
  
   
 
 
 

 
 

Ecoplan is uw specialist 

Nederlandse Landgeit 

Ecolander met kalf 

Dexters 

Soay schapen 

Exmoors Schotse Hooglander 
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Natuurlijke begrazing 
 
 
Natuurlijke begrazing is begrazing door grote grazers die 
leven onder zo natuurlijke mogelijke omstandigheden, vrij 
en in sociaal groepsverband. De uitgestorven, wilde 
voorouders van ons huisvee hadden een grote invloed op 
het landschap. In Nederland zijn al deze wilde grazers 
(Wisent, Oerrund, Oerpaard en Eland) uitgestorven. 
Geharde halfnatuurlijke veerassen kunnen opnieuw die rol vervullen. Naast of in plaats van mechanisch 
onderhoud, kan het onderhoud van het groen worden overgelaten aan ‘natuurlijke’ grote grazers. Naast 
arbeidsbesparing levert extensieve begrazing ook grote voordelen voor de natuur. Veel planten en dieren zijn 
afhankelijk van begrazing. Planten wapenen zich tegen vraat met stekels, gif of een onaantrekkelijke smaak. 
Grazers passen zich op hun beurt weer aan in hun graasgedrag. Zaden worden via de grazers verspreid, de mest 
levert voedingsstoffen voor de vegetatie. Vele vogels en insecten profiteren hiervan. Roofdieren vinden hun 
prooi dankzij deze enorme hoeveelheid leven. Grote grazers met hun sociale gedragingen en voedingsgewoonten 
zorgen voor een sterk gestructureerde vegetatie en een gevarieerd landschap met bloemrijke graslanden, ruigtes, 
bosjes, struwelen en veepaadjes. Iedere soort grazer heeft zijn eigen invloed op de vorm van het landschap en op 
de flora en fauna. 
 
Om een natuurlijk evenwicht met verschillende vegetatietypen te ontwikkelen is het belangrijk dat het aantal 
grote grazers in een terrein niet hoger is dan dat het voedselaanbod in de winter toelaat. Dit betekent dat er in de 
zomer een overvloed is aan voedsel. Daarmee leggen de dieren een reserve aan voor de winter en planten krijgen 
de kans om te bloeien en om hun zaden te verspreiden. De begrazingsintensiteit dient regelmatig te worden 
geëvalueerd, zodat deze zo nodig kan worden bijgestuurd.  
 
Door het toepassen van geharde halfnatuurlijke veerassen kunnen de dieren met relatief weinig onderhoud het 
jaar gezond doorkomen. Bij het samenstellen van de kudde wordt een natuurlijke leeftijdsopbouw nagestreefd, 
dus oudere en jongere dieren van beide geslachten. Bovendien worden de dieren geselecteerd op hun rustige en 
betrouwbare karakter, zodat ze geschikt zijn om in publieksterreinen in te zetten. Paarden en runderen hebben 
een grote aantrekkingkracht op mensen. Wat is er mooier dan een ontmoeting met een kudde ‘wilde’ paarden na 
een flinke wandeling in een zeer afwisselend landschap. Ook bij kleine terreinen is echter een natuurlijke vorm 
van beheer met grazers mogelijk. 
 
 
“Wilde” dieren die ingezet kunnen worden voor begrazing: 
Runderen 
• Schotse Hooglander 
• Galloway 
• Dexter 
• Oerrund 
• Ecolander 
 
Geiten 
Nederlandse landgeit 

Paarden 
• Exmoor ijslander 
• Konik (Tarpan) 
• Shetlander 
 
 
 
Schapen 
• Soay 
 

 
Ecoplan heeft sinds 1976 praktische ervaring met natuurlijke begrazing in grote maar ook in kleine terreinen. We 
maken begrazingsplannen voor ecologisch parkbeheer en natuurterreinen. Wij kunnen u adviseren welke 
aantallen en soorten grazers bij het terrein en de doelstellingen passen. Ecoplan bemiddelt ook bij de aankoop en 
huur van grote grazers of geven een advies of cursus. Kortom, wij staan klaar om uw begrazingsplaatje in te 
vullen. Neemt u eens contact op om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen. 
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