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Nederlandse samenvatting 

Ecosystemen met hoge structurele diversiteit in de vegetatie ondersteunen vaak een hoge 
biodiversiteit en verstrekken een grote verscheidenheid aan ecosysteemdiensten. Voor 
optimaal gebruik van onze ecosystemen is het dus cruciaal kennis te vergaren over hoe 
structurele diversiteit in de vegetatie wordt gecreëerd en behouden. Grote herbivoren kun-
nen een belangrijke rol spelen bij het creëren en behouden van structurele diversiteit in 
de vegetatie, maar doen dit niet altijd. Het doel van dit proefschrift is om meer inzicht te 
krijgen in hoe grote herbivoren deze rol kunnen vervullen.

 In de eerste twee hoofdstukken (2 en 3) focus ik op de vraag hoe structurele 
diversiteit in de vegetatie kan worden gecreëerd en behouden wanneer de herbivoordicht-
heid laag wordt gehouden door direct menselijk ingrijpen. Eerst verkende ik onder wel-
ke omstandigheden herbivoren van verschillende grootte een vegetatiemozaïek kunnen  
creëren en behouden. Deze vegetatiemozaïeken bestaan vaak uit patches van lage vegetatie 
(vanaf nu: grasland), die gedomineerd worden door grassen van hoge kwaliteit, en patches 
met hoge vegetatie (vanaf nu: ruigte), die gedomineerd worden door planten van lage kwa-
liteit. Met een ruimtelijk expliciet model heb ik het belang bepaald van de interactie tussen 
herbivoorlichaamsgrootte en abiotische heterogeniteit in de bodem voor het creëren en 
behouden van vegetatiemozaïeken. In het model zijn de volgende elementen opgenomen: 
herbivoorlichaamsgrootte (klein, middelgroot, groot), zelf-facilitatie (begrazing bevordert 
de kwaliteit van planten), hiërarchisch foerageren (herbivoren beslissen op verschillende 
ruimtelijke en temporele schalen waar ze grazen), klonale invasie door ruigte planten en 
abiotische heterogeniteit (bijvoorbeeld variatie in vochtgehalte, zuurstofgehalte, de zuur-
tegraad en zoutgehalte van de bodem). Het resultaat van ons model toonde aan dat abi-
otische heterogeniteit in grote mate kan voorspellen of herbivoren succesvol heterogene 
vegetatiemozaïeken kunnen creëren en behouden, vooral bij relatief grote grazers, zoals 
runderen. Voor kleinere herbivoren, zoals schapen, lijkt abiotische heterogeniteit minder 
belangrijk voor het creëren van vegetatie mozaïeken, maar blijft belangrijk om de hetero-
geniteit van de mozaïeken te behouden. 

 Vervolgens heb ik een studie gedaan om te onderzoeken hoe de successie tussen 
grasland en ruigte patches verschilt (hoofdstuk 3). Deze studie is gedaan in een van de 
laatst overgebleven bosweides van Nederland, Junner Koeland nabij Ommen. De resul-
taten van dit onderzoek toonden dat grasland en ruigte patches ongesynchroniseerd suc-
cessie vertoonden. In grasland wordt de verjonging van houtige gewassen sterk geremd 
door begrazing en vertrapping terwijl ruigte patches een essentiële vestigingsniche vor-
men voor doornige struiken: ze beschermen de jonge struikjes tegen herbivoren voordat 
hun doornen geheel ontwikkeld zijn. Bovendien is de groei van jonge struiken beter in 
ruigtevegetatie door een beter microklimaat. Wanneer deze struiken eenmaal volwassen en 
doornig zijn faciliteren ze zaailingen van houtige gewassen die geen eigen bescherming 
hebben tegen grote herbivoren. Heterogene grasland-ruigte mozaïeken zijn dus de basis 
voor landschappen met heterogene grasland-ruigte-bos mozaïeken.

