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Voorwoord
Sinds 4 jaar wordt er jaarlijks gewerkt aan een uitgave in een reeks van Vegetatiekundige
Monografieën, uitgegeven door de KNNV. In eerste instantie was dit een initiatief van de
Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met de Wageningen Universiteit. Vorig jaar is
de Hogeschool van Hall Larenstein hier ook bij betrokken geraakt. De gedachte is om studenten
in samenwerking met begeleiders van deze opleidingsinstituten dan wel van externe partijen
zoals Alterra, kennis te laten maken met een andere vorm van onderwijs, waarbij veel kennis
opgedaan kan worden.
Hierbij worden studenten gekoppeld aan een begeleider, die samen zorgdragen voor de
invulling van een hoofdstuk. Tweewekelijks vind er een sessie plaats bij Alterra te Wageningen
waar de inhoud van het hoofdstuk in grove lijn wordt gepresenteerd en waar inhoudelijk
gediscussieerd wordt om eventueel een verdiepende slag te maken aangaande het besproken
hoofdstuk. Op 18 november heb ik mijn presentatie gegeven, waarbij o.a. de contouren van dit
afstudeerverslag al redelijk zichtbaar werden. Dat dit voor mij, als deeltijdstudent in het
dagelijks leven ICT-consultant, zeer leerzaam was, moge duidelijk zijn. De sfeer was altijd
uitermate goed en ik heb, naast de zaken die ik geleerd en opgestoken heb, een leuke tijd gehad.
De vegetatiekundige reeks van dit jaar staat in het teken van historische ecologie, één van de
hoofdstukken heeft te maken met het samenspel tussen woeste gronden en cultuurgronden.
Samen met Rienk-Jan Bijlsma gaan we er voor zorgen een deugdelijke inhoudelijke invulling te
geven aan dit hoofdstuk. Dit hoofdstuk vormt in de basis de fundering voor dit afstudeerproject,
wat onder andere gezien kan worden als ‘vooronderzoek’ op het te publiceren hoofdstuk.
In dit voorwoord wil ik een aantal personen bedanken. In de eerste plaats Rienk-Jan als extern
begeleider. Hij heeft menig uurtje (of waren het meer halve dagen??) voor mij opgeofferd,
waardoor ik betere inhoudelijke keuzes kon maken. Hij heeft daarnaast veel voorbereidend
werk gedaan. Het was een plezier om tijdens de exploratie van het historische heidelandschap
met hem op trekken, en te leren van zijn ervaring en vakmanschap,. Joop Schaminée die
gedurende de collegereeks “Community ecology and eco-informatics” aan mij vroeg, of ik
betrokken wilde worden bij deze reeks. Door dit aanbod kreeg ik de energie om het afstuderen
op te pakken en mogelijk met goed gevolg af te ronden. Ik wil de gehele groep aangaande de
reeks vegetatiekundige monografieën bedanken voor de leuke sessies op de vrijdagochtend.
Naast de enorme kennis die daar tentoon gespreid werd, was het bovenal gezellig en heb ik veel
gelachen. Giel wil ik bedanken voor zijn inbreng als begeleider van van Hall Larenstein, naast
deze begeleidende rol, ook bedankt voor de enthousiaste wijze van doceren en aanvullend
begeleiden van meerdere excursies. Dit geldt eigenlijk voor het merendeel van de docenten van
Hall Larenstein. Daarnaast ieder die ik vergeten ben en een positieve bijdrage (aan mij als
persoon) heeft geleverd zodat ik dit verslag op kan leveren. Daarvoor gebruik ik dit: bedankt!
Nijmegen, december 2011
Oscar Kappert
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Samenvatting
Het heidelandschap dat voornamelijk voorkomt in de Nederlandse zandgebieden kent van
oorsprong een groot areaal en is markant voor ons land. Het is de resultante van historisch
landgebruik. Het is een landschap gedomineerd door weidse uitzichten en door de speciale
beleving een geliefd recreatie landschap. Echter door de enorme afname en de negatief
werkende ver-factoren, met name verzuring en vermesting, zijn er maatregelen nodig om verder
kwaliteitsverlies van ons heidelandschap te voorkomen en herstel mogelijk te maken. Hierbij is
het belangrijk dat we weten wat er onder de term ‘heide’ moet worden verstaan. Vanouds her is
het heidelandschap een lappendeken van verschillende heide- en cultuurgrondcomponenten.
Ten behoeve van herstel zullen eerst de kansrijke gebieden in kaart moeten worden gebracht,
waarbij het ‘complete’ historische heidelandschap als referentie dient. De gedachte om herstel in
de eerste plaats uit te voeren op de huidige paarse en vergraste heide dient daarbij te worden
herzien. Deze restanten zijn zo sterk verarmd door verzuring, maar ook door grootschalig
plaggen, waardoor fosfaat en base-ionen limiterend zijn geworden voor de flora en vooral ook
voor de (kleine) fauna. In contrast staan hier de huidige bouwlanden die zo sterk bemest zijn,
dat ze geen rol meer spelen als leefgebied voor heidesoorten: de heideflora en fauna lijken
hierdoor tussen wal en schip te geraken.
De centrale vraag van dit project is:
“Wat zijn de mogelijkheden voor heideontwikkeling redenerend vanuit een historisch
landschappelijke analyse?”
Deze vraag is na literatuurstudie en het uitvoeren van regionale GIS analyses als volgt
beantwoord.
De analyse van de kadastrale gegevens uit 1832 geeft ons inzicht in de ruimtelijke samenhang
van de cultuurgronden en woeste gronden, wat we kunnen toepassen bij huidige
natuurontwikkeling en in dit geval specifiek bij heideontwikkeling. Een aanname hierbij is dat
een flink deel van de historische heideflora en -fauna zowel op de woeste grond als de (naar
huidige maatstaven) extensieve cultuurgronden gebruikten als leefgebied. Uit de analyse blijkt
een directe ruimtelijke samenhang tussen bouwlanden. Daarnaast is er een duidelijke
samenhang tussen de (qua belastingtarief 1832) lager geklasseerde bouwlanden en de hoger
geklasseerde heidevelden. Hieruit blijkt verwevenheid en ruimtelijke samenhang, er is sprake
van mozaïeken en gradiënten met geleidelijke ‘zachte’ overgangen (limes divergens). Dit werkt
verhogend ten aanzien van de biodiversiteit. Deze samenhang kan mede zijn ontstaan of
versterkt door het stelsel van driest laten liggen van het land, als onderdeel van de toenmalig
geldende agrarische cycli. De vraag werd toenmalig bevredigd door de inzet van meer
productieland.
Door de classificatie van ‘goed’, ‘matige’ en ‘slechte’ heide (klasse 1,2,3 en zand) kunnen we
reconstrueren hoe het landschap er in het verleden uit heeft gezien. Dit beeld hebben we
aangevuld met informatie uit landbouwkundige verslagen uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Het blijkt dat er een zeer directe relatie is tussen de heideklassering en het bodemtype. De beste
heide (in termen van belastingheffing) blijkt veelal op de nattere delen te hebben gelegen. Door
een relatie te leggen tussen bodems en habitattypen doen we uitspraken over mogelijke
habitattypen die zich kunnen vestigen binnen de verschillende delen van het landschap. Voor de
realisatie van relatief productieve heide, kunnen we daarnaast met extra aandacht kijken naar
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de vroegere bouwlanden, deze zijn homoloog aan de betere heideklassen van vroeger. De
historische bepaling van de potenties van een gebied kan mee worden genomen in een mogelijk
herstelplan voor een bepaald gebied. Door vanuit het historische landschap te redeneren,
kunnen we de ecologische knelpunten in het huidige landschap beter begrijpen en hierdoor
duurzamere natuur realiseren.
De achteruitgang bekeken vanuit het verleden is zowel op basis van literatuur alsmede regionale
analyse schokkend. Het blijkt dat inderdaad voornamelijk de slechtere kwaliteit heide (heide 3)
heeft weten te overleven en dat voornamelijk de kwalitatieve heide (heide 1, en evt 2) is
omgevormd tot weiland. Door een vergelijking te maken van de situatie van met de huidige
situatie kan er een kansenkaart worden opgesteld, met gebiedselementen die mogelijk
kandidaat zijn om om te vormen tot bio diverse componenten binnen een ‘nieuw’
heidelandschap.
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2 INLEIDING
2.1 AANLEIDING
De aanleiding van deze afstudeeropdracht is het feit dat er vraagtekens worden gezet bij de
hedendaagse beheer- en inrichtingsmaatregelen in het heidelandschap. Deze maatregelen
richten zich namelijk vooral op herstel binnen het huidige areaal heide (Vogels et al., 2011).
Echter de huidige heiderestanten zijn de allerarmste delen van een vroeger veel groter areaal
woeste grond, waarvan ook tijdelijke akkertjes en heischrale vegetaties op betere (lemiger)
gronden deel uitmaakten. In plaats van de energie te concentreren op deze arme gedeelten is
natuurherstel en uitbreiding van heide (woeste grond) op betere bodems misschien een veel
betere optie (Bijlsma et al., 2009; Vogels et al., 2011). Deze betere, voormalige heidebodems zijn
vaak in de 19de en 20ste eeuw ontgonnen tot akker of bos. Vooral deze gedeelten zouden een
hoge productieve toegevoegde waarde hebben wanneer we spreken over het herstel van het
heidelandschap.
Het is evident dat juist in de overgangen van de woeste grond naar de enken en essen rond de
nederzettingen (dorpen) een hoge soortdiversiteit van de fauna aanwezig was (Vogels et al.,
2011). Anderzijds is duidelijk dat de ‘uitgestrekte heide’ ook relatief extensief beheerde delen
bevatte met een hoge biodiversiteit (Spek, 2004; Bijlsma et al., 2009). Door het landschap te
bekijken vanuit een historische landschappelijke referentie, kunnen we allicht meer inzicht
krijgen in het landgebruik, in relatie tot bodems, de gradiënten en de gesteldheid van het
landschap. Dit kan mogelijk waardevolle inzichten en concepten opleveren die gebruikt kunnen
worden bij toekomstig beheer en inrichting van natuurgebieden.
De centrale vraag van dit afstudeerproject is:
“Wat levert een historisch landschappelijke analyse op aan mogelijkheden/ inzichten ten
aanzien van heideontwikkeling?”
De doelstelling is het verkrijgen van inzicht in de mogelijke samenhang en verwevenheid binnen
het landschap van 1832 en de praktische vertalingen hiervan richting het hedendaagse beheer.

