INFORMATIE OVER HET PROJECT GRAASDRUKMONITORING OP DE VELUWE
1. Coördinatie en begeleiding.
De coördinatie gebeurt door Stichting Faunabeheereenheid Gelderland in samenwerking met
Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Deze laatste begeleidt en ondersteunt de vrijwilligers die in
het veld de monitoring uitvoeren.
2. Doel van de graasdrukmonitoring.
In een goed functionerend bosecosysteem is ruimte voor de verschillende ontwikkelingsfasen van
diverse boomsoorten in het bos. Een doorgaande cyclus van ontkiemende bomen, jonge bomen,
volgroeide bomen en dode bomen. Deze cyclus is in veel bossen van de Veluwe verstoord; de
verjonging van het loofbos staat namelijk onder druk. Loofbosverjonging is veelal gewenst voor
natuur, recreatie en bosbouw. Bosverjonging inzichtelijk maken door een objectieve meting is
daarom van belang.
Het doel van dit project is om in samenwerking met de Veluwse boseigenaren een graasdruk
monitoringsonderzoek op te zetten, waarin het kwantitatieve effect van grote hoefdieren op
bosverjonging wordt vastgelegd. De graasdruk wordt bepaald door onder andere te kijken naar het
percentage topscheuten van jonge bomen dat door grote herbivoren wordt aangevreten. Het project
loopt tot en met 2026. De monitoring gebeurt door op een uniforme wijze in verschillende jaren
eenzelfde soort data te verzamelen.
De technische kant van het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksbureau. De
Faunabeheereenheid Gelderland coördineert het onderzoek. Stichting Landschapsbeheer Gelderland
werft samen met de terreinbeherende organisaties de vrijwilligers. Uiteindelijk geeft dit onderzoek
handvatten voor gericht fauna- en natuurbeheer.

3. Monitoring door vrijwilligers.
De organisatie is op zoek naar vrijwilligers die de meeste boomsoorten op de Veluwe (her)kennen
en mee willen doen aan dit meerjarige onderzoeksproject naar graasdruk en bosverjonging. De
vrijwilligers doen het onderzoek op door de terreinbeheerders aangewezen plots. Daar wordt de
graasdruk van grote hoefdieren zoals reeën, edelherten en damherten gemeten. Dit gebeurt door
middels een vast protocol de topvraat en de exclosures te meten.
Het project is in 2020 gestart en toen werkten maar liefst 78 mensen aan de monitoring mee. Een
deel van hen doet dit jaar weer mee, maar er is dit jaar meer werk te doen, dus worden er nog meer
vrijwilligers gezocht voor het najaar van 2021. Op de website van Stichting Landschapsbeheer
Gelderland staat een aanmeldformulier om mee te doen.
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