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1. Inleiding
Op 25 juni 2004 hebben het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de Stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en
het Havenbedrijf Rotterdam het bestuursakkoord “Project Mainportontwikkeling Rotterdam" (PMR) ondertekend. In
het Bestuursakkoord staan de afspraken benoemd over de financiering en de uitvoering van de drie deelprojecten:
de aanleg van de Tweede Maasvlakte, inclusief natuurcompensatie; de aanleg van 750 hectare natuur- en
recreatiegebied en de projecten op Bestaand Rotterdams Gebied (BRG).
Het BRG-project bestaat uit een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten (intensiveren) en
de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Deze projecten zijn in samenspraak met het Rijk, maatschappelijke
partijen en andere overheden uitgewerkt in het Projectprogramma BRG en vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg
ROM-Rijnmond. Hierbij heeft de gemeente Rotterdam de inspanningsverplichting op zich genomen om deze
resultaten te bereiken.
Kwaliteitsverbetering van de leefomgeving wordt bereikt door het uitwerken van een aantal leefbaarheidsprojecten.
Deze projecten hebben tot doel:
 impuls te geven aan het verbeteren van de milieukwaliteit of;


impuls geven aan het aanbod van kwaliteit van natuur- en recreatiegebied of;



impuls geven aan de ruimtelijke kwaliteit van de regio Rotterdam.

Een van deze leefbaarheidsprojecten is het project Herinrichting Landtong Rozenburg. Het project Herinrichting
Landtong Rozenburg ging in 2003 van start met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen
negen deelnemende partijen in het project. De opzet van een groene Landtong betekende de mogelijkheden om de
herplant in te vullen van RWS als compensatie van het rooien van bomen in het kader van de werkzaamheden langs
de A-15 in het Rotterdams havengebied.
Het Ministerie van LNV, bureau LASER heeft ontheffing verleend voor de aanplant van 10 hectare van deze
herplantplicht middels spontane bosontwikkeling. De ontheffing kan worden ingetrokken wanneer binnen 10 jaar
geen bos ontstaat van potentieel hoogwaardige kwaliteit.
Binnen het project Herinrichting Landtong Rozenburg is deze uitdaging aangegaan. In nauwe samenspraak met het
Wereld Natuur Fonds wordt op de Landtong Rozenburg sinds 2003 een uniek experiment uitgevoerd. Herplantplicht
die voortvloeit uit de boswet wordt hier ingevuld door spontane bosontwikkeling in een natuurgebied waar
natuurlijke processen de hoofdrol spelen. In plaats van de mens is het hier de natuur die bepaalt welke boom of
struik waar kan groeien. Spontane kieming, onderlinge concurrentie, vraat, natuurlijke successie, droogte,
verdrinking, storm en brand bepalen het beeld van het dynamische bos dat op de Landtong groeit.
De deelnemende partijen aan deze herinrichting hebben de opgave op zich genomen tot realisatie van circa 84
hectare ontwikkeling recreatie- en natuurgebied op de Landtong Rozenburg. Een belangrijk onderdeel daarvan is de
ontwikkeling van 53 hectare ‘struinnatuur’ op het brede deel van de romp van de Landtong, ook wel de
‘Begrazingsweide’ genoemd. Vanaf 2003 is in dit deelgebied jaarlijks bijgehouden waar bos en struweel bijgekomen
of verdwenen is. Dit rapport doet verslag van 10 jaar spontane bosontwikkeling op de Landtong Rozenburg.

1

Natuurlijk compensatiebos, 10 jaar spontane bosontwikkeling op de Landtong Rozenburg

Foto 1: Wildlevende paarden en runderen vormen een essentieel onderdeel van de natuur op de Begrazingsweide. Door te
grazen, snoeien, schillen, schuren, zandbaden, woelen en betreden geven ze vorm en invulling aan het gebied.