2.2 DOELGROEP
Dit verslag vormt de basis voor het in wording zijnde hoofdstuk heidelandschappen, binnen de
uitgave van de Vegetatiekundige Monografieën. Daartoe kan het gebruikt worden als naslagwerk
/ achtergrondinformatie, mede omdat in dit verslag wat dieper in wordt gegaan op het proces en
de werkwijze. Het verslag is daarnaast op zichzelf staand integraal te lezen en is hierbij vooral
bedoeld voor beheerders die voornamelijk kwantitatief inzicht willen krijgen in de relatie tussen
het historische landschap en het hedendaagse beheer. Tevens kan het uiteraard worden gelezen
voor geïnteresseerden in het heidelandschap.
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2.3 GLOBALE WERKWIJZE
Gestart is met een probleemstelling en het stellen van de bijbehorende kaders. Op basis hiervan
is een projectplan opgesteld. Hierin is een roadmap (Figuur 2) gedefinieerd om te komen tot
concrete resultaten en producten. Onderstaand diagram stelt twee parallelle trajecten, de
rechter zijde (rode blokken) is het gedeelte van voornamelijk literatuurstudie om een beeld te
krijgen bij en beschrijving te maken van de heidelandschappen (van toen). Hierbij gaan we in op
landschappen, ontginning, landgebruik en
productiviteitsbepaling. Er is een bruikbare vertaling gemaakt
van de bodems naar de verschillende habitattypen. Deze
literatuurstudie, maar ook de vertaalslag bodem - habitattype
zijn input voor de linkerzijde: de analyse-kant. Bij deze analyse
zijn GIS-bestanden, zoals bodemkaart, 1832 kaart en
topografische kaart, met elkaar geconfronteerd. Dit levert
‘ruwe data’ op. Dit vormt de basis voor de diverse analyses die
zijn uitgevoerd. In het hoofdstuk regionale analyses wordt
dieper ingegaan hoe deze bestanden zijn verkregen en welke
selecties en uitvragingen er uitgevoerd zijn. Voor deze selectie
zijn twee gebieden gekozen. Dit zijn de het gebied Epe/ Oene
en een gebied dichtbij Otterlo gelegen (Geldersche Vallei). De
ligging van de gebieden is in figuur 1 geel omrand Voor
Figuur 1: Ligging gebieden regionale
aanvullende informatie zie bijlage: Regionale analyse
analyses
gebieden.
De conclusies en aanbevelingen worden gevoed vanuit beide trajecten en daar waar mogelijk
gecombineerd dan wel versterkt. De conclusies geven antwoord op de centrale vraag die in de
eerste paragraaf is gesteld.

Figuur 2: Globale werkwijze afstudeeropdracht
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2.4 OPBOUW RAPPORT
De opbouw van het rapport is conform de in de vorige paragraaf beschreven werkwijze. Het
eerste kernhoofdstuk beschrijft de achtergrond van heidelandschappen waar deze fysisch
geografisch geplaatst kunnen worden. Hierbij wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het
heidelandschap en welke problemen actueel zijn. Het tweede hoofdstuk bevat beschrijvingen
van de bewoningen, ontginningen en productiviteit. Er wordt kort ingegaan op de landbouw die
voor een groot gedeelte bepalend is geweest voor het landschap en de biodiversiteit van toen. Er
is een koppeling van bodems (abiotiek) naar habitattypen gemaakt. Er wordt stil gestaan bij de
kadastrale productiviteitsbepaling van vroeger. Onderdelen van deze beschrijvingen zijn input
voor het volgende hoofdstuk aangaande de regionale analyses. In het voorlaatste hoofdstuk
kijken we naar mogelijkheden, bestaande (pilot) projecten die de ontwikkelingen zoals
beschreven in het rapport kunnen ondersteunen. Het hoofdstuk conclusies wordt gevoed vanuit
de kernhoofdstukken en wordt als laatste afsluitend kernhoofdstuk gevolgd door de
beschouwingen. Hier komen de punten die nog verder uitgediept/ besproken dienen te worden,
naar voren.
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3 VERANDERINGEN BINNEN HET HEIDELANDSCHAP
De heidelandschappen zijn zeer prominent aanwezig in Nederland. Grote delen waaronder
Drenthe, Brabant, Oostelijk en Midden-Nederland behoren tot de zandgebieden. Deze zandgebieden
zijn van oorsprong de plekken waar de heidelandschappen zich bevonden. Grote delen van deze
‘heidevlakten’ zijn op dit moment echter al verdwenen en als we niet oppassen dan zal deze
teloorgang enkel doorzetten. Dit heeft onder andere te maken met de verschillende ver-factoren,
zoals vermesting, verzuring, verdroging, versnippering, maar ook verkeerd beheer. Naast het feit
dat dit de arealen kleiner maakt, treedt ook een verandering in samenstelling op en neemt de
biodiversiteit af.

