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Inleiding 

Op de Stoerderij in Son en Breugel (Noord-Brabant, zie kader eind artikel) worden 

waterbuffels gehouden voor melk- en vleesproductie. Zowel melkbuffels als jong- en 

vleesvee moeten een groot deel van hun dagelijkse voer halen uit beweiding huis- en 

veldkavel. Het totale areaal (40 ha) bestaat uit een deel private pacht en een deel dat 

gepacht wordt van Staats Bosbeheer (SBB). De percelen van SBB hebben afhankelijk van 

ligging en historisch landgebruik een natuurdoelstelling, met bijbehorende 

gebruiksvoorwaarden. Voor kruidenrijk grasland en nat schraalland, bestaat dit uit jaarlijks 1 

tot 2 maaisneden, eventueel in combinatie met naweiden. 

De Stoerderij zoekt naar mogelijkheden om de pachtpercelen beter te benutten in de 

bedrijfsvoering, zonder de gewenste vegetatieontwikkeling in het gedrang te laten komen. 

Met het oog hierop werd met SBB het gesprek aangegaan. Inzet voor de Stoerderij was het 

verhogen van zowel kwaliteit als kwantiteit van ruwvoer, in combinatie met het 

terugdringen van ongewenste soorten (o.a. pitrus en lidrus).  

 

Foto 1. Weide met grazende waterbuffels 
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Samen met het Louis Bolk Instituut is gekeken hoe het beheer hiertoe aangepast kon 

worden. Voorweiden en vroeger in het jaar inscharen en langer naweiden in het najaar 

kwamen naar voren als mogelijk interessante opties. In 2018 werd in afstemming met SBB 

een pilot gestart. Doel was na te gaan of het beweiden met waterbuffels positieve effecten 

heeft op de ontwikkeling van de vegetatie, bodemgesteldheid, gewasproductie en – 

benutting en vegetatiesamenstelling. Daarnaast werd op hoofdlijnen ook de gezondheid 

en productie van de waterbuffels meegenomen. 

Achtergrond 

Klassiek beheer van kruidenrijk grasland en nat schraalland omvat jaarlijks 1 tot 2 maaisneden, 

eventueel in combinatie met naweiden. Maaibeheer is duur en kan uit indien er sprake is van 

een kwalitatief ‘hoog’ natuurdoel (bv. nat schraalland, vochtig hooiland) en er tegenover 

het beheer een relatief hoge vergoeding staat. Inpassing in een bedrijfsvoering met vee kan 

alleen uit indien pacht/vergoeding in balans zijn met arbeidsinzet/gewasopbrengst. Voor een 

veehouder past een redelijke kwaliteit gras i.c.m. niet te veel ruigte- of giftige soorten het 

best. Bij ruigtesoorten kan gedacht worden o.a. pitrus, bij giftige soorten aan lidrus. Vaak 

kunnen ‘natte’ percelen of perceel-delen vanwege weersomstandigheden laat in het 

seizoen niet meer gemaaid worden, tenzij tegen hoge kosten. Het voorkomen van verruiging 

door begrazing kan dan juist positief uitpakken. 

 

Begrazing levert mogelijk winst op ten opzichte van klassiek beheer: 

 In vergelijking met maaibeheer is het inzetten van begrazing kostentechnisch 

aantrekkelijk 

 Verruiging kan effectief voorkomen worden: percelen gaan kort de winter in en 

verruigingssoorten worden in late najaar en vroege voorjaar d.m.v. beweiden kort 

gehouden 

 Betreding, resulterend in een lichte vertrapping of doorwoeling, kan mogelijk een positief 

effect hebben op de soortensamenstelling van extensief grasland. Met name omdat 

zaden van soorten die niet of beperkt voorkomen, door verstoring tot kieming komen. 

Begrazing zou een rol kunnen spelen in het beheersen van gras- en kruidensoorten die onder 

extensief management mogelijk de overhand krijgen en hiermee de gebruikswaarde van 

extensieve en natte graslandpercelen verlagen en/of de kosten van herstellend beheer 

verhogen. 
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Methode 

In dit artikel focussen we op twee varianten van aangepast beheer die zijn uitgeprobeerd 

op met name kruiden- en faunarijke graslandpercelen van de Stoerderij: 

 

Variant 1: jaarrond grazen zonder maaien 

Variant 2: jaarrond grazen in combinatie met 1 keer maaien (na 1 juli) 

 

Hierbij betekent jaarrond grazen in beide varianten dat er afhankelijk van de 

betreedbaarheid vanaf 1 maart (als de weersomstandigheden het toelaten) ingeschaard 

wordt in het voorjaar en nageweid wordt tot begin december. 