Foto 2. Doornstruiken, zoals de egelantier, duindoorn en meidoorn op deze foto, vormen op de Landtong belangrijke
wegbereiders voor bos. Ze beschermen elkaar en andere bomen en struiken tegen vraat van de aanwezige wildlevende
paarden en runderen.
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2. De Begrazingsweide
De Begrazingsweide op de Landtong Rozenburg is een smalle strook land tussen Het Scheur en het Calandkanaal.
Ten westen liggen de havens van Europoort en de beide Maasvlaktes. In het oosten ligt Maassluis. Ten zuidoosten
ligt de bebouwde kom van Rozenburg (zie Figuur 1). De Landtong is in zijn huidige vorm in de jaren 1950 en ‘60
ontstaan als bijproduct van het graven van het Calandkanaal en aanliggende havens. De voormalige polderbodem
van het eiland Rozenburg is toen tot aan het dijkniveau opgehoogd met een grote hoeveelheid zilte grond. In de
jaren daarop is het zout door regenwater langzaam uit de bodem weggespoeld. Voor 1999 was dit gebied voor een
deel in gebruik als agrarisch gebied en werden op zeer beperkte schaal bomen en struiken aangeplant: vier rijen
Italiaanse populieren en witte abelen.

Figuur 1. Satellietfoto van de Begrazingsweide op de Landtong Rozenburg

3. Natuurlijke processen
Al die jaren was het beheer op grote delen van de Landtong terughoudend en hebben natuurlijke processen zoals
langzame ontzilting, spontane begroeiing, natuurlijke successie, neerslag en verdamping een hoofdrol gespeeld. In
eerste instantie was het gebied veel te zout voor bomen en struiken. Er broedden kluten en bontbekplevieren.
Zeekraal en andere zilte pionierplanten verschenen als eerste, maar in de loop der jaren spoelde het zoete
regenwater steeds meer zout weg uit de ondergrond en kwam er langzaam ruimte voor de eerste bomen en
struiken. Spontaan kwamen her en der wilgen en duindoorns op.

3.1 Begrazing als natuurlijk proces
Vanaf de start van de Begrazingsweide in 1999 heeft geen aanplant meer plaatsgevonden. Sindsdien vindt er
jaarrondbegrazing door halfwilde runderen (Schotse hooglanders) plaats als natuurlijk proces. Vanaf 2008 wordt er
ook door wildlevende paarden (koniks) gegraasd, waarbij het aantal grazers is afgestemd op de draagkracht van het
terrein. Paarden vreten vooral gras en dat mag best voedselarm en dor zijn. Zo brengen zij structuur aan in de
uitgestrekte duinrietgraslanden die de runderen jarenlang lieten staan. Runderen vreten bij voorkeur het
voedselrijkere groene gras. Afgegraasd duinriet dat weer opnieuw uitloopt is daarom geschikt rundervoer. De
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paarden zorgen er dus voor dat er sinds hun komst meer te eten is voor de runderen. Ook grazen paarden gras kort
af, waar konijnen, scholeksters en kieviten van profiteren, naast madeliefjes en andere kleine planten.
Sinds de introductie van runderen en paarden als natuurlijke grazers neemt de kruidenrijkdom toe. In natte tijden
(herfst, winter en voorjaar) trappen de dieren tijdens het lopen de gesloten grasmat her en der open. Zaden komen
zo in contact met de minerale bodem en kunnen daar beter kiemen. Vooral voor eenjarige kruiden is dat van groot
belang: zij moeten immers ieder jaar weer uit zaad opgroeien. Bovendien verspreiden de grazers in hun vacht talloze
plantenzaden. Talloze bloeiende planten leveren veel nectar en bieden daarmee een geschikte leefomgeving voor
een toenemende rijkdom aan insecten, zowel in aantal als in diversiteit. In de nazomer en herfst zetten al deze
planten zaad. Zowel de insecten als de zaden bieden voedsel aan vogels. Geen wonder dat de biodiversiteit van het
gebied in alle opzichten is toegenomen.

Foto 3. Bomen en struiken groeien desnoods jarenlang in bonsaivorm, of groeien op in de beschutting van ruigte, braam,
meidoorn, duindoorn en egelantier.

