Waterhuishouding & Waterbouw

Schapen verslaan machine bij
beheer oevers kanalen
De vegetatie op de oevers van
rivieren en kanalen wordt normaliter machinaal beheerd. Rijkswaterstaat is echter op zoek naar
innovaties en slimme samenwerking om het rivierbeheer betrouwbaarder, duurzamer en betaalbaarder te maken. Daarom onderzoeken Rijkswaterstaat, Deltares en
aannemerscombinatie BAM/van
den Herik binnen het prestatiecontract IJssel/Twentekanalen
een alternatieve methode: traditionele schapenbegrazing.
Gewoonlijk trekt een herder met zijn hond en
kudde rond en levert zo een bijdrage aan het
cultureel erfgoed. Historisch zijn schapen een
belangrijke bron van mest en vervullen zij een
belangrijke rol voor het heidelandschap. Ook
vindt begrazing door schapen al eeuwenlang
plaats op Nederlandse dijken. Deze vorm van
beheer zorgt voor een goede dijkconditie doordat het gras kort wordt gehouden en de zoden
worden aangestampt. Traditionele – of gescheperde – begrazing is een vorm van rivierbeheer
waar Rijkswaterstaat nog geen ervaring mee
heeft. Om die reden is in 2016 een pilot gehouden langs de Twentekanalen en is onderzocht of
traditionele schapenbegrazing aan de eisen van
vegetatiebeheer langs de rivieren kan voldoen
en bovendien kan bijdragen aan de duurzaamheids- en betaalbaarheidsdoelstelling.
Onderzoeksopzet
Op basis van de pilot, literatuurstudie, gesprek-
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Toeristen zien liever schapen dan een maaimachine. (Foto: Paul Boon)

ken met experts en beheerders zijn kosten en
baten geïdentificeerd die verwacht kunnen
worden wanneer een gescheperde kudde het
vegetatiebeheer vervult in plaats van maaimachines. Bovendien is onderzocht hoe de baten
gemonetariseerd kunnen worden. Hiermee
is een voorstudie voor een maatschappelijke
kosten-batenanalyse gedaan. Het meten van
de effectgrootte (baten) viel buiten de onderzoekscope.
In de pilot langs de Twentekanalen zijn
gedurende dertig dagen vierhonderd grazers
gehoed door een schaapsherder. Het doel was
om inzicht te krijgen in ervaringen vanuit de
herder en omgeving, en het opzetten van een
vegetatiekundig onderzoek. De pilot start op
21 mei 2016 en duurt ruim vier weken. Het
gras staat dan hoog vanwege achterstallig
onderhoud. Dit halveert de gewoonlijke
graassnelheid van 1 ha/dag tot ½ ha/dag.
Een deel van de vegetatie wordt platgelopen
waardoor kruidachtige vegetatie minder
ruimte krijgt. De verwachting is dat wanneer
het beheer op orde is deze nadelige effecten
niet zullen spelen. Verder blijkt het noodzakelijk om een kudde langs het water met
assistentie te hoeden en de waterkant af te
rasteren om te voorkomen dat de schapen in
het water vallen.
Kosten en baten
Voor maaikosten worden uiteenlopende
bedragen genoemd, met een gemiddelde van
€ 1000/ha. De herder rekent voor de drie benodigde graasrondes eveneens € 1000/ha. Deze
eerste kostenschatting geeft aan dat de kosten
elkaar niet ver hoeven te ontlopen. Andere
locaties met andere terreinkarakteristieken

(grootte, bereikbaarheid, begaanbaarheid,
fragmentatie van gebieden et cetera), kunnen
echter een ander beeld opleveren waarbij mogelijk wel verschillen in de bedragen ontstaan.
Begrazing maakt biodiversiteit mogelijk door
het selectief wegvreten van vegetatie en
het verspreiden van zaden via de vacht en
ontlasting. Dit heeft een heterogener landschap tot gevolg en biedt ruimte voor diverse
vegetatiesoorten en vormt een aantrekkelijker
habitat voor insecten en vogels. Ten opzichte
van maaien komt het biodiversiteitsvoordeel
voornamelijk voort uit de mogelijkheid om
doelgericht te sturen op de ruimtelijke ontwikkeling van vegetatie waardoor de begrazing
als natuurherstelmaatregel kan worden ingezet. Hiertoe is een begrazingsplan nodig.
Met begrazing is een klimaatvoordeel te behalen door een verminderde bijdrage aan het
broeikasgaseffect. Bij begrazing wordt geen
koolstofdioxide uitgestoten zoals bij maaien,
daarentegen wordt er wel methaan uitgestoten. Een ketenanalyse viel buiten de scope van
het onderzoek, echter voor de ‘ketenactiviteit’
enkel van het verwijderen van de vegetatie is
berekend dat begrazing ongeveer een kwart
minder broeikasgas uitstoot, rekeninghoudend
met verschillen in opwarmingspotentieel:
gemiddeld wordt voor jaarlijks twee keer
maaien ongeveer 540 kg CO2/ha uitgestoten.
Een schaap produceert ongeveer 0.38 kg
CO2-equivalent/dag. Een kudde schapen stoot
voor het beheer op jaarbasis ongeveer 400
kg CO2-equivalent/ha uit op basis van de verwachtte graaseffectiviteit in de uitgangssituatie. Een gescheperde kudde brengt recreatie en
natuurlijke beleving langs het water. Mensen
uit de omgeving en toeristen beleven het
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Overzicht baten, benodigd vervolgonderzoek en monetarisatie.