Er is begraasd met waterbuffels (begrazingsdruk maximaal 1,2 GVE per ha). In beide 

varianten is een exclusie (met hek omgeven deel van het perceel van 30 x 30 meter) 

aangelegd. 

Observaties 

Op 28 mei 2018 is een startmeting vegetatieopname (kwadrant van 5 x 5 meter) in beide 

varianten uitgevoerd.  

Op 26 juli 2019 is een quick scan uitgevoerd. In een quick scan wordt visueel kwalitatief 

beoordeeld hoe de vegetatie ontwikkelt.  

Op 1 oktober 2021 is een eindmeting vegetatieopname (kwadrant van 5x5 meter) in beide 

varianten verricht. 

 

Foto 2. Startmeting vegetatieopname mei 2018 
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Resultaten 

Zie ook de hiernavolgende pagina’s met tabellen en foto’s. 

Algemene indruk vegetatie in voorjaar 2018 

Ruige percelen, waarbij in de grassen gestreepte witbol op een aantal percelen achterin 

dominant of co-dominant aanwezig is. We zien stukken met veel pitrus en ridderzuring, 

lokaal. In natte plekken zien we fioringras, mannagras, geknikte vossenstaart en lidrus. Lidrus 

is een aandachtspunt, omdat dit giftig is voor vee en waarschijnlijk ook niet lekker 

smaakt/niet gegeten wordt. Wat betreft kruiden domineren witte klaver en kruipende 

boterbloem. Voorin (jaarrond begrazen) zien we in oppervlakte dat deze twee kruiden 

zorgen voor zo’n 30% bedekking. Achterin (percelen met 1x maaien/klepelen) zien we dat 

dit lager is (zo’n 15%). Her en der in de percelen zien we wel wat indicatoren die aangeven 

dat de percelen potentie hebben voor verbeterede ruwvoeropbrengst en -kwaliteit. 

Reukgras in een strook, biezenknoppen, grasmuur, moerasrolklaver, zompvergeet-me-niet 

en ruige zeggen zijn gezien.  

Algemene indruk vegetatie in zomer 2019 (quick scan) 

In de zomer van 2019 is een quick scan uitgevoerd omdat vanwege de droogte erg lastig 

was een volledige observatie uit te voeren. SBB gaf na de quick scan aan tevreden te zijn 

over de resultaten van het aangepaste beheer. Het algemene beeld uit de quick scan 

bevestigt dit. Mogelijk is de positieve ontwikkeling voor een deel het gevolg van de droogte 

in 2018. We zien meer diversiteit en soorten als moerasrolklaver, egelboterbloem, veldrus, 

biezenknoppen, hazezegge, reukgras en kamgras. Aanvankelijk werden deze soorten niet 

of zeer sporadisch waargenomen, nu lijken ze over de percelen uit te breiden. In de 

exclusies staat 1,5 m hoge vegetatie, met veel russen (ook veldrus) en o.a. kale jonker. De 

kale jonker is een indicator dat je qua verschraling op een goed niveau zit en qua 

productiepotentieel ongeveer maximaal zit bij gelijkblijvend beheer. Het beeld in de stukken 

waar jaarrond begraasd wordt is dat van lokaal heel korte vegetatie (het doet denken aan 

begrazing door schapen, vandaar misschien kamgras) en stukken die langer gelaten 

worden of zelfs bijna geheel overgeslagen (hierin komt lidrus voor!). In totaal zou je kunnen 

zeggen dat de percelen goed door ontwikkelen, waarbij de verruiging beheersbaar blijft.  
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Algemene indruk in najaar 2021 

De percelen hebben het beeld van kort afgegraasde delen, met daar tussenin 

hogere/oudere vegetatie. De toename in soortenrijkdom die in 2019 al werd waargenomen 

is gebleven, waardoor de vegetatie meer divers is dan in het voorjaar van 2018. We zien in 

het gedeelte waar eerst sprake was van witboldominantie (het deel met beweiden en 

maaien) een afname van de witboldominantie en een behoorlijke toename van het 

aandeel kruiden. In het najaar van 2021 halen de percelen in brede zin meer dan 25% 

kruiden in de bedekking. 