Naast de toenemende kruiden- en insectenrijkdom voltrekt ook de spontane bosontwikkeling zich nu anders dan
zonder begrazing. Door begrazing en het opentrappen van de bodem door de grazers nemen de kiem- en
opgroeikansen voor (doorn)struiken en bomen toe. Echter, deze groeien nu niet meer vanzelf uit tot volwassen
exemplaren, maar hebben hiervoor de beschutting van doornstruweel, giftige planten of ruigte nodig. Runderen
snoeien immers veel jonge bomen en struiken. Paarden schillen bomen, maar kunnen slecht tegen antivraatstoffen
in de bast, waardoor maar een beperkt aantal boomsoorten het risico loopt om geschild te worden. Doornstruiken
en antivraatstoffen vormen dus sinds de komst van de grazers een belangrijke rol in het gebied.
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Duindoorns, meidoorns en bramen houden runderen en paarden op afstand. Binnen deze doornstruwelen kiemen
spontaan bomen en andere struiken. Ze krijgen de kans om op te groeien, maar door hun schaduwwerking kwijnen
de doornstruwelen tussen de bomen en hogere struiken weg. Aan de randen blijven ze echter wel vitaal en zo
voorkomen ze dat de grazers alsnog toegang krijgen tot de malse schors. Als na verloop van tijd er een zwakke plek
in het beschermende struweel komt, dan krijgen de runderen en paarden alsnog toegang tot het bosje en worden de
aanwezige bomen en struiken geschild en gesnoeid. Veel bomen overleven dat, maar niet allemaal. De ene soort is
daarbij gevoeliger voor vraat dan de andere. Jonge bomen en struiken worden geheel opgegeten, waardoor zo’n
bosje van binnenuit opener wordt. In het bosje verschijnen weer bloemen, die insecten en vogels aantrekken. Na
vele jaren sterven de grote bomen alsnog door ouderdom en wordt het bosje steeds opener. Er komt meer licht op
de bodem en daarmee nieuwe kansen voor doornstruweel. De cirkel begint opnieuw. Omdat soorten van oudsher
aangepast zijn aan de verschillende stadia van een dergelijk halfopen bos, krijgen telkens weer andere soorten een
kans. Vogels als spechten, nachtegaal, braamsluiper en blauwborst profiteren. Natuur waar omwonenden volop van
genieten.

Foto 4. Ondanks schuren, breken, snoeien en schillen, groeien er steeds meer bomen en stuiken in de Begrazingsweide.

Deze interactie tussen landschap, grazers en vegetatie zorgt voor een soortenrijke cyclische successie, in plaats van
een eindstadium met een donker, soortenarm schaduwbos met een handvol soorten, wat vaak het resultaat is van
een aangeplant bos. Zonder tegenkracht worden immers alle bomen groot en concurreren ze alleen maar om het
licht met elkaar. De soorten die het best zijn aangepast op groeien in de schaduw winnen dan de race. De meeste
laten nauwelijks licht door en onder hun bladerdak is het donker. De ondergroei met bloemen en grassen verdwijnt
en de soortenrijkdom neemt sterk af. Als op de gebruikelijke manier de herplant was gerealiseerd, dan had er nu een
soortenarm struweel of jong bos gestaan met hooguit een tiental soorten. De gebruikelijke dichte aanplant had
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daarbij weinig ruimte gelaten voor spontane komst van andere soorten. De bomen waren in de jaren daarna
gegroeid, waardoor er een gesloten schaduwbos was ontstaan. Door gebrek aan licht zouden veel aangeplante
struiken weer afgestorven zijn en zouden alleen de meest schaduwtolerante en concurrentiekrachtige soorten
overleefd hebben. Hoe anders is het nu verlopen. Alleen al de 67 soorten bomen en struiken in de Begrazingsweide
steken zeer positief af tegen dit eindbeeld.
Dankzij de aanwezige wildlevende runderen en paarden is de Begrazingsweide een prachtige mix van bos, struweel
en grasland geworden. Het inruilen van herplantplicht tegen vierkante meters spontane natuur met volop kansen
voor een natuurlijke bosontwikkeling blijkt daarmee geen zwaktebod, maar een enorme kans voor natuur en
recreatie in de regio.