zicht op de kudde en de herder als ‘mooi’ en
‘natuurlijk’. Tot slot is er potentie voor het
genereren van lokale economische activiteit
door de verkoop van schaap- en geitgerelateerde producten en activiteiten rondom de
schaapskooi.
Specifiek langs de IJssel kan begrazing
mogelijk beter voldoen aan de waterveiligheidseis, omdat de vegetatie vaker kort is (drie
keer per jaar begraasd) dan in het huidige
beheer waarbij twee maal per jaar gemaaid
wordt. De houtachtige vegetatie op de kribben
wordt steeds weggeknabbeld, sterft af en
nieuwe groei wordt min of meer voorkomen,
in tegenstelling tot het jaarlijks opkomende
wilgenopslag bij het maaialternatief. Op basis
hiervan worden nog twee (onzekere) baten
onderscheiden: een afname in arbeidsongevallen doordat het maaipersoneel niet meer de
gladde en stenige kribben hoeft te betreden en
een toename van waterveiligheid. De oevers
en kribben bevinden zich in de gebieden met
een grote stroomsnelheid, minder stuwing in
het water op deze plaatsen heeft hierom een
relatief groot effect op de doorstroming en het
waterpeil bij hoogwater.

Uitdagingen
Een vraagstuk is wat de motivatie is voor
beheerder en aannemer om te kiezen voor
begrazing. Veel contractvormen zijn tegenwoordig gebaseerd op prestatie-eisen. Hiermee is
de opdrachtnemer vrij om te bepalen hoe de
prestatie-eisen worden behaald. De aannemer
wordt geëvalueerd op prestaties, in dit geval
vegetatiehoogte en het bevorderen van een
goede doorstroming, wat betekent dat de
prikkel voor de keuze van een beheeralternatief
‘zo goedkoop mogelijk’ is. De meeste baten van
begrazing zijn echter niet voor de aannemer
of Rijkswaterstaat, maar komen bij recreanten
en de herder terecht. Belangrijk is in de eerste
plaats dat de opdrachtgever de resultaten die
met begrazing behaald worden accepteert.
Daarna is het van belang dat begrazing kostenneutraal is ten opzichte van machinaal maaien.
Belangrijke factoren die van invloed kunnen
zijn op de kosten/baten-verhouding komen
enerzijds voort uit het diverse en dynamische
beleidskader rondom rivierbeheer en anderzijds de 13.000 verschillende grondeigenaren
die een perceel in het uiterwaardengebied van
de IJssel bezitten. Dit alles maakt het rivierbe-

heer complex en vraagt om maatwerk en veel
organisatie. Wanneer begrazing ten opzichte
van maaien niet kostenneutraal is, moeten
de kosten dalen door de begrazing slim in te
richten of baten terug te laten stromen naar
de aannemer. Mogelijkheden hiervoor zijn het
vragen van een bijdrage voor een wandel- of
fietsbezoek of het realiseren van imago/marketing-gerelateerde voordelen, wat bijvoorbeeld
een voordeel kan opleveren in toekomstige
aanbestedingsprocedures.
Voldoende kansrijk
Begrazing als alternatief voor maaien blijkt
voldoende kansrijk om verder te onderzoeken.
Bovendien is het van belang dat in vervolgpilots de cumulatieve effecten worden verkend.
In april van dit voorjaar is hierom opnieuw
een pilot gestart langs de Twentekanalen. De
verwachting is namelijk dat kosten dalen en
baten stijgen over de jaren, met name vanwege een betere uitgangssituatie van (lagere
vegetatie) en ontwikkeling van biodiversiteit.
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