
De zandige bodem is hier van nature voedselarm. Het gehele terrein is vrij kruidenrijk 
met soorten als duizendblad, smalle weegbree, knoopkruid, rode klaver en scherpe 
boterbloem. 
Het terrein is vrij droog, doordat het water snel wegzakt in de zandige bodem. Op een 
enkele plek groeit schapenzuring en in deelgebied Panoven is bremstruweel 
aanwezig. Daarnaast is gewoon biggenkruid, gewoon haakmos, gewoon reukgras 
algemeen. Gewoon haakmos komt voor op enkele open plaatsen/pionierplekken waar 
bijvoorbeeld geplagd is. Dit zijn allemaal typische soorten van droge graslanden op 
zandgrond. 
In de kruidenrijke percelen staan hier en daar soorten van voedselrijke bodems zoals 
grote brandnetel, gewone berenklauw en kropaar. Waar verstoring heeft 
plaatsgevonden groeit boerenwormkruid (ruderale soort). Ook is late guldenroede 
aangetroffen op enkele locaties, maar de soort vormt hier geen grote haarden. Een 
groeiplaats van duinriet is in Driehuizen waargenomen. Langs bosranden is de 
vegetatie lager en groeien grassen uit voedselrijk milieu. De vegetatie is langs 
bosranden beduidend armer aan kruiden. 
Lokaal is er veel opslag van braam en in mindere mate opslag van bomen 
(zuidwesten van Driehuizen). Er zijn enkele grote bramenhaarden (vooral in 
Driehuizen), maar er zijn ook velden met bramenliggers, die zich met de lange loten 
sterk uitbreiden. In Panoven zijn bremstruwelen aanwezig. 
 
Een bijzondere soort is gele morgenster, die vooral in Driehuizen lokaal frequent 
voorkomt. In Panoven kwam een paar jaar geleden op open plekken (vaak 
pioniervegetaties) Duits viltkruid abundant voor. Of deze soort er nog staat is niet 
bekend. Het is niet bekend of zandblauwtje, klein vogelpootje en dwergviltkruid 
voorkomen in het gebied. Dit zijn typische soorten van zandige milieus zoals aanwezig 
in dit deelgebied. In het gebied Panoven groeien veldsalie en harige ratelaar. Deze 
soorten zijn mogelijk gezaaid. 
 
Het beheer met schapen is zichtbaar in het gebied. Er zijn loopsporen gevonden van 
schapen, er is wol gevonden in braam- en bremstruwelen, mestsporen en vraat aan 
struiken.  
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Figuur 7.  Foto’s van de vegetatie in Panoven & Driehuizen. Boven links: loopspoor 

schapen. Boven rechts: kruidenrijk en schraal grasland. Onder: kruidenrijk 
grasland met boerenwormkruid. 
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Figuur 8.  Foto’s van de vegetatie in Panoven & Driehuizen. Boven: 

braamhaard met op voorgrond braamliggers. Onder: 
bremstruweel in Panoven. 

 
Details huidig beheer Driehuizen & Panoven 
De gescheperde kudde komt via het bos vanuit Heumensoord. Het terrein wordt deels 
begraasd met gescheperde kudde en deels met flexinetten. De kudde overnacht 
gestald binnen flexinetten. Bloemrijke stukken worden tijdelijk uitgerasterd. Enkele 
braamstruwelen blijven behouden. Bosplantssoen met bramen wordt uitgemaaid. Een 
deel van de Amerikaanse vogelkers is door de gemeente verwijderd. De bedoeling is 
de overige opslag in de toekomst ook te verwijderen. 
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Tabel 3.4. Details huidig beheer Driehuizen & Panoven. 