Foto 5. In 2003 (links) groeit er rond de radarpost wat duindoornstruweel zonder andere soorten er tussen. Daarvoor ligt een
forse ruige grasvlakte vol duinriet. Tien jaar later, in 2013 (rechts), is de situatie flink veranderd: het duindoornstruweel is fors
naar buiten gegroeid en er tussenin staan tal van andere bomen en struiken. Ook op de helling ervoor is een soortenrijk
struweel ontstaan, nu beschermd door bramen. Van een grazige strook met duinriet is nauwelijks meer sprake. Deze situatie
is kenmerkend voor de Landtong en andere extensief begraasde gebieden.

Foto 6. Begin 2006 (links) is er nog een brede grasstrook tussen het struweel en het raster en loopt er een runderwissel. In
2010 (rechts) is de grasstrook met wissel verdwenen en groeien de doornstruiken tot aan het raster. Ook veel bomen zijn
opgerukt en staan nu veel dichter bij het hekwerk. Hieronder zijn talrijke smakelijke soorten, zoals wilgen en populieren, die
zonder bescherming van doornstruiken weinig kans zouden hebben gehad om zo snel zo groot te worden.
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4. Resultaten
4.1 Soortenrijkdom
Na 40 jaar van ontzilting en voortgaande successie laat het begrazingsgebied op de Landtong de laatste 15 jaar een
krachtige bosontwikkeling zien. Op diverse plaatsen komt duindoornstruweel of braamstruweel explosief tot
ontwikkeling. Tegelijkertijd biedt ouder doornstruweel steeds meer ruimte voor een breed scala aan bomen en
struiken. Niet alleen inheemse soorten komen daarbij spontaan op. Ook bomen en struiken vanuit tuinen,
plantsoenen en parken vinden hun weg naar de Landtong. Tabel 1 toont welke 6 soorten voor 1998 waren
aangeplant en in 2003 nog aanwezig waren. Tabel 2 toont de 35 soorten al in 2003 als spontane opslag aangetroffen
zijn. Tabel 3 laat de 32 soorten zien, die er tussen 2003 en 2013 in de Begrazingsweide bij gekomen zijn. Aangezien
er jaarlijks soorten bijkomen, zal de lijst de komende jaren eerder langer dan korter worden. Af en toe red een soort
het niet. Zo is een jonge witte paardenkastanje niet meer teruggevonden, is de tamme kastanje geschild en is de
sering verdwenen. In alle gevallen betrof het een enkel individu dat buiten het doornstruweel groeide.
Tabel 1. De 6 soorten bomen en struiken die voor 1998 in de Begrazingsweide aangeplant zijn en in 2003 nog steeds aanwezig
waren.

Witte abeel
Italiaanse populier

Kraakwilg
Franse tamarisk

Smalle olijfwilg

Tabel 2. Tijdens de eerste inventarisatie in 2003 zijn 35 soorten spontaan gekiemde bomen en struiken gevonden.

Appel
Witte abeel
Ruwe berk
Zuurbes
Dauwbraam
Gewone braam
Duindoorn
Eenstijlige meidoorn
Wegedoorn
Egelantier
Hondsroos
Zomereik

Zwarte Els
Gewone Esdoorn
Iep
Europese vogelkers
Witte kornoelje
Rode kornoelje
Wilde liguster
Lijsterbes
Smalle olijfwilg
Ratelpopulier
Zwarte populier
Gewone vlier

Bittere wilg
Boswilg
Geoorde wilg
Grauwe wilg
Katwilg
Kraakwilg
Kruipwilg
Krulwilg
Schietwilg
Sering
Vlinderstruik
Gewone vlier

Tabel 3. De 32 soorten die tussen 2003 en eind 2013 spontaan nieuw zijn verschenen in de Begrazingsweide op de Landtong
Rozenburg.