3.1 DE HEIDELANDSCHAPPEN IN NEDERLAND
Op basis van de indeling van de fysisch geografische regio’s komen de heidelandschappen
voornamelijk voor binnen de zandgebieden. Dit gebied bedekt een groot gedeelte van
Nederland, in te delen in vier deelgebieden Zuidelijk (Brabant/ Limburg), Midden-Nederland
(Geldersche Vallei & Veluwe), Oostelijk (Salland, Twente en Achterhoek) en Noordelijk
zandgebied (Drenthe). De genese van deze gebieden is voornamelijk gebeurd tijdens het Saaliën
en Weichselien (voorlaatste en laatste ijstijd die we in Nederland hebben gehad).
Deze zandgebieden bevatten meerdere landschappen. Landschapstypen die binnen deze
gebieden voorkomen zijn stuwwallenlandschap, dekzandlandschap, stuifzandlandschap en
beekdallandschap (Beek, 2009). Het ‘heidelandschap’ kan een samenspel zijn van deze
verschillende landschapstypen, echter het is zelf geen fysisch geografisch onderscheiden
landschapstype zoals de bovenstaand vermelde vier. De term heidelandschap blijft gehanteerd
om de landschapscomponenten (landschapstypen, maar vooral de daarbinnen vallende
habitattypen) die hiertoe behoren aan te duiden. Het vervatten van dit alles in de term ‘Heide’
blijft gevaarlijk en hanteren we hier niet als synoniem van een landschap, maar als aanduiding
van een habitattype zoals droge of vochtige heide.
Binnen het heidelandschap kan een veelheid van factoren
variëren. Dit kan gaan om voedselrijkdom, deze zijn voornamelijk
voedselarm, maar kunnen rijker worden richting de beekdalen.
Zuurgraad: heidesystemen zijn veelal geplaatst in het vrij zure
gedeelte met betrekking tot zuurgraad. Reliëf voorkomend op
groot en kleine schaal. Deze overgangen zorgen voor plekken
waar allerlei organismen en soorten goed kunnen gedijen.
Grondwaterstand, variabel of continue heeft vooral zijn
uitwerking op eventuele vennen, maar ook op droogval.
Bodemdynamiek: het proces van zandverstuivingen wat de
ruimte dient te krijgen en dient te behouden.

Figuur 3: Overzicht potentiële heidelandschappen (Berendsen, 2005)
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3.2 (NEGATIEVE) ONTWIKKELINGEN BINNEN HET HEIDELANDSCHAP
In figuur 3 is het gedeelte van Nederland aangegeven dat mogelijkheden biedt, als
vestigingsplaats voor het heidelandschap te dienen. Dat de mogelijke kwantiteit niets zegt over
de huidige kwantiteit en zeker niet over de kwaliteit mag als bekend verondersteld worden.
Wanneer we ons baseren op onderzoek van Diemont (1996) blijkt dat in de periode van 1800
tot 1983 het heide areaal is afgenomen van 800.000 ha tot 50.000 ha (figuur 4). De
gebruiksfunctie is voornamelijk verschoven naar bouwland/ weiland (600.000 ha) en het
overige (150.000 ha) is gewijzigd in (naald)bos. Daarbij is ook nog een groot gedeelte van de
huidige heide vergrast en gedeeltelijk bebost.
Het blijkt dat vooral de vroeger productievere
gronden zijn omgezet in bouwland en dat de
heiderelicten zich voornamelijk concentreren
op de armere delen van het land. Naast het feit
dat de huidige heidegronden op abiotische lager
geklasseerde (meest arme) gronden liggen,
spelen er nog andere factoren die de
heidevelden in kwaliteit doen afnemen. Deze
factoren worden hieronder nader toegelicht.
Ver-thema’s die invloed hebben op de heide
(Turnhout et al. 2008);

Figuur 4: Overzicht achteruitgang heide (Diemont 1996)

1. Vermesting:
Door vermesting wordt de limitatie van stikstof opgeheven. Dit resulteert in een
versnelde groei van planten, vooral grassen zoals bochtige smele en pijpenstrootje
kunnen hier efficiënt gebruik van maken en daarbij andere typische heidesoorten
wegconcurreren. Voor het stuifzandlandschap is de groei van algenmatten vanwege de
vermesting een oorzaak dat open plekken eerder dicht groeien onder andere omdat het
leidt tot het eerder vestigen van hogere planten. Ook wordt het optreden van plagen
zoals van het Heidehaantje wel toegeschreven aan vermesting.
2. Verzuring:
De verzuring is min of meer al gestart in het begin van de 20ste eeuw. Deze is langzaam
aan toegenomen maar echter rond de jaren 90 behoorlijk afgenomen. Het voornaamste
gevolg van verzuring is dat de buffering binnen het systeem wegvalt, hierdoor verdwijnt
de buffercapaciteit van de bodem en het water. Calcium, ijzer, magnesium en aluminium
worden hierdoor gemobiliseerd en spoelen uit.
3. Verdroging;
Leidt tot een armere samenstelling van en binnen habitattypen, het leidt tot monotonie.
Verdroging kan ook een indirecte oorzaak voor verzuring zijn, wanneer de aanvoer van
bufferende kationen wordt stil gelegd.
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4. Versnippering;
Leidt tot isolatie van leefgebieden van soorten waardoor migratie en overgangen naar
andere gebieden niet meer mogelijk is. Juist deze verwevenheid op grotere schaal is voor
vele faunasoorten van levensbelang. Daarbij zijn de overgangen van geleidelijke schaal
zoals vroeger veelal het geval was (Limes divergens) verdwenen en zijn in het landschap
vooral ‘harde’ grenzen aangebracht. Vooral deze geleidelijke overgangen dragen bij aan
een hoge biodiversiteit.
Naast deze vier hoofdoorzaken die uiteindelijk leiden tot een nivellering van het heidelandschap,
is er nog een andere oorzaak: beheer. Een andere wijze van beheer is mogelijk raadzaam
wanneer we kijken naar de gevolgen van het huidige beheer. Vooral bij grootschalig plaggen
kunnen er ernstige problemen ontstaan. Dit manifesteert zich vooral aan de fauna zijde. Tevens
worden bij plaggen hele toplagen verwijderd, dit heeft tot gevolg dat de overmaat aan stikstof
wordt verwijderd, echter ook het gehele bufferende systeem verdwijnt hiermee. De
verminderde beschikbaarheid van bijvoorbeeld fosfaat, calcium en andere mineralen heeft zeer
serieuze gevolgen voor de heidefauna (Vogels et al., 2011).
De gevolgen van beheer en zeker voor plaggen zijn weergegeven in onderstaand figuur. Het
gedeelte voor net output geeft aan, hoeveel er door de maatregel aan PKN wordt verwijderd. De
laatste 5 kolommen geven aan hoe lang in jaren het duurt voordat het niveau weer bereikt is van
voor het plaggen. Voor Fosfor kan het 530 jaar duren voordat een zelfde niveau van dit element
wordt bereikt. Dit zijn natuurlijk uitzonderlijke lange perioden, die wel terug vertaald dienen te
worden naar een meer passende vorm van beheer.

Figuur 5: Overzicht impact van beheersstrategieën op PKN huishouding (Vogels et al. 2011)

Naast de impact dat een bepaalde beheervorm heeft, kan je ook kijken naar het
cultuurhistorische aspect van het beheer. Begrazing is het meest integrale van de onderscheiden
vormen. Ook bij beheer is discussie of er alleen aandacht behoeft te zijn voor het ontnemen van
nutriënten, of dat je ook zal moeten redeneren door het toevoegen van bepaalde elementen.
Hiermee zijn echter nog te weinig concrete experimenten gedaan. Bij de meeste ingrijpende
beheersmaatregelen, zoals chopperen en plaggen, is terughoudendheid dus vereist. Indien hier
voor gekozen wordt, dan wel op kleine schaal (Vogels et al. 2011).
Het resultaat van deze oorzaken is conceptueel weergegeven in figuur 6, waarin is aangegeven
hoe de biodiversiteit zich vanaf het jaar 1850 naar het heden heeft ontwikkeld. Van een breed
spectrum wat voor het heidelandschap een hoge soortenrijkdom opleverde, zijn de habitattypen
steeds verder naar de randen van het diagram verschoven. Naar de uitersten van de
habitatassen, heel arm en heel rijk. Waar voorheen die verwevenheid was tussen natuur en
cultuur, zijn deze juist opgesplitst en hebben hun eigen afgezonderde plek binnen het diagram
gekregen.