Maatregel Details 
Begrazing De kudde graast driemaal per jaar in het gebied 
Maaien en afvoeren Er wordt niet aanvullend gemaaid in het gebied 
Overig Een bepaald percentage braamstruweel wordt behouden, het overige 

wordt gemaaid. Amerikaanse vogelkers is in 2017 door gemeente 
verwijderd, stobben zijn uitgefreesd 

 
 

 3.5 De Kuil 

Beschrijving gebied 
De Kuil is een gegraven laagte in de bossen achter hotel Erica. De bodem bestaat in 
het gehele gebied uit grof zand. Op de bodem van de Kuil is een grazige vegetatie 
aanwezig. Op een locatie staat een groepje sparren dicht op elkaar. De zuidflank en 
zuidwestflank van de Kuil zijn begroeid met heidevegetatie, braam, lage struiken en 
wat solitaire bomen. Op de andere flanken staan bomen en hoge struiken. Op 
verschillende plaatsen groeien kleine bremstruiken. De Kuil wordt veel gebruikt voor 
het uitlaten van honden. Naast de Kuil behoort ook een weitje 300 m ten oosten van 
de Kuil tot het begraasde gebied. Het weitje grenst aan de achterzijde van de tuinen 
aan het Klappeijenpad. 
 
Beschrijving vegetatie 
De grazige vegetatie op de bodem van de kuil is niet soortenrijk. De vegetatie wordt 
gedomineerd door grassen. Op enkele plaatsen is de dichtheid aan kruiden hoger. 
Soorten die zijn waargenomen betreffen: smalle weegbree, kruipende boterbloem, 
duizendblad, knolboterbloem, boerenwormkruid, paardenbloem, bijvoet, klein 
streepzaad. Op een enkele locatie groeit een exemplaar knoopkruid. Op de flanken 
groeit struikheide, lager op de flanken wordt de vegetatie gedomineerd door grassen. 
Hier en daar staat een boom en zijn braamstruwelen en struiken aanwezig. De grote 
keverorchis is waargenomen aan de onderzijde van een steilkant op de rand van het 
grasveld (mededeling E. Dijkhuis van FLORON). De soort is vanwege het late tijdstip 
van inventariseren niet gevonden tijdens het bezoek in het najaar van 2017. 
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Figuur 9.  Foto van de vegetatie in de Kuil. Zuidwestflank met struikheide, struiken en berken. 

Rechts de grazige vegetatie op de bodem van de Kuil. 

 
Figuur 10.  Foto van de vegetatie in weitje. Er groeit veel haakmos, gestreepte witbol en 

duizendblad. 
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Details huidig beheer De Kuil 
De flanken van de kuil worden begraasd met gescheperde kudde. Af en toe wordt de 
kudde op een groot stuk van de flank overnacht gestald binnen flexinetten. De 
begrazing van de bodem van de kuil wordt met flexinetten uitgevoerd. Bloemrijke 
stukken worden tijdelijk uitgerasterd. Als er voldoende eten is worden de dieren in het 
weitje overnacht of in het weekeinde gestald. Rond het weitje staat een permanent 
raster. 
 
Tabel 3.5. Details huidig beheer De Kuil. 

Maatregel Details 
Begrazing De kudde graast driemaal per jaar in het gebied 
Maaien en afvoeren Op de flanken met heidevegetatie worden struiken regelmatig afgezet 
Overig  

 
 

 3.6 Stuwwal 

Beschrijving gebied 
Het begraasde gebied is de stuwwal tussen de Nieuwe Ubbergseweg en de 
Batavierenweg/Sterreschansweg. Op de stuwwal loopt een onverhard paadje schuin 
omhoog door het begraasde gebied. De bodem bestaat uit grof zand. De vegetatie is 
over het algemeen soortenarm, grassen domineren. Op enkele plaatsen zijn duidelijke 
wissels aanwezig, de grond is hier opengetrapt door de schapenhoeven. Omdat de 
dieren hier niet gescheperd worden zijn er op de stuwwal slaapplaatsen aanwezig 
waar de bodem kaal is en uitwerpselen liggen. Er bevindt zich onder andere een 
slaapplaats tegen de stam van een lindeboom. 
 