Wintereik
Gewone es
Tamme kastanje
Witte paardenkastanje
Spaanse aak
Grauwe abeel
Witte els
Zachte berk
Peterselievlier
Haagliguster
Zoete kers

Weichselboom
Amerikaanse vogelkers
Sleedoorn
Hanendoorn
Zweedse lijsterbes
Vuilboom
Wollige sneeuwbal
Gelderse roos
Hazelaar
Kardinaalsmuts
Peterseliebraam

Siebolds appel
Stekelige olijfwilg
Langstelige olijfwilg
(Japanse) olijfwilg (E. umbellata)
Gouden regen
Vlakke dwergmispel
Wilgbladige dwergmispel
Boksdoorn
Forsythia spec.
Ribes
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Tabel 4. De 3 soorten bomen en struiken die in de Begrazingsweide in 2013 niet meer aanwezig waren.

Tamme kastanje

Witte paardenkastanje

Sering

Foto 7. In de loop der jaren in de Begrazingsweide nieuw ontdekte struiken: Chinese boksdoorn, wollige sneeuwbal,
wegedoorn en rode kornoelje.

4.2 Spontane bosontwikkeling
Er is in 10 jaar tijd een gevarieerd landschap ontstaan met daarin planten, bomen en struiken die van nature
thuishoren in een estuarium met duinen. De begrazingsdruk blijkt van nature laag genoeg om het proces van
langzame bebossing op gang te houden. Het open landschap raakt daardoor in de loop der jaren langzaam meer
besloten. De runderen en paarden zorgen er wel voor dat de bossen opener zijn dan zonder begrazing het geval zou
zijn geweest. Hierdoor komt er meer licht op de bosbodem, waarvan bloemen profiteren. Open plekken zijn blijven
bestaan, evenals een netwerk van paden en paadjes dat door het struweel en de bossen loopt. Figuur 2 t/m 7 geven
aan waar en hoeveel bos er bij is gekomen in de afgelopen 10 jaar, met daarbij aangegeven de meest kenmerkende
soorten.
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Figuur 2. Bos en struweel op de noordelijke helft aan de start van het project in 2003.

Figuur 3. Bos en struweel op de noordelijke helft in 2013, na 10 jaar spontane bosontwikkeling.

Figuur 4. Tussen 2003 en 20013 spontaan bijgegroeid bos en struweel op de noordelijke helft.

9

Natuurlijk compensatiebos, 10 jaar spontane bosontwikkeling op de Landtong Rozenburg

Figuur 5. Bos en struweel op de zuidelijke helft, aan de start van het project in 2003.

Figuur 6. Bos en struweel op de zuidelijke helft in 2013, na 10 jaar spontane bosontwikkeling.

Figuur 7. Tussen 2003 en 20013 spontaan bijgegroeid bos en struweel op de zuidelijke helft.
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4. Herplantplichtvakken
4.3 Herplantplichtvakken
Hoewel 10hectare herplantplicht door natuurlijke bosontwikkeling tot stand mocht komen, moest wel al bij de start
worden aangegeven waar dit ‘spontane’ bos zou komen te liggen. Hiertoe zijn de zogenoemde herplantplichtvakken
aangewezen. Volgens de gemaakte afspraken zouden deze vakken in 10 jaar tijd voor 100% met bos en struweel
begroeid moeten zijn. Uiteraard waren die plekken uitgekozen waarvan destijds de verwachting was dat daar de
meeste kans was op spontane bosopslag. Destijds is vooral voor hellingen gekozen, omdat daar de meeste
struweeluitbreiding en bosopslag plaats vond. Inmiddels is dit patroon gewijzigd: lokaal raken nu hele oppervlaktes
schraal grasland in een paar jaar tijd bedekt met duinriet om het jaar daarop vol te schieten met duindoorns of
ander struweel. De bosontwikkeling op hellingen blijft daarentegen achter, zowel binnen als buiten de afgesproken
vakken. Hierdoor bleek in 2010 de doelstelling van 100% bos binnen 10 jaar op de aangewezen plekken niet meer
haalbaar. In overleg met het ministerie van LNV zijn daarom de herplantplichtvakken herschikt.

Figuur 8. Het percentage bos en struweel in de zuidelijke telvakken in 2003.

Figuur 9: Idem in 2013. Van vakken die niet (of sinds 2010 niet meer) mee tellen staan de percentages tussen haakjes.
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Figuur 10. Het percentage bos en struweel in de noordelijke telvakken in 2003.

