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Bijlage 1 Veebezetting 
 
Het Witterveld is sinds 1984 in actief beheer om verdroging, vergrassing en verbossing van 
het terrein een halt toe te roepen1. De begraasde oppervlakte binnen het Witterveld is 
geleidelijk toegenomen, later aangevuld met begrazing van de bufferzone. De soorten en 
aantallen graasdieren hebben gefluctueerd onder wisselende visies op het beheer en naar 
aanleiding van het monitoren van de vegetatieontwikkeling.  
 

 Aanvankelijk werd in het Witterveld gebruik gemaakt van verplaatsbare rasters, waarbij 
de hoogveenvegetaties werden uitgerasterd en niet begraasd. Aan het einde van de 
jaren tachtig werd de compartimentering opgeheven en werd integraal begraasd, 
jaarrond met Drentse heideschapen en in het zomerhalfjaar ook nog met rundvee (10-20 
stuks).  

 In de periode 1988-1992 nam de kudde toe tot bijna 200 ooien met in het voorjaar circa 
200 lammeren2. In 1990 zijn 13 runderen van het ras Blonde d’Aquitaine ingeschaard en 
geiten. 

 In 1992 werd voorgesteld om het aantal schapen naar 150 stuks terug te brengen, het 
aantal runderen te verhogen tot 100 stuks en de te begrazen oppervlakte te vergroten.  

 In 1995 werd het Witterveld jaarrond begraasd met 400 Drentse heideschapen inclusief 
lammeren en 60 Blondes d’Aquitaine in de periode mei-oktober. Gestreefd werd naar niet 
meer dan 200 ooien in de winter.  

 In verband met overbegrazing van droge heide werd vanaf 1996 het aantal ooien in de 
winter verlaagd tot 150 a 175; in de zomer kwamen daar de lammeren bij. Bovendien 
werd het aantal runderen verhoogd tot 80.  

 In 1997 zijn er 150 ooien en 125 runderen3. 

 Het Beheerplan 1998-2003 zegt over begrazing dat vooralsnog wordt uitgegaan van een 
winterbezetting van 100 a 150 schapen (circa 1 schaap per ha), gedurende het 
zomerhalfjaar aangevuld met circa 50 a 70 koeien (circa 1 koe per 7 a 8 ha). 

 
Het begrazingsbeheer met schapen en geiten werd tot 1998 gezamenlijk uitgevoerd door 
Frans Westenbrink als particulier en Ron Rogaar namens de gemeente Assen. Per 1 
november 1999 (officieel per 1 januari 2002) werd Landschapsbeheer Witterveld geheel 
overgenomen door Ron Rogaar. De begrazing met rundvee werd tot 2007 uitgevoerd door 
de heer Meiering, los van het bedrijf Landschapsbeheer Witterveld. 
Bij de bedrijfsovername per 1 november 1999 waren er 413 schapen.  
De heer Meiering had daarnaast 100 runderen (Blondes d’Aquitaine). Bij de overdracht van 
het Witterveld aan Defensie werd de begrazing met runderen verlaagd naar 80 stuks i.v.m. 
vertrapping. In 2007 moest het aantal runderen verder worden teruggebracht naar 20 stuks. 
De heer Meiering is toen gestopt met begrazing en Rogaar heeft de begrazing toen 
overgenomen met Galloway-runderen.  
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  Bron: Definitieve Beheersvisie Witterveld 1995 

2
  Bron: Beheerplan 1998-2003 Witterveld 

3
  Bron: Inrichtingsplan Bufferzone Witterveld, 1997. 