Beschrijving vegetatie 
De vegetatie is soortenarm en wordt gedomineerd door gestreepte witbol en 
struisgras. Witbol is vooral dominant op de zuidoostelijke helft, struisgras vooral op het 
noordwestelijk deel. Het aandeel kruidachtige planten is laag. Ruigtesoorten gewone 
berenklauw en fluitenkruid komen lokaal frequent voor. Op verschillende plaatsen 
groeien vingerhoedskruid, brandnetel, kleefkruid, glanzige ooievaarsbek en look-
zonder-look. Hier en daar staan zaailingen van esdoorn en zomereik. Op enkele 
plaatsen staan zomereiken en hazelaarstruiken met bescherming rond de bast tegen 
vraat. Op opengetrapte plaatsen groeien soorten als vogelmuur, zwarte nachtschade, 
kruiskruid en akkerkool. Braam komt over het gehele gebied voor. Het betreft geen 
dichte haarden maar korte stengels die frequent boven de grazige vegetatie staan. Op 
een locatie beneden aan de helling staat een dichte bos met bamboe. In het 
noordwestelijk deel van het gebied (richting de Waalbrug) staan verschillende struiken 
waaronder Gelderse roos, kornoelje, kardinaalsmuts, fluweelboom en liguster. Er staat 
hier ook één vijgenboom. De bast van veel struiken is beschermd tegen vraat. Kruiden 
die zijn waargenomen in dit deel van het begraasde gebied zijn geel nagelkruid, 
dovenetel en glad walstro. 
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Figuur 11.  Foto van de vegetatie op de stuwwal (zuidoostelijk deel). Een overwegend 

soortenarme vegetatie met witbol, struisgras en braam. Bovenaan rechts op de foto 
de zomereiken en de bamboestruik beneden aan de helling. 

 
Figuur 12.  Een loopspoor van de schapen op de stuwwal. 
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Details huidig beheer stuwwal 
Voor 2009 bestond de begroeiing op de stuwwal uit struweel met veel braam met hier 
en daar bomen (zomereik, linde, esdoorn). Het struweel is grotendeels verwijderd in 
2014. De situatie met grazige vegetatie is nog maar kort aanwezig. Waarschijnlijk is 
dat de reden dat de vegetatie soortenarm is. In 2017 heeft De Wassum een 
aanhanger met maaisel van een bloemrijke dijk vanaf de bovenkant van de stuwwal 
uitgespreid. Het doel hiervan was verschillende bloeiende kruiden te introduceren in 
het gebied. De komende jaren moet uitwijzen of dit een geslaagd experiment is. Op 
plekken waar de grond opengetrapt is door de schapen heeft De Wassum een gras-
kruiden mengsel ingezaaid. 
 
Tabel 3.6. Details huidig beheer Stuwwal. 

Maatregel Details 
Begrazing De kudde staat driemaal per jaar op de stuwwal en graast hier binnen 

flexinetten 
Maaien en afvoeren Er staat veel braam op de stuwwal. Frequent maaien is nodig om de 

bramen onder controle te houden 
Overig Bestrijden Japanse duizendknoop door groeiplaatsen gericht te 

maaien en maaisel af te voeren 
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 4 Beoordeling effecten begrazing 

 4.1 Lindenholt 

Lindenholt heeft van de vijf gebieden de meest voedselrijke bodem. In de oude 
rivierklei zitten veel voedingsstoffen waar hoog productieve grassen van profiteren. Als 
gevolg van het begrazingsbeheer in combinatie met maaien en afvoeren is de 
oppervlakte aan verruigde graslanden sterk afgenomen (van Beek en Willers, 2014). 
Er zijn enkele locaties met minder voedselrijke bodem met een hogere bedekking aan 
kruiden. Voor de start van de begrazing waren deze percelen al schraler. Dit is geen 
effect van de begrazing. Ondanks de lage tot gemiddelde soortenrijkdom is er veel 
variatie in het gebied. Deze variatie ontstaat voor een groot deel door het beheer met 
schapen. De overgangen van struwelen en hagen naar grasland is op veel locaties 
geleidelijk. Zaailingen van bijvoorbeeld sleedoorn en meidoorn staan in de grasstrook 
langs het vak met houtige beplanting. Langs waterpartijen en bij bomen groeien 
houtige soorten. De voedselrijke grazige percelen hebben veel variatie in hoogte van 
begroeiing en een afwisselende bedekking met ruigtesoorten. Afgestorven delen van 
de vegetatie (distels, boerenwormkruid, brandnetels, wilde peen) en hoog gras blijft in 
de winter staan (figuur 13). Verschillende soorten ongewervelden zoals sprinkhanen 
en spinnen kunnen deze locaties gebruiken als overwinteringslocaties. Als gevolg van 
het huidige beheer zijn op diverse locaties brandnetelhaarden en opslag van 
populieren aanwezig. Ook dit zorgt voor variatie dat er met regulier maaibeheer niet 
was geweest.  
 