12/ 38

Afstudeerverslag: Ecologisch samenspel van landgebruik binnen het historische heidelandschap

De verschuiving naar links (voedselarmere condities) komt doordat de heidevegetatie die nu
nog aanwezig is, voornamelijk bestaat uit de armere delen (voornamelijk door plaggen en
maaien) van het voormalige heidelandschap. Dit gedeelte noemen we op dit moment ‘Natuur’.
Daarbij ontbreken er op dit moment processen, zoals vroegere landbouwprocessen, die
mineralen toevoegen aan de ondergrond (Vogels, et al. 2011).
De verschuiving naar de rechterzijde (voedselrijkere condities) heeft te maken met de
intensivering van de landbouw (kunstmest) waardoor nutriënten aan de cultuurzijde enorm zijn
toegenomen. Dat het soortenaantal aan de cultuurzijde afneemt, heeft onder andere te maken
met wijziging van landgebruik. Veel rogge en haver zijn vervangen door maïs. Verder hebben
onkruidbestrijdingsmiddelen, intensievere mechanische onkruidbestrijding, hoge mestgiften en
snellere vruchtwisseling hun intrede gedaan. Hierdoor zijn veel soorten akkeronkruiden, ook de
soorten behorende bij de vlas-, boekweit-, tabak- en hennepakkers nu geheel of vrijwel geheel
verdwenen. Aan de rechterzijde zal je nu vooral kortlevende ruderale of langlevende
concurrentiesterke soorten aantreffen.

Figuur 6: Conceptueel overzicht biodiversiteit binnen het heidelandschap, 1850 vs 2010, Eigen invulling gebaseerd op het model van Grime
(2002).
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4 BEWONING, ONTGINNING EN PRODUCTIVITEIT VAN HET LAND
Nu de gebieden in kaart zijn gebracht die ontstaan van heidelandschappen faciliteren, wordt er
vervolgens naar het gebruik van het land gekeken, zoals: bewoning, ontginning en de
productiviteitsbepaling van dit land. De ontginning die van oudsher startte bij de beste bodems in
combinatie met een hoge mate aan verschillende landschapscomponenten (vergelijk hoge
biodiversiteit in de overgangen), had zijn invloed op de intensiteit van bodemgebruik. Deze
intensiteit in roering van de bodem, maar ook vooral het toevoegen van mineralen en nutriënten
aan het land, werd bewerkstelligd door de natuurlijk en gesloten kring van landbouw bedrijven. De
mate waarin dit succesvol was, kwam tot uitdrukking in de kadastrale productiviteitsbepaling die
opgenomen werd in de wijze van belasting heffen in 1832.

4.1 BEWONING & ONTGINNING
Na de periode van shifting cultivation, ging men zich op vaste plekken in het landschap vestigen.
In het dekzandlandschap vestigde men zich op de hooggelegen dekzandkoppen. In het
stuwwallandschap vestigde men zich veelal op de flank van de stuwwal. Figuur 7 geeft
schematisch de ontginnings- en bewoningshistorie in het lage en middelhoge dekzandlandschap
weer. Vanaf de 9de eeuw begon men zich te vestigen op de hogere flanken van de
dekzandeilanden (fase 1 (800 – 1300AD)). Vanaf de volle middeleeuwen raken deze flanken
volledig bezet en gaat men zich vestigen op de jongere dekzanden. Elke dekzandrug waar
mogelijk bouwland mogelijk was, werd ontgonnen. (fase 2 (1300 – 1520AD)). In fase 3 (1520 –
1832AD) worden er nog meer ontginningen gedaan in het lager gelegen gebied, voorheen zeer
natte broek- en marsgebieden. Dit wordt mogelijk gemaakt door betere
afwateringsmogelijkheden. De uitgestrekte heidevelden waren de enige gebieden die tot aan de
20e eeuw niet ontgonnen worden. Dit werd daarna mogelijk gemaakt door de toepassing van
kunstmest. (Velde, 2011).

Figuur 7: Ontginningswijze binnen het dekzandgebied, regio Salland (Velde, 2011)
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Gebruik van de woeste gronden
De woeste gronden zijn samen te vatten als de gronden die nog niet ontgonnen waren (anno
1832) tot cultuurgrond. De belangrijkste oorzaak die hieraan ten grondslag ligt, is dat de grond
gewoonweg veel te voedselarm, te nat, te droog of te ver afgelegen was om in die tijd omgezet te
kunnen worden in productieland. De woeste gronden binnen het zandgebied worden veelal
betiteld als ‘heide’. Andere vormen die als woeste grond werden betiteld zijn zandverstuivingen,
moerassen en veengebieden. De woeste gronden binnen het zandgebied dienden naast het
weiden van de schapen, voor gebruiksfuncties zoals het maken van bezems (hogere heide) en
ook heel voornaam het plaggen van de heide om deze te gebruiken bij de preparatie van mest en
eventueel als brandstof. Daar waar op de gronden leem voorradig was, werd dit onder andere
gebruikt voor het bestrijken van muren, bouwen van ovens, maken van dorsvloeren en
eventueel gebruikt ter vermenging van de lichtere bodems. Graslanden werden voornamelijk
gebruikt als beweiding, maar ook als bron voor brandstof (Schadden). De hogere schrale
gedeelten waren aangaande bosbouw het meest geschikt voor aanplant van dennenbossen. De
wat rijkere gedeelten leenden zich goed voor aanleg van akkermaalshout (Roessingh et al. 1996;
Kocks et al. 1981).
Het eigendom van deze woeste gronden was voornamelijk in handen van zogenaamde marken,
buurtschappen en/ of domeingronden (regaliën). Wanneer gedeelten van de marken/buurtschapgronden door een niet ingezetene tot bouwland werd omgezet, werd hier pachtgeld
voor gevraagd. Bij het gebruik van de domeingronden werd ruimgeld per jaar door de
rekenkamer geïncasseerd.
Vruchtopvolging en bemesting
De landbouwproducten die voornamelijk binnen het zandgebied werden verbouwd, waren:
rogge, boekweit en aardappelen. Aardappelen vooral dichter bij de steden gelegen en daar waar
ontsluiting via waterwegen mogelijk was gemaakt. Op de betere gronden werden tarwe, gerst,
vlas, oliezaad en klaver verbouwd. Klaver werd ook gebruikt als groen bemester.
Roggebouw op voormalige heidegronden had het voordeel dat de rogge een gelijkmatige
opbrengst levert. Daarbij verhindert rogge in vergelijking met haver de groei van onkruiden en
na het oogsten, kan er nog spurrie of knollen worden verbouwd. Boekweit heeft als voordeel dat
het ook op armere gronden zeer succesvol kan worden verbouwd. Nadeel van boekweit is dat de
opbrengst zeer onzeker is, dit omdat het zeer gevoelig is voor bijvoorbeeld vorst, regen, droogte,
wind en hagel. (Kocks et al. 1981)
Driestlanden
Vooral op de hoge Veluwe vind men veel driestlanden. Dit zijn lage heidegronden of schrale
veldakkers, die men 3 of 5 jaar achtereen onbebouwd laat liggen. Dit om selectief te zijn met
mesttoegift op de productievere gronden, maar daarnaast ook om een weidegrond te hebben
voor de lammeren in de buurt. Vervolgens kan er na, het toevoegen van een halve bemesting,
rogge worden verbouwd. Boekweit of haver was ook een optie.
De basis van de landbouw van toen, was (voornamelijk dierlijke) mest om het land mee te
voeden. Er waren verschillende productiewijzen van mest. De volgende soorten werden
onderscheiden: zuivere stroomest, bladmest, plaggenmest, aardmest, schapenmest. De zuivere
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stroomest werd onder andere gebruikt bij het afdekken van de jonge klaver in de winter,
vervolgens werd dit gebruikt als basis voor de schapenmest. De plaggen-, aard- en schapenmest
hadden een soortgelijke bereiding. Aardmest werd hierbij voornamelijk voor de graslanden
gebruikt. De plaggen- en schapenmest werden gebruikt voor de bouwlanden. Hierbij werden
plaggen gestoken, bij voorkeur van de publieke gronden. Deze werden vervolgens in de stal
gebracht, waarbij door vermenging van uitwerpselen van voornamelijk schapen een
voedingsbodem voor de bouwlanden werd gerealiseerd. Daar waar een boer geen schapen had,
werd een overeenkomst aangegaan met een zogenaamde drifterherder, om zodoende ook te
kunnen voldoen aan de mestcycli die nodig was voor het bebouwen van het land. (Kocks et al.,
1981)
Het ontbreken van kunstmatige hulpstoffen, zoals kunstmest, leverde een relatief gesloten
systeem op. Dat dit gesloten systeem niet altijd positief was voor de productiviteit van het land,
valt op te maken uit een passage van de Geldersche Vallei-beschrijving (Kocks et al.,1981).
Hierbij werd wel door de boeren wel eens beweerd, dat door het gebruik van de grote
hoeveelheden aarde, het land wijzer is dan de mest die er op gebracht wordt.
In figuur 8 zijn schematisch de landbouwcycli van rond 1800 en die van rond 2000
weergegeven. In de landbouw van rond 1800 werden plaggen van de heidegronden en de
graslanden gestoken, deze werden op de akkers gelegd. Deze werden veelal eerst ‘bereid’ in de
potstal. De akkers werden door deze plaggen verhoogd. Door het verstuiven van de dekzanden
ontstonden er stuifzanden. Later, rond 1900, zijn de stuifzanden, om ze te beteugelen, vastgelegd
(Staatsbosbeheer/ Heidemij). Rond die periode doet de kunstmest ook zijn intrede en qua
waterbeheer verlagen we de grondwater spiegel ten behoeve van landbouw, wat verdroging
bevordert (naast het feit dat drinkwateronttrekking hier ook aan mee werkt).

