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De invloed van wisselbeweiding
op de biodiversiteit van kwelders
Om verruiging door successie op de
kwelders langs de Waddenzeekust
tegen te gaan wordt veelal beweiding
toegepast met runderen, paarden of
schapen. Dit voorkomt een door
zeekweek gedomineerde vegetatie.
Daarbij kiest men meestal voor een
jaarlijks terugkerend beheer van
seizoenbeweiding met vaste veedichtheid. Wisselbeweiding is een relatief
nieuwe vorm van beheer en er is nog
weinig bekend over het effect hiervan
op de biodiversiteit van kwelders. In
een meerjarig beweidingsexperiment
vergeleken wij de effecten van verschillende beheerregimes. Hierbij onderzochten we, aan de hand van verschillende variabelen en soortgroepen, de
effecten van de verschillende regimes
op biodiversiteit. Dit artikel geeft een
overzicht van de belangrijkste ervaringen met wisselbeweiding gedurende
de zevenjarige proef (2010–2016).
Sanne Moedt, Chris Smit, Georgette
Lagendijk, Jan Bakker, Stefanie Nolte,
Roel van Klink, Annette Wielemaker
& Peter Esselink
Wisselbeweiding, waarin jaren met relatief
intensieve beweiding en jaren zonder
beweiding worden afgewisseld, heeft als doel
om in verschillende jaren zowel soorten met
een voorkeur voor beweiding, als soorten
gevoelig voor beweiding de kans te geven tot
reproductie te komen. Hierin lijkt wisselbeweiding, zoals toegepast in deze proef, dus
meer op begrazing onder natuurlijke
omstandigheden, indien er een periode geen
(of weinig) grazers in een gebied aanwezig
zijn door ziekten, migratie en/of predatie
(Lagendijk et al., 2017). Een jaar zonder

Runderen grazen op de kwelder. (Foto: Willem van Duin)

beweiding bijvoorbeeld, kan planten meer
tijd geven om tot bloei te komen, wat van
belang is voor bloembezoekende insecten.
Daarnaast leiden de jaren met intensieve
beweiding tot plekken met korte vegetatie,
wat laagblijvende plantensoorten kan
bevorderen ten opzichte van de hoogopgaande, competitieve soorten. Meer variatie
in vegetatiestructuur is ook goed voor
muizen: lage vegetatie biedt opties om
voedsel te zoeken, terwijl hoge vegetatie
beschermt tegen predatoren. Deze beheervorm verschilt van de vaak in de landbouw
gebruikte, gelijknamige beweidingsvorm,
waarbij zeer intensieve beweiding gedurende
een aantal dagen wordt afgewisseld met een
korte periode zonder beweiding.
De kwelders van Noord-Friesland Buitendijks
(NFB) vormen een vrij homogeen kwelderlandschap, waardoor het mogelijk was om
drie min of meer vergelijkbare proefgebieden
te selecteren (West, Midden en Oost; fig. 1).
Begin 2010 werd elk proefgebied verdeeld in
vijf dan wel zes proefvakken van elk ongeveer
11 ha en werden de volgende vijf beweidingsregimes ingesteld (plus één proefvak zonder
beweiding in West):
1. intensieve (1 dier/ha) beweiding met
paarden;
2. lichte (0,5 dier/ha) beweiding met
paarden;
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3. intensieve beweiding met runderen;
4. lichte beweiding met runderen;
5. wisselbeweiding met runderen bestaande
uit een tweejarige cyclus van een jaar
zonder beweiding, gevolgd door een jaar
met intensieve beweiding.
Voor het begin van de proef werd in het hoge
deel van elk proefvak een drinkbak voor het
vee geïnstalleerd. Op de kwelder van NFB
loopt het weideseizoen van begin juni tot half
oktober. Deze periode werd ook in de proef
aangehouden. Vanaf begin 2014 kon het
proefgebied Midden niet meer worden
gebruikt, waardoor de laatste jaren van het
onderzoek gebaseerd zijn op de proefgebieden West en Oost. In deze twee proefgebieden heeft wisselbeweiding gedurende het
experiment dus 3½ cycli kunnen doorlopen.
Over de vergelijking tussen beweiding met
paarden of runderen met vaste dichtheden is
al eerder gerapporteerd (Esselink et al.,
2016). Door de relatief grote verschillen
tussen de effecten van paarden en runderen,
vergelijken we in dit artikel de effecten van
wisselbeweiding met runderen alleen met de
andere twee beweidingsregimes met
runderen.