• natuurwinst: verhoging vegetatiestructuur in het gehele gebied. 
• aandachtspunten: er zijn geen duidelijk negatieve effecten, uitdaging is om in 

het combinatiebeheer van begrazen en maaien de meerwaarde van de 
begrazing te behouden. 

 
Tabel 4.1. Beoordeling effecten begrazing op vegetatie Lindenholt. 

Parameter Beoordeling 
schraal grasland De meeste graslanden zijn voedselrijk. Graslanden bevatten ruigte 

soorten, er zijn enkele schrale kruidenrijke stukken 
soortenrijkdom 
vegetatie 

Het aantal soorten in de graslanden is over het algemeen laag tot 
gemiddeld 

vegetatiestructuur Opslag van bramen, sleedoorn en bomen en ruigtesoorten in het 
grasland zorgen voor variatie in hoogte van vegetatie 

 



 

 28 

 
Figuur 13.  Ruig grasland in Lindenholt. 

 4.2 Staddijk 

Veel graslandpercelen in Staddijk zijn kruidenrijk en voedselarmer vergeleken met 
Lindenholt. Het begrazingsbeheer zorgt ervoor, dat de kruidenrijke graslanden in 
stand worden gehouden. Het begrazingsbeheer creëert mantel-zoom vegetaties langs 
de graslandpercelen waardoor de diversiteit aan leefgebieden voor diverse insecten 
en vogels in het park toeneemt. Dankzij de begrazing is er veel variatie in de 
graslanden; er zijn locaties in de winter met hoog gras en afgestorven bloeistengels 
en kort begraasde percelen. Er is veel aandacht vanuit de huidige beheerder voor het 
gebiedje Bloemendal, vanwege de hoge natuurwaarden. De combinatie van begrazing 
met selectief maaien en afharken zorgt dat de bedekking met bijzondere soorten 
toeneemt (van Beek & Willers, 2014). 
 

• natuurwinst: gevarieerde kruidenrijke graslanden met geleidelijke overgangen 
tussen struweel en grasland, veel variatie in vegetatiestructuur. 

• aandachtspunten: langs de waterpartijen is de dichtheid aan houtige opslag 
groot. Hierdoor is er op veel plaatsen geen vrij zicht op de waterpartijen. Het 
beheer moet zorgen dat de houtige begroeiing langs oevers teruggedrongen 
wordt. Het schapenbeheer in het gebiedje Bloemendal moet goed afgestemd 
worden met andere beheerwerkzaamheden (o.a. met inzet vrijwilligers).    
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Tabel 4.2. Beoordeling effecten begrazing op vegetatie Staddijk. 

Doel Beoordeling 
schraal grasland Veel graslanden hebben een schraal karakter   
soortenrijkdom 
vegetatie 

Het aantal soorten in de graslanden is over het algemeen hoog 

vegetatiestructuur Op diverse plaatsen zijn mantel-zoom structuren aanwezig en de 
variatie in vegetatiestructuur in graslanden is hoog 

 
 

 4.3 Driehuizen & Panoven 

In dit gebied is de soortenrijkdom groot. Mede dankzij de relatief schrale en droge 
zandgrond is het gebied kruidenrijk. Het beheer met schapen zorgt lokaal voor open 
plekken en mest. Hierdoor neemt de variatie in het landschap en de diversiteit aan 
flora en fauna toe. Er is veel struweel aanwezig dat zorgt voor extra variatie in 
vegetatiestructuur. Er zijn bramen, die zowel grote haarden als velden met liggers 
vormen. Daarnaast is er waardevol bremstruweel aanwezig. 
 