Figuur 11. Idem in 2013. Van vakken die niet (meer) mee tellen staan de percentages tussen haakjes.

Figuren 8 t/m 11 laten per telvak zien welk deel van het oppervlakte met bomen en stuiken begroeid was in
respectievelijk 2003 en 2013. Dit is nog indrukwekkender zichtbaar in de figuren 2 t/m 7. Hierop is te zien dat er in
10 jaar tijd veel bos en struweel bij is gekomen in de Begrazingsweide op de Landtong Rozenburg. Ook de foto’s in
Bijlage 1 illustreren dit beeld.
Bij de start in 2003 werd 5,7 hectare bos en struweel opgemeten en in 2013 23,1 hectare. In 10 jaar tijd is in de
Begrazingsweide dus circa 17,4 hectare aan spontaan bos bijgekomen, bijna het dubbele van de afgesproken 10
hectare. De oude vakken zijn na 10 jaar op 7,2 hectare uitgekomen met een jaarlijks nog steeds stijgende lijn. Binnen
de aangewezen nieuwe herplantplichtvakken is het met 9,8 hectare net niet gelukt om precies op 10 hectare uit te
komen. Meestal zijn het kleinere plekken in de schaduw van hoge wilgen of abelen, maar soms zijn het ook grotere
stukken, die naar verwachting in de komende jaren verder vol zullen lopen met struweel. Tabel 5 en Figuur 12 laten
de gestage groei van het oppervlakte bos en struweel zien.
De spontaan gekiemde bomen variëren in hoogte tussen de 0,5 meter voor jonge eiken en essen en 8 meter voor
zwarte populieren, schietwilgen en berken. Diverse eiken, esdoorns, essen en iepen hebben in deze 10 jaar een
hoogte tot 5 meter bereikt en doen daarmee niet onder voor aangeplante exemplaren.
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Tabel 5: de jaarlijks getelde oppervlakte spontaan bos en struweel binnen de in 2010 afgesproken herplantplichtvakken en
voor de hele Begrazingsweide. In 2010 is uit de oude inventarisatiegegevens van de jaren vóór 2010 het aandeel begroeid
binnen de nieuwe herplantplichtvakken bepaald.

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Nieuwe herplantplichtvakken
(sinds 2010)
2,8 ha
28%
3,3 ha
33%
4,5 ha
45%
5,8 ha
58%
6,7 ha
67%
7,4 ha
73%
8,0 ha
79%
8,6 ha
85%
9,1 ha
90%
9,5 ha
94%
9,8 ha
97%

Begrazingsweide totaal
5,7 ha
7,0 ha
8,9 ha
10,9 ha
12,6 ha
14,4 ha
15,9 ha
17,9 ha
19,5 ha
21,5 ha
23,1 ha