Figuur 8: Verandering intensiteit van het land (Berendsen 2005)

4.2 BEOORDELING PRODUCTIVITEIT VAN HET LAND
Ten tijde van de Franse overheersing zijn er voorbereidingen getroffen om belasting te gaan
heffen over het grondgebruik in Nederland. De basis van de beoordeling van de productiviteit
van het land is ontleend aan deze Franse belastingregels. Hierbij werden inmetingen gedaan
binnen kadastrale gemeenten, die onderverdeeld waren in secties. Het werk van de
belastingheffing was tweeledig, enerzijds inmeten van de percelen, anderzijds het schatten van
opbrengsten. Deze schattingen werden gedaan aan de hand van voorbeeldpercelen, waarbij
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werd gekeken naar de voorafgaande vijftien jaar, waarbij de twee beste en slechtste jaren
werden weggestreept. Bij het bepalen van het belastbaar inkomen waren dus de opbrengsten
leidend (minus de kosten bijvoorbeeld voor ploegen en spitten) en niet de verkoopwaarde van
een perceel.
De percelen werden ingedeeld in ongebouwde eigendommen, in de klassen: bouwlanden,
weilanden, tuinen, bossen heidegebieden en andere soorten. Per soort waren er maximaal vijf
tariefklassen. Een voorbeeld van de verschillende tariefklassen voor de gemeente Epe, is terug te
vinden in
Beekbergen (kanton Apeldoorn)
Heiden

1

De heidegronden der 1e klasse uitmakende van verschillende aard deels met gras hier

0.70

en daar doormengd deels van eene veenachtige aard en voor het steken van turf
geschikt
2

Heidegronden van eene zeer gelijke ligging voor bebouwing zeer geschikt doch heeft

0.30

door dezelver uitgestreiktheid weinig waarden. Wordende alleen tot het maaijen
van plaggen en schaapsweide gebezigd.
3

Bergachtige heide van eene groote uitgestrrektheid die niets dan eenige plaggen

0.25

kunnen afleveren, hetgeen van een groote massa, door de verre ligging en
overvloedige hoeveelheid niet genoten wordt. Zijnde onder deze klasse ook woesten
of onbruikbaren zanden voorkomen welke ingevolge de wet aan het minimum
onderworpen zijn
Tabel 1.

Deze tabel is gebaseerd op de La X3 ‘Tabel der gekozen punten van aanhouding, of
voorbeelden tot classificatie der onbebouwde en gebouwde eigendommen.’ (Clerkx et al. 2003;
Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland (2004))
La X3: Epe en Oene (kanton Hattem)

Tarief
Hfl/ ha

Bosschen

1

Eiken en akkermaalshout zijnde eene heg om een kamp bouwland wordende om de

26

9 jaren gekapt (Heeft opgebragt tegen f30”70c debunder). Mogelijk aan de kant
van de heide gelegen en van mindere opbrengst
2

een tamelijk goed boschje van akkermaalshout niet zoo veel schors opleverende als

18

de bosschen 1e klasse

Heiden

3

Bosch uit eiken en elzenhout bestaande min bezet en op slechte grond staande

10

4

Schraal en slecht bezet eiken en elzen en berkenbosch op oerachtige grond staande

5

1

Heidegrond, eenige weiderij opleverende

0.70

2

Tot het maaijen en steeken van plaggen dienende, van eenen verwijderde en

0.40

afgelegen ligging
3

Zand, zonder waarde

0.25

Beekbergen (kanton Apeldoorn)
Heiden

1

De heidegronden der 1e klasse uitmakende van verschillende aard deels met gras hier

0.70

en daar doormengd deels van eene veenachtige aard en voor het steken van turf
geschikt
2

Heidegronden van eene zeer gelijke ligging voor bebouwing zeer geschikt doch heeft

0.30

door dezelver uitgestreiktheid weinig waarden. Wordende alleen tot het maaijen
van plaggen en schaapsweide gebezigd.
3

Bergachtige heide van eene groote uitgestrrektheid die niets dan eenige plaggen
kunnen afleveren, hetgeen van een groote massa, door de verre ligging en
overvloedige hoeveelheid niet genoten wordt. Zijnde onder deze klasse ook woesten
of onbruikbaren zanden voorkomen welke ingevolge de wet aan het minimum
onderworpen zijn

Tabel 1: Voorbeeldklassen voor tariefsindeling (guldens per ha)
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Deze klassering is per gemeente verschillend. Ter vergelijk zijn voor Beekbergen de
heideklassen ook opgenomen in tabel 1 (Clerkx et al., 2003):
De omschrijvingen verschillen dus enigszins van elkaar, door vergelijkingen te maken op basis
van tarieven kan je gebieden wel goed met elkaar vergelijken. De heide 1 en 2 waren over het
algemeen van vergelijkbare kwaliteit, waarbij heide 2 wel van mindere kwaliteit was.
Belangrijker criterium voor indeling bij heide 2 was de ligging en de uitgestrektheid van de
velden. Heide 3 is kwalitatief echt mindere heide, in sommige gebieden worden ook de
zandvlakten hiertoe gerekend.
Naar gelang de productiviteit werd er meer belasting geheven. Gronden konden hierbij privaat
zijn, maar vaak waren er ook publieke gronden bij. Dit in geval van marken/ buurtschappen,
maar ook de domeingronden waren publiek. Het uiteindelijk invoeren van belastingheffing op
deze onbebouwde gronden heeft het opdelen van de gezamenlijke gronden bespoedigd.
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5 HABITATTYPEN, BODEM & LEVENSGEMEENSCHAPPEN
Zandgebieden, in combinatie met de hoge mate van antropogeen handelen binnen dit
heidelandschap resulteert in mogelijke habitattypen die zich hier kunnen vestigen. Deze kunnen
zeer verschillen qua abiotische randvoorwaarden, dit wordt voornamelijk uitgedrukt in zuur, vocht
en voedselrijkdom. Om een indeling mogelijk te maken die habitat technisch vertaald kan worden
in de regionale analyse, is er in dit hoofdstuk een relatie op basis van zuur/ leem aangebracht
tussen bodem en habitattypen. Uiteindelijk kan dit resulteren in mogelijke fauna die zich hier kan
vestigen.