• natuurwinst: diversiteit aan structuren (struwelen en grasland) en mogelijk 
verhoging diversiteit vegetatie. 

• aandachtspunten: ‘verbraming’ terrein. 
 
Tabel 4.3. Beoordeling effect begrazing op vegetatie Driehuizen & Panoven. 

Doel Beoordeling 
schraal grasland Het grootste gedeelte van het gebied bestaat uit schraal grasland 

met kruidenrijke vegetatie     
soortenrijkdom 
vegetatie 

Het aantal soorten in de graslanden is over het algemeen hoog 

vegetatiestructuur Opslag van bramen en brem zorgen voor verticale structuur 
 
 

 4.4 De Kuil 

De begrazing van de flanken van De Kuil zorgt voor een structuurrijke 
(struik)heidevegetatie. Begrazingsbeheer is op de flanken de beste manier van 
beheer. Regulier beheer met maaimachines is hier geen optie omdat hierdoor 
struikhei en bosbes verdwijnen. De grazige vegetatie op de bodem van de Kuil en het 
weitje is niet soortenrijk. Verwacht wordt dat de schapen in de kuil voor introductie van 
zaden van bloeiende planten uit andere gebieden zorgen. Als deze zaden op open 
plaatsen vallen (omgewoelde plekken door zwijn of das) kunnen de zaden kiemen en 
nieuwe soorten zich vestigen. Dit kan een meerwaarde zijn, omdat het gebied 
geïsoleerd ligt ten opzichte van andere locaties met heide en kruidenrijk grasland. 
Aandachtspunt is het beheer van struiken en bomen. Gewenst beeld voor de flanken 
is een gevarieerde struikheidevegetatie met verspreid enkele struiken en eikjes en 
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berken. Hier profiteren reptielen zoals zandhagedis en hazelworm en diverse soorten 
ongewervelden van (sprinkhanen, eikenpage).     
 

• natuurwinst: in stand houden heidevegetatie, introductie van nieuwe soorten 
kruiden. 

• aandachtspunten: Een combi-beheer van zagen struiken en bomen met 
begrazingsbeheer is nodig om een gevarieerde struikheide vegetatie te 
behouden. 

 
Tabel 4.4. Beoordeling effect begrazing op vegetatie De Kuil. 

Doel Beoordeling 
schraal grasland Het grasland is schraal maar relatief soortenarm. De flanken met 

struikheidevegetatie zijn goed ontwikkeld    
soortenrijkdom 
vegetatie 

Het aantal soorten in de graslanden kan hoger, de diversiteit op de 
flanken is goed 

vegetatiestructuur De structuur van de graslanden is laag, op de flanken zorgt de 
afwisseling van heide met struiken en bomen en open plaatsen voor 
veel variatie 

 
 4.5 Stuwwal 

Op de stuwwal is de bodem voedselarm. Er is nog geen sprake van kruidenrijke 
graslanden. Het aandeel aan grassen is hoog. De begrazing zorgt voor variatie op de 
stuwwal, de dieren zorgen dat er wissels ontstaan en dat er variatie is in 
voedselrijkere en voedselarme plekken als gevolg van mest. Mogelijk kunnen de 
dieren nieuwe soorten planten inbrengen die kiemen op de open plaatsen. Het beheer 
met schapen is op de steile hellingen een goede beheermethode. Beheer met 
maaimachines is lastig en zal zorgen voor insporing. Bovendien is het ruimen van de 
vegetatie lastig waardoor er op plekken maaisel blijft liggen waar bramen en 
brandnetels van profiteren. Aandachtspunt is de bestrijding van Japanse 
duizendknoop. De soort staat op verschillende locaties op de stuwwal. Handmatig 
verwijderen en drukbegrazing kan een goede methode zijn. Verspreiding van 
plantresten tijdens beheerwerk moet worden voorkomen. 
 

• natuurwinst: de schapen zorgen voor diversiteit en mogelijk voor inbreng van 
nieuwe soorten. 