Beschrijving proefgebieden
Het zuidelijke, landwaartse deel van de
proefgebieden Midden en Oost bestond uit

Figuur 1. Overzichtskaart van de drie proefgebieden in Noord-Friesland Buitendijks (W = West,
M = Midden, O = Oost). Het middelste proefgebied laat het beheer in de vijf proefvakken zien.
Eén dier betekent lichte beweiding (5 stuks vee per proefvak; 0,5 dier/ha), twee dieren betekent
intensieve beweiding (10 stuks vee per proefvak; 1 dier/ha). De roterende pijlen geven wisselbeweiding aan waarbij om het jaar intensief (1 rund/ha) en niet beweid werd. Het meest westelijke
proefgebied had ook een permanent onbeweid proefvak.
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Figuur 2. Vegetatieontwikkeling in de
proefgebieden West (A)
en Oost (B), gebaseerd
op karteringen
uitgevoerd in 2009,
2011, 2013 en 2016
(per regime geven de
kolommen de resultaten van de opeenvolgende karteringsjaren).
Om grafische redenen
zijn enkel de vegetatietypen weergegeven die
in minstens één jaar in
een van de proefvakken
een aandeel in de
vegetatie hadden van
ten minste 5 % (figuur
aangepast uit Esselink
et al., 2019).
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hoge kwelder die ongeveer halverwege de
proefvakken overging in lage kwelder. De
hoge kwelder (0,7–0,8 m boven gemiddeld
hoogwater (GHW)) werd hier voorafgaande
aan de proef gedomineerd door vegetatie
typen van fioringras of kweek; het lage deel
(0,4–0,6 m boven GHW) door het vegetatie
type van gewoon kweldergras. De kwelder in
het proefgebied West is later ontstaan dan de
gebieden Midden en Oost en de hoogte van
de kwelder was er ongeveer 0,2 m lager. In de
periode voorafgaande aan de proef werd
gebied West acht jaar lang niet beweid. Om
een zo gelijk mogelijke uitgangssituatie te
creëren werden alle drie gebieden in het jaar
voorafgaande aan de proef (2009) intensief
beweid. De vegetatie van proefgebied West
bleef niettemin afwijkend ten opzichte van
Midden en Oost met in 2009 een hoge
bedekking van de vegetatietypen met
zeekweek of fioringras op de hoge kwelder
(0,3–0,5 m boven GHW) en het type van
zulte met gewoon kweldergras op de lage
kwelder (0,2–0,4 m boven GHW).