5.1 HABITATTYPEN
De habitattypen1 die we binnen het spectrum van het heidelandschap kunnen onderscheiden,
zijn de volgende:












H2310 Stuifzandheide met Struikhei
H2330 Zandverstuivingen,
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden),
H4030 Droge heiden,
H6230 Heischraalgrasland
H6410 Blauwgraslanden
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilveen),
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen
H7230 Kalkmoerassen
H9190 Oude eikenbossen
H9120 Beuken-Eikenbossen met Hulst

Op basis van hun zuurgraad en vochttoestand, abiotische randvoorwaarden die zijn
overgenomen vanuit de natura2000-habitattypen, kunnen deze eenvoudig gepresenteerd
worden in een vocht/ zuur diagram (figuur 9).

Gebaseerd op habitattypen van natura 2000
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen
1
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Figuur 9: plaatsing heidehabitat in vocht/ zuur matrix

Een meer uitgebreide beschrijving van habitattypen is te vinden in de bijlagen, tevens zijn hier
de kenmerkende soorten opgenomen.

20/ 38

Afstudeerverslag: Ecologisch samenspel van landgebruik binnen het historische heidelandschap

5.2 HABITATTYPEN EN BODEMS
Om een relatie te maken tussen bodem en habitattype, voorsorterend op de regionale analyse, is
het noodzakelijk dat we deze habitattypen op een bepaalde wijze kunnen matchen met het
bodemtype. Dit is gedaan op basis van het model gepresenteerd in figuur 10. Dit model is
gebaseerd op het Drentse zandgebied. Voor de regionale casusgebieden, voornamelijk MiddenNederland, hebben we dit diagram enigszins aangepast.
De koppeling van habitattypen met de bodems is gedaan op basis van het relateren van de
zuurgraad van de habitattype aan het leemgehalte van de bodems. Hoe hoger het leemgehalte
per bodem, des te vruchtbaarder en minder zuur deze is (Roem et al. 2000). Wanneer we deze
vertaling voor de habitattypen naar bodems hebben gedaan, kunnen we tabel 2 invullen. Hier is
een overzicht gegeven van de verschillende bodems, grondwatertrappen, vruchtbaarheid en
welke habitattypen hier aan gekoppeld kunnen worden.

Figuur 10: Vruchtbaarheid/ vochttoestand-diagram (Spek, 2004)
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code
Zd

bodemtypen
Zd (duinvaaggronden), ZnVI/VIII (droge
vlakvaaggronden)

GWT
VII-VIII,
zelden VI

Hd

droge humuspodzolen: Hd
(haarpodzolgronden)

VII-VIII

Y

moderpodzolen: Y
(holtpodzolgronden), cY
(loopodzolgronden)

VII-VIII

EZ

EZ (enkeerdgronden)

VI-VIII

cH

cHd (kamppodzolgronden),
cHn (laarpodzolgronden)

VI-VIII, zelden
IV-V

Hn

natte humuspodzolen: Hn
(veldpodzolgronden

III-VII, zelden
VIII

pZ

pZg (beekeerdgronden),
pZn (gooreerdgronden),
ABv (venige
beekdalgronden),
vWz/zWz (moerige
eerdgronden), MOERAS,
Zn-III/V (natte
vlakvaaggronden)

II-IV, zelden V

vruchtbaarheid
zeer droog en zeer
voedselarm;
stuifzandlandschap;
landduinen,
uitgestoven laagtes
droog, voedselarm;
dekzand en leemarm
stuwwalmateriaal
droog, redelijk
vruchtbaar;
stuwwalmateriaal,
soms lemig dekzand

vruchtbaar; oud
bouwland, enken; op
dekzandrug of -plateau
of stuwwalmateriaal
redelijk vruchtbaar,
jonger bouwland,
kampen
vochtig tot nat,
voedselarm;
dekzandruggen en flanken

(voorheen) zeer natte
laagtes, vruchtbaar,
vaak basenrijk door
leem en/of kwel;
dekzandlaagtes,
beekdalen

Habitattypen
H2330 Zandverstuivingen,
H2310 Stuifzandheide met
Struikhei

H4030 Droge heiden,
H9190 Oude eikenbossen
H4030 Droge heiden,
H6230 Heischrale graslanden
(droog; Associatie van Liggend
walstro en Schapengras),
H9120 Beuken-Eikenbossen
met Hulst
geen

H6230 Heischrale graslanden
(droog tot vochtig)
H4010A Vochtige heiden
(hogere zandgronden),
H6230 Heischraal grasland
(vochtig, Associatie van
Klokjesgentiaan en Borstelgras),
H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen
H6230 Heischraalgrasland
(vochtig),
H6410 Blauwgraslanden,
H7140A Overgangs- en
trilvenen (trilveen),
H7230 Kalkmoerassen

Tabel 2: onderscheiden bodemtypen dekzand-/ stuifzand- en stuwwallandschap

Deze bodems die gerelateerd zijn aan het zandgebied hebben een relatief specifieke ligging in
het landschap. In onderstaande figuur is aangegeven waar welke bodem zich globaal bevindt in
het landschap.

Figuur 11: Verloop bodems ten opzichte van hoogten
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5.3 FAUNA BINNEN HET HEIDELANDSCHAP
Nu de bodems en de bijbehorende habitattypen zijn besproken, wordt er stil gestaan bij de
fauna. De mogelijk voorkomende fauna is namelijk een resultante van de kwaliteit van een
habitattype, maar ook van de aaneenschakeling en schakering van deze verschillende
habitattypen (overgangen). Voor sommige soorten is het heidelandschap een onderdeel van het
leefgebied. Denk hierbij aan de Grauwe Kiekendief (Circus pygargus), Velduil (Asio flammeus)
en Grutto (Limosa limosa). Er zijn ook soorten die een schakering aan landschapselementen
binnen het heidelandschap behoeven. Hierbij valt te denken aan de Korhoen (Tetrao tetrix), de
Wulp (Numenius arquata), Ericabij (Megachile analis) en Nachtzwaluw (Caprimulgus
europaeus).
Soorten wat meer gespecialiseerd binnen een bepaald landschapscomponent, aan de zijde van
droge heide en zandverstuiving zijn dat bijvoorbeeld Tapuit (Oenanthe oenanthe), Duinpieper
(Anthus campestris), Zandhagedis (Lacerta agilis) en Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda
caerulescens). Op de enigszins gebufferde plekken van de droge heide komen kenmerkende
soorten voor, zoals de Grote Parelmoervlinder (Argynnis aglaja), Tormentilbij (Andrena tarsata
) en Oranje Zandbij (Andrena marginata). Wanneer we van de droge zijde meer naar de vochtige
heide gaan, komen we bij de Boomleeuwerik (Lullula arborea), Levendbarende Hagedis
(Zootoca vivipara), Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens) en Gentiaanblauwtje (Phengaris
alcon) . Opschuivend naar het over het algemeen minder zure heischraalgrasland, kunnen we de
aarbeivlinder (Pyrgus malvae ssp. Malvae), Geelsprietdikkopje (Thymelicus sylvestris) en
Veldkrekel (Gryllus campestris) vinden. Voor het blauwgrasland geldt, dat dit het habitat is van
de zilveren maan (Boloria selene) en de watersnip (Gallinago gallinago). (Stuijfzand et al., 2004)