 In het daarop volgende hoofdstuk (4) onderzocht ik hoe plantensoortenrijkdom 
beïnvloed wordt door abiotische heterogeniteit in een grasland-ruigte mozaïek in vergelij-
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king met een onbeweide controle op verschillende ruimtelijke schalen. Deze studie werd 
uitgevoerd op de kwelders van Schiermonnikoog in de Waddenzee, waar abiotische hetero-
geniteit sterk verbonden is met topografische heterogeniteit. De resultaten tonen aan dat op 
kleine ruimtelijke schaal, plantensoortenrijkdom hoger is in een beweide grasland-ruigte 
mozaïek dan in de onbeweide controle. Bij een grotere ruimtelijke schaal werd het verschil 
tussen een grasland-ruigte mozaïek en een onbeweide controle sterk bepaald door de abi-
otische heterogeniteit: bij lage en hoge topografische heterogeniteit was plantensoorten-
rijkdom op grotere ruimtelijke schaal hoger in het beweide grasland-ruigte mozaïek, maar 
met gematigde topografische heterogeniteit was er weinig tot geen effect van beweiding. 
Beweiding met lage herbivoordichtheid is dus een effectief instrument om kleinschalige 
plantensoortenrijkdom te verhogen. Bij grotere ruimtelijke schalen is begrazing vooral 
effectief bij lage en hoge topografische heterogeniteit. Bij middelgrote heterogeniteit is 
beweiding waarschijnlijk niet een efficiënt hulpmiddel om de plantensoortenrijkdom te 
verhogen, maar het verlaagt plantensoortenrijkdom ook niet.

 In de laatste twee hoofdstukken (5 en 6) richt ik me op herbivoorpopulaties die op 
natuurlijke wijze zijn gereguleerd, dat wil zeggen zonder directe menselijke controle van 
de herbivoordichtheid. Eerst onderzocht ik verjonging van houtige gewassen in de Oost-
vaardersplassen (OVP) (hoofdstuk 5). De populaties van grote herbivoren in dit ecosys-
teem bestaan uit heckrunderen, konikpaarden en edelherten Deze populaties zijn volledig 
bottom-up gereguleerd. Ik voerde een groot transplantatie experiment uit met 7000 eenja-
rige zaailingen van 6 houtachtige gewassen. In tien plots - vijf plots in graslandvegetatie 
en vijf plots in ruigtevegetatie - werden zaailingen geplant in een behandeling die volledig 
toegankelijk was (geen hek), gedeeltelijk toegankelijk was (1 m hoog hek), of niet toegan-
kelijk was (2 m hoog hek) voor grote herbivoren. Binnen elk behandeling was een gedeelte 
van de grond geploegd om wroeten van wilde zwijnen na te bootsen (die mogelijk in de 
toekomst worden geïntroduceerd). Na twee jaar kwam ik tot de conclusie dat verjonging 
van houtige gewassen in de OVP sterk wordt beperkt door de hoge intensiteit van begra-
zing en vertrapping. Ondanks dat verschillende houtige soorten verschilden in overleving 
binnen de 1 m en 2 m hoge hekken is in graslandvegetatie overleving over het algemeen 
hoger dan in ruigtevegetatie, mogelijk door verminderde lichtcompetitie. Dit suggereert 
dat grote grazers een indirect positief effect hebben op verjonging van houtige gewas-
sen in de OVP, omdat graslandvegetatie gecreëerd wordt door grote grazers. Fluctuaties 
in herbivoordichtheid in tijd (vanwege een populatie crash) en/of ruimte (door tijdelijke 
ontoegankelijkheid) kunnen daarom een positief effect hebben op de ontwikkeling van 
structurele diversiteit in de OVP, indien dat noodzakelijk wordt geacht.