Vegetatieontwikkeling
Om de ontwikkeling van de vegetatie te
volgen, is er vóór en tijdens het experiment in
de nazomer vier keer een gebiedsdekkende
vegetatiekartering uitgevoerd (resp. 2009,
2011, 2013 en 2016; fig. 2). Hierbij is gebruikgemaakt van de TMAP-typologie, een voor de
kwelders van de internationale Waddenzee
opgestelde vaste vegetatietypologie (Petersen
et al., 2014). Bij intensieve beweiding was
sprake van een afname van het vegetatietype
zulte met gewoon kweldergras (fig. 2, A en
B). Lichte beweiding zorgde voor instandhouding of toename van dit type. Opvallend was
het grote aandeel van het vegetatietype klein
schorrenkruid en zeekraal in 2016 bij wisselbeweiding in het westelijke proefgebied, in
vergelijking met de andere proefvakken in dit
en het oostelijk proefgebied (fig. 3). Dit was
waarschijnlijk het gevolg van de combinatie
van beweiding (in 2015) en natheid (slechte
ontwatering) van dit proefvak. Bij alle drie
beweidingsvormen bleef een combinatie van
meerdere vegetatietypen in stand. Na enige
jaren konden in beide proefgebieden zowel
wissel- als lichte beweiding vestiging en
uitbreiding van zeekweek echter niet voorkomen (fig. 2). De verwachting voor de langere
termijn is dat deze twee beweidingsvormen
een verdere toename van zeekweek niet
kunnen voorkomen. Zo werd in experimenten op Duitse vastelandskwelders bij lichte
beweiding met zowel runderen (Leybucht,
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Figuur 3. Vegetatiekaarten van proefgebied
West (A) en proefgebied Oost (B) in 2016
(figuur aangepast uit Esselink et al., 2019).
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Mogelijk was de graasdruk bij wisselbeweiding te laag om optimale condities te creëren
voor vestiging van andere soorten. Wel was
akkermelkdistel bij wisselbeweiding aanwezig
in de onbeweide jaren (proefgebied Oost, en
in 2016 ook in West). Deze soort is maar in
één jaar aangetroffen bij lichte beweiding.
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beweidingsregimes met
runderen gedurende de proef
(2010-2016) en de uitgangssituatie (2009). In het regime met
wisselbeweiding was alleen in
de oneven jaren vee aanwezig
(aangegeven met de verticale
lijnen).
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Bakker et al., 2003) als met schapen (Sleeswijk-Holstein, Bakker et al., 2020) op termijn
ook een toename van zeekweek gevonden
(Bakker et al., 2020). Verder leidden de drie
verschillende beweidingsregimes met runderen niet tot verschillende vegetatiesamenstellingen, anders dan bij het proefvak zonder
beweiding in proefgebied West (fig. 2A, 3A).

Soortenrijkdom planten
De diversiteit aan plantensoorten werd
gemonitord binnen permanente kwadraten

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(pq’s) van 4 m x 4 m, waarvan er acht per
proefvak aanwezig waren. In de uitgang
situatie in 2009 was er geen verschil in de
gemiddelde soortenrijkdom per pq tussen de
drie beweidingsregimes (fig. 4). De soortenrijkdom nam tijdens de proef bij alle drie
regimes geleidelijk toe en aan het einde van
de proef was de soortenrijkdom per
4 m x 4 m bij intensieve beweiding significant
hoger dan bij wisselbeweiding en lichte
beweiding, die onderling niet significant
verschilden (fig. 4, Lagendijk et al., 2017).
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Zulte en bloembezoekende insecten
Op kwelders vormen bloeiende planten
behorende tot de composietenfamilie een
belangrijke voedselbron voor bloembezoekende insecten; zulte is hiervan veruit de
belangrijkste soort. De verwachting was dat
het jaar zonder beweiding in het wisselbeweidingsregime een extra mogelijkheid zou zijn
voor zulte om als tweejarige soort uit te
groeien tot hoge bloeiende planten in de
nazomer. Binnen de pq’s breidde zulte zich
wel uit bij wisselbeweiding, maar was de
bedekking van zulte niet hoger dan bij lichte
beweiding (Lagendijk et al., 2017).
Elk jaar zijn tijdens de bloeiperiode van zulte
(eind augustus) zowel het aantal bloemhoofdjes van zulte als de aantallen bloembezoekende insecten bepaald. Dit werd gedaan
langs 500 m lange transecten diagonaal door
de proefvakken (1 transect per vak), waarbij
elke 25 meter in een kwadraat van 4 m2 het
aantal bloemhoofdjes werd geschat. Het
aantal bloembezoekende insecten langs een
transect werd bepaald uit een combinatie van
een vlindertelling langs het hele transect en
tellingen van een minuut van de overige
bloembezoekers in dezelfde kwadraten als
waarin het aantal bloemhoofdjes werd
geschat (voor meer details zie Van Klink et
al., 2016). Op basis van deze tellingen liet het
aantal bloemhoofdjes van zulte bij wisselbeweiding in de loop van de proef een toename
zien (fig. 5A). Zoals verwacht liet het aantal
bloemhoofdjes bij wisselbeweiding in de
jaren zonder beweiding daarbij een piek zien
(in 2012, 2014 en 2016; fig. 5A); de planten