23/ 38

Afstudeerverslag: Ecologisch samenspel van landgebruik binnen het historische heidelandschap

6 REGIONALE ANALYSES
Voor de regionale analyses hebben zijn twee gebieden gekozen (zie ook hoofdstuk 2). De keuze had
in belangrijke mate te maken met de beschikbaarheid van data. Hiertoe zijn de gebieden Epe/ Oene
en de Geldersche Vallei geselecteerd. Deze gebieden, beide onderdeel van het Midden-Nederlandse
zandgebied, hadden voldoende GIS data beschikbaar om volledige analyses mee te maken. Net als
bij de globale werkwijze, zie hoofdstuk 1, wordt hier een toelichting gegeven op de werkwijze die
gevolgd is en is een gedeelte van de analyses opgenomen die zijn uitgevoerd. De volledige analyse is
terug te vinden in de bijlagen.

6.1 METHODIEK
Voor de regionale analyses zijn verschillende bestanden gebruikt, waarbij de kaarten en
gegevens uit 1832 het voornaamste waren. De analyses die zijn uitgevoerd, zijn gedaan met
behulp van ARCGIS (Esri arcmap 10.0). Om de gegevens van 1832 beschikbaar te krijgen, zijn er
een aantal stappen ondernomen, zoals weergegeven in onderstaande figuur.
Oorspronkelijke
Aanwijzigend Tafel (OAT’s)

Minuutplan

Gedigitaliseerde OAT’s

Gegeorefereerd minuutplan

Gedigitaliseerd minuutplan

Gekoppeld polygoon –
attribuut bestand

Input GIS analyse

Figuur 12: Werkwijze digitalisering OAT's

Het resultaat van het volgen van dit proces, levert een ESRI-shapefile op, inclusief attributen
tabel, die vervolgens zijn geconfronteerd met de bodemkaart- en huidige topografische kaart
(TOP10). Hierbij krijg je polygonen in je analyseshape die bestaat uit een samenvoeging
(overlay) van deze drie. De oppervlakten voor deze polygonen zijn opnieuw berekend en deze
tabellen zijn vervolgens naar een relationeel database management systeem (RDBM – MS
Access) overgebracht, waar vervolgens groeperingen in zijn aangebracht en eventueel attributen
aan zijn toegevoegd. Door ze te exporteren naar MS Excel, zijn door het samenstellen van

24/ 38

Afstudeerverslag: Ecologisch samenspel van landgebruik binnen het historische heidelandschap

draaitabellen, vervolgens verschillende grafische analyses uitgevoerd. De hoofdlijnen van de
analyses, de bijna volledige uitwerking is opgenomen in de bijlagen, zijn in de volgende
paragraaf toegelicht.

6.2 UITWERKING EN RESULTATEN CASUSSEN EPE EN GELDERSCHE VALLEI
De twee casus gebieden waar de analyses op uit zijn gevoerd, zijn de gemeente Epe/ Oene en een
gedeelte van de Geldersche Vallei (bestaande uit 4 gemeenten). Deze gebieden zijn gekozen
vanwege het feit dat ze representatief zijn voor één of meerdere landschapstypen. Epe in dit
geval voor het stuwwallandschap en de Geldersche vallei voor het dekzand-/
stuifzandlandschap. Daarnaast was een groot gedeelte van deze gebieden al gedigitaliseerd
waardoor het goed in te passen was binnen de beperkte tijdspanne van deze afstudeeropdracht.
De gebiedsbeschrijvingen van de gebieden is terug te vinden in de bijlagen.
Opzet verkrijgen van data
Bij het gebruik van de bodemkaart is er gebruik gemaakt van de bodemkaart 1 op 50.000. Dit is
een veel kleinere schaal dan bijvoorbeeld de schaal die is gehanteerd bij het opstellen van de
originele minuutplannen. Deze variëren van 1:1.250, 1:2.500 tot 1:5.000 voor vrijwel
onontgonnen gebied. Door 50.000 te projecteren op 2500 krijg je een zekere mate van
schijnprecisie, echter over het algemeen genomen is de grote lijn hieruit wel te destilleren en
geldig.
Nadat de verschillende kaarten samengevoegd zijn, zijn er rond de meest productieve
bouwlanden, de kern van de ontginning en occupatie, buffers getrokken van 100 meter. Deze
zijn berkend per straal van 100 meter. Op basis van deze data zijn er verschillende
vraagstellingen (query’s) geformuleerd, waarbij de basisgegevens ook verrijkt zijn met
attributen die nog niet voorkwamen in de GIS-bestanden (Access). Aanvullende gegevens die
hierbij zijn gekoppeld zijn bijvoorbeeld bodemproductiviteit, bodemklassen,
eigendomsverhoudingen en tariefklassen. In de bijlagen is de volledige analyse gepresenteerd
die de basis vormt voor de resultaten die hier besproken worden. Binnen de verdere bewerking
met de gegevens zijn deze zo gesorteerd, dat ze bruikbaar werden voor analyse doeleinden.
Voor berekeningen van 1832 is gerekend en geanalyseerd met het totale shape-oppervlakte van
de gebieden . Voor analyses in relatie tot bodem, huidig gebruik, en het huidig gebruik in relatie
tot historisch gebruik is gebruik gemaakt van het netto oppervlak (zie bijlage).
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6.2.1 RESULTATEN
Figuur 13 geeft aan hoe vanuit de kern van de bewoning, waar de best geklasseerde bouwlanden
lagen, het verder gebruik van het land ten aanzien van cultuurgrond en woeste grond was. De
betere heidevelden lopen opvallend parallel aan de wat minder geklasseerde (bouwland 3, 4 &
5) bouwlanden. De bouwlanden
onderling lopen ook synchroon.
Deze curven die elkaar qua
opbouw zeer nauw volgen,
duiden op een duidelijke
samenhang en verwevenheid
tussen cultuurgronden en
woeste gronden.
Het landgebruik had toenmalig
een directe relatie met de
bodemgesteldheid. Het land het
Figuur 13: Samenhang cultuurgrond en woeste grond in beeld gebracht (Epe)
dichts gelegen bij de bewoning,
cultuurgronden, werd het
intensiefst gebruikt. Deze intensiteit van gebruik is af te lezen aan de curven die vanaf zo’n 800
tot 1000 meter duidelijk veranderen. Van bouwland en goed geklasseerde heidevelden, neemt
vanaf deze afstand het aandeel minder geklasseerde heide sterk toe (figuur 14).