 Vervolgens heb ik onderzocht hoe fluctuaties in herbivoordichtheid in de tijd kun-
nen worden gegenereerd door de interactie tussen kleine herbivoren (bijv. ganzen), mid-
delgrote  herbivoren (bijv. edelherten) en grote grazers (zoals bizons, runderen of paarden) 
en hun kwetsbaarheid voor predatie door mesopredatoren (bijv. vossen) en toppredatoren 
(bijv. wolven). Ik maakte een eenvoudig model waarin herbivoorlichaamsgrootte een posi-
tief effect heeft op tolerantie ten opzichte van lage kwaliteit planten en waarin herbivoor-
lichaamsgrootte een negatief effect heeft op tolerantie ten opzichte van lage hoeveelheden 
voedsel. Als gevolg daarvan kunnen grote herbivoren kleine herbivoren faciliteren wan-
neer vegetatie hoog is en van lage kwaliteit (ruigtevegetatie), terwijl kleine herbivoren gro-
te grazers kunnen wegconcurreren op korte vegetatie (graslandvegetatie). Daarnaast zijn 
kleine herbivoren kwetsbaar voor predatie door de mesopredator en de toppredator terwijl 
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grotere herbivoren alleen kwetsbaar zijn voor predatie door de toppredator. Uit de resul-
taten van het model bleek dat de interactie tussen herbivoren van verschillende grootte en 
predatoren van verschillende grootte cyclische successie kan genereren: periodes van hoge 
herbivoordichtheid en lage kansen voor verjonging van houtige gewassen, die afgewis-
seld worden door periodes met lage herbivoor dichtheden en hoge kansen voor verjonging 
van houtige gewassen. Bovendien blijkt uit de resultaten dat het, om cyclische successie 
te laten plaatsvinden, essentieel is dat de mesopredator aanwezig is. De toevoeging van 
een toppredator is niet essentieel, maar het maakt het optreden van cyclische successie 
waarschijnlijker. Echter, of de introductie van wolven in de OVP gedurende perioden met 
verhoogde verjonging kansen voor houtige gewassen zal genereren, zou empirisch getoetst 
moeten worden.

Concluderend 
Wanneer herbivoordichtheid laag wordt gehouden door kunstmatige middelen kunnen her-
bivoren onder minder strenge voorwaarden structurele diversiteit in de vegetatie creëren 
en behouden dan wanneer herbivoordichtheid natuurlijk is gereguleerd. Afhankelijk van 
abiotische heterogeniteit en herbivoor lichaamsgrootte kan bij een lage herbivoordicht-
heid (als gevolg van direct menselijk ingrijpen) begrazing resulteren in een heterogeen 
grasland-ruigte mozaïek, dat over het algemeen een verhoogde plantensoortenrijdom be-
zit. Bovendien kunnen patches van grasland en ruigtevegetatie ongesynchroniseerde suc-
cessie vertonen. Als gevolg hiervan kunnen grasland-ruigte mozaïeken transformeren in 
landschappen met een mozaïek van grasland, ruigte en bos (bosweide). In de OVP, waar 
de herbivoordichtheid bottom-up is gereguleerd, zijn er weinig kleinschalige patches van 
grasland- en ruigtevegetatie. Dit kan mogelijk gedeeltelijk worden verklaard door de ster-
ke uniforme initiële condities waaronder dit ecosysteem 40 jaar geleden begon. Maar zelfs 
als er een heterogeen grasland-ruigte mozaïek zou bestaan in de OVP, dan zou dit zich 
waarschijnlijk niet ontwikkelen tot grasland-ruigte-bos mozaïek (bosweide), als gevolg 
van huidige hoge herbivoordichtheid. Fluctuaties in herbivoordichtheid in de tijd (als ge-
volg van een populatie crash) en/of ruimte (als gevolg van tijdelijke ontoegankelijkheid), 
lijken essentieel voor verjonging van houtige gewassen in ecosystemen met dergelijke 
bottom-up regulering van de herbivoorpopulaties. Een mogelijkheid om deze fluctuaties in 
herbivoordichtheid te genereren is door predatie, vooral wanneer de predatorgemeenschap 
bestaat uit zowel kleine als grote predatoren. 

  Landschappen met hoge structurele diversiteit in de vegetatie kwamen ooit veel 
voor in Europa maar zijn zeldzaam geworden als gevolg van massale veranderingen in 
landgebruik. De bevindingen van dit proefschrift leveren bruikbare inzichten die kunnen 
bijdragen tot het succesvol creëren en behouden van ecosystemen met hoge structurele 
diversiteit in de vegetatie die van grote ecologische en sociaaleconomische waarde zijn.