Conclusie en discussie 

De in dit artikel beschreven pilot is met beperkte middelen uitgevoerd op een praktijkbedrijf 

over een periode van 3 jaar. De hoeveelheid kwantitatieve resultaten is hierdoor beperkt. 

Dat neemt niet weg dat de resultaten van de jaarlijkse kwalitatieve observaties en 

vegetatieopnames een goed beeld geven van de vegetatieontwikkeling in de 2 

beheervarianten die gevolgd zijn. 

 

Op percelen met als doelstelling kruiden- en faunarijke graslandpercelen van de Stoerderij 

heeft de vegetatie en het aantal soorten heeft in de periode 2018-2021 geen negatieve 

gevolgen ondervonden van het vroeger inscharen in het voorjaar en later uitscharen in het 

najaar van buffels. Het aantal soorten was in 2021 zelfs hoger. Alhoewel de drogere zomers 

in de observatieperiode invloed hebben gehad op deze relatief gunstige ontwikkeling, 

heeft de begrazing met buffels ook geleid tot een productievere vegetatie waarin 

ongewenste soorten beheersbaar zijn gebleven. 

 

Beide varianten laten een toename zien qua soortenrijkdom, kruidenaandeel en de 

aanwezigheid van interessante soorten. De droge zomer van 2018 heeft geleid tot ruimte 

voor hergroei tussen de grazige vegetatie. De exclusies tonen interessante soorten zoals 

veldrus en kale jonker, maar door de hoge vegetatie minder kruidenaandeel. De exclusies 

hadden véél meer verruiging en waren eigenlijk niet goed meer te managen.  

We concluderen dat er een positieve doorontwikkeling op de door waterbuffels begraasde 

percelen plaatsvindt, en dat deze misschien niet puur door de waterbuffels alleen 

veroorzaakt wordt. Maar de buffels zorgen wel dat de verruiging binnen de perken blijft en 

zijn hierdoor een waardevolle schakel / toevoeging in het geheel. 
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De begrazing met buffels resulteerde in de periode 2018-2021 tot een zeer kort afgegraasde 

vegetatie. Dit kan verklaard worden door de relatief droge zomers resulterend in een 

tragere hergroei en lagere gewasproductie. Mogelijk is hierdoor de veebezetting enigszins 

te hoog geweest. In 2019 gaf SBB aan tevreden te zijn met de ontwikkeling van de 

vegetatie in de pilot. 

 

In de pilot zijn geen vegetatieopnames gemaakt van nat schraalland en vochtig hooiland. 

De Stoerderij pacht een aantal percelen die deze doelstelling hebben of zouden kunnen 

krijgen. Percelen me deze doelstelling mogen niet begraasd worden. Op deze percelen is 

het beheersen van pitrus en lidrus (giftig) belangrijk. In 2017 is een nat schraalland perceel 

bij wijze van experiment kort begraasd met jonge buffels. Ondanks dat de vegetatie positief 

beïnvloed leek te worden door begrazing, de hoeveelheid pitrus nam af, verzwakten de 

buffels t.g.v. de opname van lidrus. Dit was mogelijk het gevolg van onvoldoende 

ruwvoeropname zowel als de opname van palustrine (giftige stof in lidrus). Lidrus- en 

pitrusbeheersing behoeven veel aandacht in hoe om te gaan met extensief beheer van 

(natte) schraallanden. 

 

De voorwaarden van het pachtcontract waren in 2022 nog steeds conform afspraken 

gemaakt bij de start van de pilot in 2018. In 2021 werd door SBB een indicatie afgegeven 

dat de vegetatie mogelijk te kort afgegraasd wordt. De oplossing hiervoor moet gezocht 

worden in het vergroten van de huiskavel (momenteel 15 ha) waardoor de veebezetting 

omlaag gaat en de vegetatie meer tijd voor hergroei kan krijgen. Medio juni 2022 wordt 

gekeken of de huiskavel vergroot kan worden. Dit is onder andere afhankelijk van een 

beoordeling of ingetekende natuurdoelstellingen van individuele percelen die tegen de 

huiskavel aanliggen realistisch worden geacht. 
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Figuren en tabellen 

In tabel 1 zijn de resultaten van de vegetatieopnamen voor de behandeling jaarrond 

begrazen gepresenteerd. Het perceel begon als een vrij kort begraasd perceel met wat 

opvallende ridderzuring en pitrus, en met 13 soorten in het 25 m2 plot. Door de begrazing 

veranderde dit beeld in een perceel met afwisselend langere vegetatie met pitrus en 

veldrus, soms kale jonker, en lidrus, en kort afgegraasde stukken, met veel kruipende 

boterbloem en pinksterbloem. Foto 3 geeft een impressie van de vegetatieontwikkeling. 