• aandachtspunten: het begrazingsbeheer zorgt dat er veel jonge braam op de 
flank blijft staan. 

 
Tabel 4.5. Beoordeling effect begrazing op vegetatie Stuwwal. 

Doel Beoordeling 
schraal grasland De bodem is voedselarm het aantal soorten is laag     
soortenrijkdom vegetatie Het aantal soorten is over het algemeen laag  
vegetatiestructuur Er is veel variatie, struiken, bomen, grazige vegetatie en open 

plaatsen  
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 5 Conclusies en aanbevelingen 

 5.1 Conclusies 

Lindenholt 
De oppervlakte aan schraal grasland in Lindenholt is zeer beperkt. De aanwezigheid 
van de kleibodem zorgt dat het beheer niet zal leiden tot verschraling. Op percelen 
waar de bodem wel voedselarm is, zorgt het huidige beheer dat het schrale karakter 
behouden blijft. De begrazing heeft een positief effect op variatie in vegetatiestructuur 
en daarmee ook op de diversiteit van flora en fauna in het gebied. Aandachtspunt is te 
zorgen dat het maaibeheer de positieve effecten van begrazen niet tegengaat. 
 
Staddijk 
Veel grazige percelen zijn kruidenrijk grasland. Het begrazingsbeheer zorgt voor 
instandhouding van het soortenrijke grasland en een afwisselende vegetatiestructuur.    
 
Driehuizen & Panoven 
Het begrazingsbeheer zorgt voor veel variatie in vegetatiestructuur. De diversiteit aan 
planten wordt in stand gehouden door het beheer en mogelijk verrijkt. Aandachtspunt 
is het beheer van braamstruweel en verjonging van de bremstruwelen. 
 
De Kuil 
Het huidige begrazingsbeheer op de flanken zorgt een gevarieerde struikhei vegetatie. 
Aandachtspunt is het beheer van bomen en struiken op de flanken. Het 
begrazingsbeheer op de graslanden kan zorgen voor introductie van nieuwe kruiden 
in het geïsoleerd gelegen gebied.  
 
Stuwwal 
De diversiteit van de grazige vegetatie is nog beperkt. Dit komt door de relatief jonge 
leeftijd van het grasland op de stuwwal. Als gevolg van het begrazingsbeheer is er 
veel variatie en worden mogelijk nieuwe soorten geïntroduceerd. Aandachtspunt is het 
tegengaan van de verspreiding van Japanse duizendknoop. 
 
Tabel 5.1 Samenvatting beoordeling effecten begrazing vijf gebieden. 

Doel Lindenholt Staddijk Driehuizen & P De Kuil Stuwwal 
schraal grasland +- + ++ + + 
soortenrijkdom vegetatie +- + + + - 
vegetatiestructuur + + + + + 

- er is in het gebied zeer weinig oppervlakte schraal grasland, een zeer lage diversiteit <5 
soorten vaatplanten of weinig tot geen micro reliëf  

+- er is in het gebied weinig oppervlakte schraal grasland, een lage diversiteit <10 soorten 
vaatplanten of weinig micro reliëf  

+ er is in het gebied veel oppervlakte schraal grasland, een hoge diversiteit >15 soorten 
vaatplanten of veel micro reliëf  

++ er is in het gebied zeer veel oppervlakte schraal grasland, een zeer hoge diversiteit >25 
soorten vaatplanten of zeer veel micro reliëf  
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 5.2 Aanbevelingen 