Foto 1 en 2. Invloed van wisselbeweiding op het bloemaanbod van Zulte. Foto’s van hetzelfde pq in twee opeenvolgende jaren. Links: jaar met beweiding (2015).
Rechts: jaar zonder beweiding (2016). Beide foto’s zijn gemaakt in augustus. (Foto’s: Richard Ubels)
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kregen deze jaren de mogelijkheid tot bloei te
komen (foto’s 1 en 2). Het verloop van het
aantal bloemhoofdjes bij intensieve en lichte
beweiding leek na 2012 erg op elkaar, al lag
zoals verwacht het aantal bloemhoofdjes bij
intensieve beweiding lager. De aantallen
bloembezoekende insecten op de transecten
zijn alleen voor de jaren 2011-2013 geana
lyseerd (zie Van Klink et al. 2016). Het aantal
bloembezoekende insecten was sterk positief
gerelateerd aan de aanwezigheid van zulte
(fig. 5B). Het lagere aantal bloembezoekende
insecten in 2011 was waarschijnlijk het gevolg
van een koud en nat seizoen.

Voedselaanbod voor broedvogels
Kwelders vormen belangrijke broedgebieden
voor verschillende soorten weidevogels,
waarvan een deel voor hun voedselvoorziening afhankelijk zijn van de kwelder, zoals
veldleeuwerik en graspieper. Deze twee
soorten bereiken hun hoogste dichtheid bij
een afwisseling in vegetatiestructuur. Op
zowel kortbegraasde, intensief beweide
kwelders als ook op onbeweide kwelders met
een hoge bedekking van hoogopgaande
vegetatie ontbreken beide soorten als
broedvogel (Mandema et al., 2015). Hangt
deze verspreiding mogelijk samen het
voedselaanbod en wordt dit ook beïnvloed
door wisselbeweiding? Om deze vragen te
beantwoorden is in één broedseizoen (mei

2,5

Figuur 5. (A) Het gemiddeld aantal
bloemhoofdjes van zulte per jaar voor
de drie beweidingsregimes (voor het
regime met wisselbeweiding geven de
verticale lijnen de jaren met beweiding
aan). (B) Relatie tussen het aanbod aan
bloemhoofdjes van zulte en het aantal
bloembezoekende insecten in drie
opeenvolgende jaren (figuur aangepast
uit Van Klink et al., 2016).
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2016, vóór de komst van het vee) het
voedselaanbod voor veldleeuwerik en
graspieper bij de verschillende beweidings
regimes onderzocht door met behulp van
photoeclectoren (zie kader) de abundantie
van geleedpotigen op de hoge kwelder te
bemonsteren. De vallen werden iedere week
geleegd en verplaatst om zo het bemonsterde oppervlak te maximaliseren, wat
resulteerde in 12 monsters per proefvak. In
de nestfase bestaat het dieet van jonge
vogels bij veldleeuwerik en graspieper
voornamelijk uit insecten en andere geleedpotigen met een sterke voorkeur voor relatief
grote prooien (> 4 mm, Van Klink et al., 2014;
Wiggers et al., 2015). In de analyse zijn
daarom geleedpotigen kleiner dan
4 mm buiten beschouwing gelaten. Omdat
de vallen door het vee vernield zouden
worden is de bemonstering gestopt bij het
begin van het weideseizoen, i.e. ongeveer
halverwege het broedseizoen. Voor wisselbeweiding geldt dat het jaar voorgaande aan het
verzamelen van deze gegevens (2015) een
jaar met beweiding was. Het bleek dat de
aanwezigheid van geleedpotigen beïnvloed
werd door beweiding, maar dat het effect
verschilde per groep (spinnen, vliegen,
kevers, etc.). Het aantal potentiële prooidieren voor jonge veldleeuweriken en graspiepers was significant hoger bij intensieve
beweiding ten opzichte van lichte en wissel-