14%
16%
21%
26%
30%
34%
37%
42%
46%
51%
55%

Figuur 12: Het aantal hectares begroeid met bos en struweel in de Begrazingsweide op de Landtong.
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5. Conclusies en aanbevelingen
Dankzij de aanwezige wildlevende runderen en paarden is de Begrazingsweide een prachtige mix van bos, struweel
en grasland geworden. Het inruilen van herplantplicht tegen spontane natuur met volop kansen voor een natuurlijke
bosontwikkeling blijkt daarmee geen zwaktebod, maar een enorme kans voor natuur en recreatie in de regio.
Ondanks dat het moeilijk te voorspellen valt waar bomen en struiken spontaan op zullen komen, vindt inmiddels in
alle gekozen vakken spontane bosontwikkeling plaats. De oude vakken zouden na 10 jaar op 7,2 hectare uitgekomen
zijn, echter ook met een continu stijgende lijn. Met de nieuw gekozen vakken is in 10 jaar tijd 9,8 hectare
gerealiseerd, maar over de gehele Begrazingsweide is er een veelvoud 17,4 hectare bijgekomen bovenop de in 2003
al aanwezige 5,7 hectare. De verwachting is dat de komende paar jaar de laatste gaatjes vanzelf alsnog vol zullen
groeien. Om toch te voldoen aan de gestelde eis van 10 hectare bos zou een alternatief kunnen zijn om de vakken
nogmaals te verschuiven. Ditmaal over een minimale afstand, zodat de 0,2 hectare alsnog erbinnen valt. Het eerste
(wachten tot de laatste delen zijn vol gegroeid) valt echter te prefereren, omdat dit beter past bij het leidend zijn van
spontane natuurlijke processen in de natuur en het natuurbeheer van de Begrazingsweide. Het tweede (de vakken
nogmaals verschuiven) is slechts een administratieve wijziging; het totale oppervlak bos op de Begrazingsweide
verandert immers niet.
Voor een eventuele volgende keer is het te overwegen of het realistisch en zinvol is om exacte vakken aan te wijzen
waarbinnen de bosontwikkeling moet plaatsvinden. Een ruimer areaal aanwijzen dan de opgave (of wellicht in het
geheel geen vakken aanwijzen) biedt ruimte voor het onbegroeid blijven van delen en verschuiven van bos, wat
onvermijdelijk is bij begrazing en natuurlijke processen en juist uit oogpunt van ecologie en natuurbeleving heel
waardevol is. Het zou eigenlijk vreemd zijn nu te concluderen dat het doel van de 10 hectare niet is bereikt omdat dit
niet binnen de lijntjes op een kaart is gebeurd. Zoals uit dit rapport blijkt is er in de Begrazingsweide in totaal 17,4
hectare spontaan bos met een enorme soortenrijkdom ontstaan, bijna twee keer zoveel als vereist. Dat is eigenlijk
het belangrijkste resultaat!
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Bijlage 1
De toename van bos en struweel wordt hieronder geïllustreerd aan de hand van een aantal dubbele foto’s van
dezelfde plekken, waarbij de linker foto uit de beginjaren is gecombineerd met een foto rechts uit de latere jaren.

Foto 8. De luchtfoto uit 2001 (links) laat vooral wilgenbosjes in natte terreindelen zien. De grote wilg op de foto rechts uit
2013 staat linksboven op de luchtfoto links. Terwijl op de linker foto nog bijna geen duindoorn te zien is, is op de foto rechts
de helling en het lage deel op achtergrond helemaal dichtgegroeid. De waterplas is in 2013 (foto rechts) kleiner dan op de
luchtfoto links, omdat de waterstand op het moment van opname lager is.

Foto 9. In 2004 (links) is de hooggelegen vlakte nog steeds onbegroeid, maar in 2012 (rechts) staat deze vol met duindoorns.
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Foto 10. In 2008 (links) is hier een grazige vlakte met her en der wat stuiken. In 2013 (rechts) is er op dezelfde plek nauwelijks
nog gras te zien en staan er overal bramen, kornoeljes, rozen en duindoorns.

Foto 11. In 2005 (links) is hier nog geen duindoorn te zien. Maar een foto uit 2013 (rechts) van dezelfde boom, vanaf de
heuvel aan de andere kant genomen, toont uitgestrekte duindoornstruwelen.

Foto 12. In 2005 (links) zijn de heuvels op de achtergrond nog vooral grazig, met rechts een klein toefje braam. In 2011
(rechts) staan dezelfde heuvels vol met struiken en braamstruwelen.
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Foto 13. In 2005 (links) heeft deze plas nog volop water en groeien er vooral water- en moerasplanten. Op de achtergrond
staat een rijtje aangeplante populieren. Rechts: nadat de plas structureel droog viel, zijn er massaal wilgen en duindoorns
opgeschoten op de voormalige oever en plasbodem. De Italiaanse populieren uit de eerdere aanplant bleken niet bestand
tegen schillende paarden en zijn in de herfst en winter van 2013 omgewaaid. De aangeplante abelen, kraakwilgen en smalle
olijfwilgen doen het daarentegen wel goed.

Foto 14. In 2003 (links) groeien er op dit grasveld her en der kleine in bonsai-vorm gesnoeide struikjes, rode kornoeljes. In
2013 (rechts) zijn deze bonsai-kornoeljes met behulp van worteluitlopers aaneengegroeid tot forse oppervlaktes, waartussen
nu ook duindoorns, meidoorns, ligusters en andere struiken groeien.
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