Monitoring 
Het begrazingsbeheer zorgt voor positieve effecten voor de natuurwaarden. In de 
haalbaarheidsstudie uit 2001 staat dat een monitoringsprogramma nodig is om de 
effecten van het beheer te bepalen. Op basis van de monitoringsgegevens kan het 
beheer geëvalueerd en bijgestuurd worden. De monitoring tot nu toe bestaat uit 
waarnemingenoverzichten van planten en ongewervelden. Er is geen monitoringsplan 
en de nulsituatie van de gebieden is niet vastgelegd.  
De monitoring van de vegetatie kan uitgevoerd worden met een aantal permanente 
quadraten (pq’s). Dit zijn vierkanten van bijvoorbeeld 3 bij 3 meter of groter. De 
locaties van de pq’s worden vastgelegd met een coördinaat en een metalen pin die 
kan worden teruggevonden met een metaaldetector. Per gebied moet het aantal pq’s 
worden bepaald. Dit is afhankelijk van de grote van het gebied en de verscheidenheid 
aan biotopen. De pq’s worden om de vier jaar opgenomen (registratie van soorten 
planten en mossen en bedekkingen). Zo ontstaat een meetreeks waarmee 
veranderingen in de soortensamenstellingen duidelijk worden. Het is interessant een 
aantal gebieden permanent uit te rasteren waar geen begrazing maar regulier beheer 
plaatsvindt om effecten van begrazing in kaart te brengen. 
Naast een onderzoek naar planten kunnen ook aanvullende monitoringsstrategieën 
worden gekozen. Bijvoorbeeld op grovere schaal de dichtheid aan bloeiende planten 
bepalen of vaste routes uitzetten die jaarlijks worden onderzocht op insecten zoals 
dagvlinders. 
 
Lindenholt 
Uitgekiend beheerplan waardoor met een combinatie van begrazen en maaien een 
gevarieerde grazige vegetatie ontstaat met veel bloemrijke soorten. Om draagvlak te 
behouden voor het begrazingsbeheer is het nodig dat er rekening gehouden wordt 
met bezoekers van het park. Hoog productieve vegetaties langs paden moeten vaker 
gemaaid worden, het maaisel moet worden afgevoerd. Voor het uitlaten van honden 
zijn op vaste locaties percelen met lage grazige vegetatie gewenst. Een frequent 
maaibeheer zorgt op deze locaties voor het gewenste beeld en het opruimen van 
uitwerpselen. 
 
Op percelen met een dominantie van hoog productieve grassen en een lage diversiteit 
blijft een combinatie van begrazing met maaien nodig. Op percelen met een 
gemiddelde tot lage voedselrijkdom kan de diversiteit van de vegetatie vergroot 
worden door introductie van soorten. Introductie kan door het open maken van de 
zode en het uitzaaien of uitleggen van maaisel met zaden van doelsoorten. Als de 
soorten hier gaan groeien zorgen de  schapen voor verspreiding naar andere percelen 
in Lindenholt. 
 
Langs oevers staat op veel locaties houtige begroeiing. Dit is het geval in Lindenholt 
en Staddijk. Schapen knabbelen tijdens een graasronde aan de houtige begroeiing 
maar de houtige opslag verdwijnt niet met het huidige beheer. Op locaties waar de 
houtige begroeiing ongewenst is moet frequenter begraasd worden of gewerkt worden 
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met flexinetten (drukbegrazing). De houtige begroeiing kan ook met gereedschap 
worden verwijderd. Voor veel oevers is een bloemrijke oevervegetatie gewenst met 
bijvoorbeeld kattenstaart, zwanenbloem, gele lis en wolfspoot. 
 
Staddijk 
In het gebiedje Bloemendal groeit veel houtige opslag van els, berk en wilg. Met het 
huidig beheer blijft er nog veel houtige opslag staan. Er kan niet te frequent beheerd 
worden omdat gewenste soorten dan ook te vaak begraasd/gemaaid worden. Na 
begrazen en maaien kunnen de kleine stobben weer uitlopen. Het uittrekken van de 
jonge exemplaren kan helpen. Dit is een arbeidsintensief karwei dat gefaseerd 
uitgevoerd kan worden (een cyclus van 3 jaar waarbij elk jaar een derde van het 
terrein wordt aangepakt). Om te voorkomen dat er veel nieuwe zaden van houtige 
soorten in het gebied vallen en het inwaaien van nutriënten wat tegen te gaan kunnen 
hoge bomen rondom de schraalweide worden afgezet. Een hakhoutbeheer in de 
aangrenzende struwelen kan passend zijn op deze locatie. 
 