3,5

beweiding (fig. 6). Het hoge voedselaanbod
onder intensieve beweiding werd vooral
veroorzaakt door hoge aantallen steltmuggen
(Limoniidae) van de soort Symplecta stictica.
Dit resultaat komt overeen met eerder
onderzoek naar effecten van beweiding op
Duitse kwelders waarin deze soort ook de
hoogste dichtheden liet zien bij intensieve
beweiding (Meyer et al., 1995). Uit onze
resultaten blijkt a) dat het ontbreken van
veldleeuwerik en graspieper bij intensieve
beweiding niet direct vanuit het voedselaan-

Een photoeclector. (Foto: Sanne Moedt)

Photoeclector
Een photoeclector is een piramidevormige val
met in de top een lichtopening. Deze licht
opening zorgt ervoor dat geleedpotigen langs
de binnenkant van de piramide omhoogklimmen of vliegen, waarna ze bovenin in een potje
met conserveervloeistof vallen.
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Figuur 6. Potentieel prooiaanbod (gemiddelde ± 1 standaardfout) per photoeclector voor (A) jonge veldleeuweriken en (B)
jonge graspiepers per beweidingsregime. Soortgroepen die zijn
meegenomen in het potentiële prooiaanbod zijn per vogelsoort
bepaald op basis van dieetstudies (Donald et al., 2001;
Vandenberghe et al., 2009; Van Klink et al., 2014). Staafjes met
dezelfde letter waren niet significant verschillend.
N = 24 photoeclectormonsters per beweidingsregime.
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elk plotje keutels verzameld (één keutel per
hoopje per plotje) om de identiteit van de
woelmuizen vast te stellen. Dit resulteerde
in 89 keutelmonsters die onderworpen
konden worden aan een DNA-analyse.
Volgens deze analyse waren de verzamelde
keutels enkel afkomstig van veldmuizen
(Verkuil et al., 2018). In andere jaren werden
in enkele braakballen van torenvalken ook
alleen resten (kaakjes) van veldmuizen
aangetroffen. Bij wisselbeweiding werden in
significant meer plots een of meerdere
sporen van veldmuizen aangetroffen dan bij
intensieve beweiding (fig. 7; Lagendijk et al.,
2019), maar bij wisselbeweiding verschilde
het aantal plots met sporen niet significant
van het aantal bij lichte beweiding. De
gegevens zijn verzameld in 2016, een jaar
zonder beweiding in de proefvakken met
wisselbeweiding. In 2013 (een jaar met
beweiding) was de aanwezigheid van
veldmuizen lager dan in 2016 (Lagendijk et
al., 2019). Dit zou dus kunnen betekenen
dat veldmuizen met name in de jaren
zonder beweiding het beste af zijn.

20
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Figuur 7. De aanwezigheid van woelmuizen in de
herfst van 2016 op de hoge kwelder in de drie
beweidingsregimes. Staafdiagram geeft het
gemiddelde percentage (± 1 standaardfout).
Staafjes met overeenkomende letters verschilden
niet significant van elkaar. In 2016 was er geen
beweiding in de proefvakken met wisselbeweiding.
N = 118 plotjes bij wisselbeweiding en
N = 120 plotjes bij lichte en intensieve beweiding.

bod kan worden verklaard, en b) dat
wisselbeweiding niet leidt tot een hoger
voedselaanbod in vergelijking met de twee
andere beweidingsregimes.