Tabel 1. Resultaten Jaarrond Grazen (2018 en 2021); groen: gewenste soorten 

 

 

Behandeling Jaarrond grazen Jaarrond grazen

Datum 28-5-2018 1-10-2021

Bedekking totaal (%) 98 100

Bedekking kruiden (%) 30 25

Hoogste hoogte (cm) 45 70

Gemiddelde hoogte (cm) 3 3 - 25

Aantal soorten  in 5x5m 13 18

Aantal dicotylen (in groen) 6 11

Lijst Engels raaigras Brede weegbree

Geknikte vossestaart Fioringras

Gestreepte witbol Gestreepte witbol

Gewone hoornbloem Groot streepzaad

Kropaar Kruipende boterbloem

Kruipende boterbloem Krulzuring

Paardenbloem Lidrus

Ridderzuring Moerasrolklaver

Ruw beemdgras Paardenbloem

Timoteegras Perzikkruid

Veldereprijs Pinksterbloem

Witte klaver Pitrus

Zachte dravik Rietgras

Ruige zegge

Smalle weegbree

Veldrus

Zachte ooievaarsbek

Zilverschoon
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Foto 3. Meetperceel waarop jaarrond werd begraasd met waterbuffels; voorjaar van 2018 (boven) 

en najaar van 2021 (onder).  
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In tabel 2 zijn de resultaten van de vegetatieopnamen voor de behandeling beweiden en 1 

keer maaien (na 1 juli) gepresenteerd. Het perceel was in 2018 een door gestreepte witbol 

gedomineerd, vrij soortenarm perceel, met slechts 11 soorten in het 25 m2 plot. In het najaar 

van 2021 zien we een perceel met minder gestreepte witbol, en een veel hoger 

kruidenaandeel. Ook de totale diversiteit nam toe naar 20 soorten in 25 m2. Foto 4 geeft een 

impressie van de vegetatieontwikkeling. 

 

Tabel 2. Resultaten Beweiden en 1 keer Maaien na 1 juli (2018 en 2021) ; groen: gewenste soorten 

 

Behandeling Beweiden, 1 x maaien Beweiden, 1 x maaien

Datum 28-5-2018 1-10-2021

Bedekking totaal (%) 98 98

Bedekking kruiden (%) 15 30

Hoogste hoogte (cm) 60 50

Gemiddelde hoogte (cm) 40 25

Aantal soorten  in 5x5m 11 20

Aantal dicotylen (in groen) 5 13

Lijst Beemdlangbloem Brede weegbree

Engels raaigras Egelboterbloem

Gestreepte witbol Engels raaigras

Grote Brandnetel Fioringras

Lidrus Gestreepte witbol

Pitrus Groot streepzaad

Ridderzuring Kleine klaver

Ruw beemdgras Knolboterbloem

Scherpe boterbloem Kruipende boterbloem

Speerdistel Lidrus

Veldzuring Moerasrolklaver

Paardenbloem

Pinksterbloem

Pitrus

Ridderzuring

Ruw beemdgras

Scherpe boterbloem

Timoteegras

Waterpeper

Witte klaver
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Foto 4. Meetperceel waarop jaarrond werd begraasd met waterbuffels en na 1 juli 1x werd gemaaid; 

voorjaar van 2018 (boven) en najaar van 2021 (onder). Het beeld van de zode is totaal veranderd. 
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Foto 5. Eigenaar van de Stoerderij, Arjan Swinkels, met op de achtergrond grazende buffels (2019) 

 

Stoerderij 

41 melkbuffels met jongvee, in totaal ongeveer 100 dieren, 65-70 GVE 

gedurende het jaar 

40 ha pacht, deels private pacht, deels pacht van Staatsbosbeheer 

15 ha huiskavel 

www.stoerderij.nl 
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