Het beheer met schapen in Bloemendal is gunstig voor het gebied. Vetblad staat veel 
op plaatsen waar de bodem aangelopen is door schapen. Ook klokjesgentiaan groeit 
langs paadjes waar net wat mest valt. Orchideeën zoals moeraswespenorchis hebben 
wortelstokken en kunnen daardoor een lichte graasdruk goed overleven. Exemplaren 
kunnen door begrazing meer uitlopen. Een soort als grote keverorchis is kwetsbaar 
voor begrazing. 
Het is belangrijk dat de frequentie van het beheer goed wordt afgestemd op de 
bijzondere soorten. Het uitrasteren van kwetsbare locaties kan nodig zijn. Een 
gefaseerd beheer waarbij een deel van het terrein af en toe intensiever wordt 
begraasd kan tot goede resultaten leiden. Monitoring en evaluatie van effecten is een 
belangrijk aandachtspunt voor optimalisatie in dit bijzondere gebiedje.  
 
Net als in Lindenholt groeit er langs waterpartijen veel houtige begroeiing. De 
maatregelen zoals beschreven bij Lindenholt kunnen helpen om de houtige begroeiing 
selectief te verwijderen en een bloemrijke oever te laten ontstaan. 
 
Driehuizen & Panoven 
Bramen zorgen voor structuur in het landschap en zijn belangrijk voor de biodiversiteit, 
maar het is wenselijk grootschalige ‘verbraming’ in de hand te houden. Extra beheer is 
hiervoor nodig. 
 
Bremstruwelen zijn waardevolle structuurelementen en zorgen voor (bio-)diversiteit. 
Het is belangrijk dat er zowel verjonging, als ‘vergrijzing’ (struiken die oud en groot 
worden) kan optreden. Het beheer dient hier lokaal op afgestemd te worden, al dan 
niet met of zonder schapen (met flexinetten isoleren). 
 
De struwelen met Amerikaanse vogelkers moeten frequent begraasd worden om 
uitbreiding van deze soort tegen te gaan. Als de soort zich ondanks gericht beheer 
verder verspreid zijn aanvullende maatregelen nodig zoals uitrekken van planten.  
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De Kuil 
Er zijn in de Kuil in de huidige situatie 2 flanken met struikhei. Op de andere flanken 
kan ook een kruidenrijke heidevegetatie ontwikkeld worden door het kappen van 
struiken en bomen. Op de bestaande flanken met struikhei is het nodig de 
braamvegetatie en struiken en bomen selectief te kappen. Een beeld met een 
gevarieerde struikheide vegetatie (hoge en lage struiken en open plaatsen) in 
combinatie met struiken en enkele boompjes is het doel. Brem staat hier en daar in de 
overgang van de flank naar het grasland. Aanbevolen wordt de bremstruikjes te 
sparen om bremstruwelen te ontwikkelen. 
 
Het grasland in de kuil is relatief soortenarm. Introductie van doelsoorten is hier te 
overwegen. 
 
Stuwwal 
De diversiteit van het grasland kan op korte termijn bevorderd worden door het 
uitleggen van maaisel afkomstig van gebieden uit de regio met gewenste soorten. Dit 
is op kleine schaal al geprobeerd op de stuwwal.  
 
Het maaien van bramen is een aandachtspunt. Als daar niets aan gedaan wordt, 
ontstaan braamstruwelen en dat gaat ten koste van de ontwikkeling van kruidenrijk 
grasland.  
 
De schapen trappen op diverse locaties de bodem helemaal open. Met behulp van 
flexinetten kan je locaties van de wissels op de flank verplaatsen waardoor de 
vegetatie niet helemaal kapotgetrapt wordt. 
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Bijlage 1 Kaarten van begraasde gebieden 

 

 
Lindenholt: De paarse vlakken worden begraasd  
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Staddijk: De paarse vlakken worden begraasd  
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Driehuizen & Panoven: De paarse vlakken worden begraasd  
 

 
De Kuil: De paarse vlakken worden begraasd. De grote rechthoek is de kuil met heideflanken, 
de kleine rechthoek het weitje met vast raster. 
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Stuwwal: De paarse vlakken worden begraasd  
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