Wisselbeweiding en knaagdieren
Op de kwelder vormen woelmuizen een
belangrijke voedselbron voor roofvogels als
velduil en blauwe kiekendief. In november
2013, 2015 en 2016 is per proefvak en
gespreid over meerdere transecten in
60 cirkelvormige plotjes van 2 m2 de
aanwezigheid van woelmuizen op de hoge
kwelder geïnventariseerd (holletjes, looppaden, keutels of vraatsporen). In 2015 zijn in

Conclusies
Op grond van dit onderzoek kunnen we een
aantal conclusies trekken. Tabel 1 toont de
effecten met een vijfdelige schaal ten
Beweidingsregime

Effect

Wissel

0,5 dier/ha

1 dier/ha

opzichte van een situatie zonder beweiding.
Wisselbeweiding zorgt voor een vergelijkbare
diversiteit aan planten als lichte beweiding.
Intensieve beweiding resulteert in het
hoogste aantal plantensoorten. Wisselbeweiding was niet in staat om de uitbreiding van
zeekweek te voorkomen. Op de korte termijn
heeft wisselbeweiding daarentegen wel een
positief effect op het bloemaanbod van zulte
en dus ook op bloembezoekende insecten.
Intensieve beweiding resulteerde over het
algemeen in het hoogste voedselaanbod
voor verschillende soorten weidevogels zoals
eerdergenoemde veldleeuwerik en graspieper. Dit werd veroorzaakt door hoge aantallen muggen. Wisselbeweiding was samen
met lichte beweiding het meest gunstig voor
woelmuizen. Een meer algemene conclusie
die kan worden getrokken uit dit experiment
is dat effecten van wisselbeweiding met een
korte, tweejarige cyclus sterk overeenkwamen met de effecten van het regime met
jaarlijkse lichte beweiding. Wisselbeweiding
op kwelders leidt in eerste instantie dus niet
tot een verhoging van de biodiversiteit ten
opzichte van lichte beweiding. De effecten
van wisselbeweiding op de langere termijn
(>10 jaar) zijn nog onbekend. Bovendien is
er tijdens deze proef gebruikgemaakt van
een korte wisseling van een jaar (vanwege de
geringe beschikbare tijd). Mogelijk hebben
cycli van meerdere jaren een gunstiger effect,
onder andere voor de opbloei van planten.
Waarschijnlijk is dan echter ook een langere
periode met intensieve beweiding nodig
voor het eventueel terugdringen van
zeekweek. Om wisselbeweiding beter op
waarde te kunnen schatten, zijn langjarige
proeven nodig.

Vegetatieontwikkeling

+

+

+

Soortenrijkdom planten

+

+

++

Reductie van zeekweek (vegetatiekartering)

-

-

+

Hoogte vegetatie

-

-

--

Bloemproductie (zulte)

++

+

+

Bloembezoekende insecten

++

+

0
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Summary
The effect of rotation grazing on the biodiversity of salt marshes
In order to halt succession and to control the
dominance of sea couch grass on salt marshes
along the Wadden Sea coast, livestock grazing
is often used for conservation management.
Grazing is generally applied seasonally at constant stocking densities. Rotation grazing,
where grazing is alternated with a relatively
long period without grazing, is a relatively new
management measure. However, its impact on
biodiversity remains largely unknown. To determine if rotation grazing has ecological advantages over more traditional forms of grazing,
rotation grazing was included in a large-scale
grazing experiment on a mainland salt marsh
along the Dutch coast of the Wadden Sea. The
effects of rotation grazing (one year of summer
cattle grazing with 1 animal/ha followed by a
fallow year) were compared with annual cattle
grazing at high (1 animal/ha) and low
(0.5 animal/ha) stocking densities.
The effects of rotation grazing on biodiversity
and on the abundance of some species groups
were similar to grazing with low stocking densities. Both grazing regimes did not suppress the
expansion of sea couch grass, but grazing with
high stocking densities did. Plant species richness was highest under high stocking densities. Rotation grazing affected flower production of sea aster positively with subsequent
positive effects on the abundance of flower-visiting insects. The number of potential prey for
meadow birds was highest under high stocking
densities. Rotation grazing and grazing with
low stocking densities were most favourable
for voles.
We conclude that rotation grazing on salt
marshes does not directly lead to a biodiversity
maximization. So, there is no added value of
rotation grazing when the management goal is
biodiversity. However, the inclusion of the
occasional year without grazing, may benefit

some species groups, such as flower-visiting
insects.
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