Figuur 14: Samenhang heideklassen onderling (Epe)

Verdeeld naar bodem (figuur 15) gebruik, zijn de
bouwlanden voornamelijk gevestigd op de zwarte
enkeerdgronden (EZ) aflopend naar cH en pZ bodems.
De weilanden hebben een soortgelijke opbouw, enkel
dan tegengesteld. Voornaamste bodem is pZ (vochtig),
cH en het laagste percentage aan weiland, vinden we op
de enkeerdgronden. Voor de heideklasse gelden andere
bodems, in absolute aantallen voornamelijk Hd en Y, hier
is het grootste gedeelte gevestigd, dit zijn wel
voornamelijk heideklassen 2 en 3. De beste heide
(heideklasse 1) komt onder in het landschap voor,
namelijk op de beekeerd- en veldpodzolgronden. Voor
stuifzandlandschap zie je dat heide 3 ook voor een groot

gedeelte is vastgelegd op de
duinvaaggronden, waar ook de
stuifzanden te vinden zijn. In tabel 3
zijn de voornaamste bodems van de
verschillende heideklassen genoemd.
Wanneer er voor de bodems ook vanuit
buffers geredeneerd wordt, zie je een
soortgelijk patroon als bij het
Figuur 15: Absolute verdeling heideklassen (Epe)
landgebruik (Figuur 16) Dit wordt
uiteraard veroorzaakt door de zeer
hechte relatie tussen bodem en landgebruik Vanuit het centrum, startende met de betere
bouwlanden (gelegen op de enkeerd- en kamppodzolgronden (EZ & cH), komen in de directe
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nabijheid de klassen Hn en pZ het meest voor. Dit zijn de kwalitatief hoogwaardigere heide
bodems, maar waar zich ook een gedeelte bouwlanden bevinden. Deze nemen rond een
kilometer niet meer toe en worden hierbij verdrongen door een toename van de drogere
gronden zoals Hd, Y en ook vooral Zd.

Figuur 16: Bodemkwantiteit vanaf ontginningskern (Geldersche Vallei)

Bij het relateren van productiviteit en bezit
kunnen we een soortgelijke ontwikkeling zien.
Hierbij zijn de de meer productievere gronden,
die dicht bij de bewoningskern waren gelegen,
als eerste geprivatiseerd. Hierbij volgt de
verdeling privaat/ publiek min of meer een
zelfde kromming als de lijnen van de
cultuurgronden. De bouwlanden waren zo’n
90% privaat, weilanden 40 % en de
heidegronden waren voor het merendeel
gemeen. 10% hiervan was verdeeld als private
grond.

Figuur 17: Verdeling privaat/ publiek gerelateerd aan
afstand vanuit kern

Bij een gedetailleerdere analyse waarbij landgebruik in relatie wordt gebracht tot het
bodemgebruik is op basis van het procentueel veel voorkomen van een bodem in relatie tot dit
gebruik, de volgende tabel opgesteld.
Klasse
Zand
Heide 3
Heide 2
Heide 1
Bouwland 4 -5
Bouwland 1 – 3

Voornaamste bodems
Zd
Zd – Hd
Hd – Hn
Hn – pZ
EZ – cH (epe) of EZ – Hn –pZ (GLV)
EZ – pZ (epe) of EZ – cH

Tabel 3: Klasse en voornaamste bodems
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Ten aanzien van de afname van de heide wordt de conclusie die Diemont (1996) al stelde
onderschreven. Voor Epe kan worden geconstateerd dat er binnen het heideareaal (ongeacht
kwaliteitsklasse), een achteruitgang is van 90% (Figuur 18). Voor de Geldersche vallei is dit iets
minder schokkend voor de heide: achteruitgang 65%, voor het stuifzand geldt echter een afname
van 82%. In Figuur 19 is een
overzicht gegeven van de huidige
woeste gronden en cultuurgronden
binnen de Geldersche vallei, het
gebruik wordt symmetrisch mooi
weergegeven: de duidelijke
scheiding van de ene kant van het
gebied waar nog heide resteert en
de wat productievere/ nattere
gedeelten waar de weilanden zich
bevinden. Als we verder inzoomen
Figuur 18: Ontwikkeling landbouwgebruik 1832 – nu (Epe)
op huidig gebruik van de vroeger
productievere heidegronden Hn/ pZ, blijkt inderdaad dat het grotendeels in gebruik is genomen
als weiland.

Figuur 19: Overzicht verdeling woeste gronden en cultuurgronden over de verschillende bodemtypen
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Als we verder doorgaan op de achteruitgang van de heide, en naast de kwantiteit, de kwaliteit in
ogenschouw nemen. Leidt dit tot de conclusie (zie Figuur 20) dat de huidige heide
geconcentreerd liggen op de voedselarme haarpodzolgronden en duinvaaggronden (de vroegere
stuifzanden). Met andere woorden, niet alleen qua kwantiteit is het ernstig gesteld, voor de
kwaliteit geldt niet dat dit veel beter is.

Figuur 20: Huidige heide verdeling over bodemtypen

Van de beste heideklasse 1 en de minder productieve bouwlanden 4 & 5, blijkt voor Epe in totaal
nog maar 5 ha heide te resteren (achteruitgang van 99.17%). Voor de Geldersche Vallei resteert
gemeten over deze drie eenheden 0.0811 ha, dit is een achteruitgang van 99.95% (afgerond 100
– zie figuur 21).
Op basis van het landgebruik en de belastingheffing die gold
voor een bepaald type landgebruik, kunnen we een
kwantificerend bedrag (Tabel 4) hangen aan de
verschillende bodemtypen. Wanneer we het totale
landgebruik meerekenen, dan zijn de cultuurbodems EZ en
cH het hoogst gekwalificeerd (10.6 & 6.12 hfl/ ha, Figuur
22). Beredenerend vanuit de heide klassen komt er een
minder extreem beeld uit. Dit heeft uiteraard ook te maken
Figuur 21: Hedendaags gebruik van toenmalig
bouwland 4/5 en heide 1 (resterende 5 ha
met het feit dat de verschillen in belastingklassen van heide
onvoldoende om te presenteren)
1 (0,7ct), heide 2 (0.4 ct) en heide 3 (0.25 ct) relatief klein
is. Ook hier weer blijkt dat de gronden die het dichtst bij de
bewoningskern lagen, met het hogere tarief waren belast.
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De verhoudingen qua productiviteitsbepaling tussen de verschillende bodemtypen, zijn
opgenomen in tabel 4. Hier uit blijkt dat bijvoorbeeld de heide die gelegen is op gecultiveerde
humuspodzolgronden circa 2.5 x zo hoog aangeslagen werden als de duinvaaggronden (Zd).

Figuur 22: Overzicht tariefklassen (alle/ alleen heide)

Ratio
Ez/ cH
cH/ Zd
pZ/Hn
pZ/Y

0.95
2.34
1.33
1.62

Tabel 4: Overzicht kwalificering cultuurgronden en woeste gronden (alleen heide)
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7 HUIDIGE VERGELIJKBARE TOEPASSINGEN
Op dit moment draaien er al verschillende pilots die een op natuur gericht landbouwbedrijf
stimuleren. Deels heeft dit te maken met het ondersteunen van een dergelijke actie vanuit het
programma ‘Boeren voor Natuur’ dat in 2006/ 2007 gestart is. Aandacht voor het natuurgerichte
landbouwbedrijf is reeds aanwezig, en lopende initiatieven op het gebied van het landschappelijk
benaderen van de heideproblematiek zijn reeds in gang gezet. Een goed voorbeeld hiervan is de
Strabrechtse heide.

7.1.1 BOEREN VOOR NATUUR
Boeren voor natuur is een initiatief dat tot doel heeft om voordelen te behalen voor de natuur en
landschap (no-input systemen, gesloten kringloop, en hoge waterstanden). Redenerend vanuit
het natuurgerichte landbouwbedrijf, waarbij de productie ten dienste staat van de natuur en
landschap. Het uitgangspunt hierbij is dat voor de komst van de kunstmest er op de gronden
geboerd zou kunnen worden en dat in de direct nabijheid beschikking was over water. De
referentie voor het concept ‘Boeren voor Natuur’ is jaartal 1850, toen er sprake was van hoge
biodiversiteit in zogenaamde half natuurlijke landschappen. Dit authentieke landschap is
productiever gemaakt, echter ten koste van de biodiversiteit. Het landschap is homogener,
monotoner en heeft lagere natuurwaarde in vergelijking met de referentie. Daarnaast is in de
huidige nutriënten-kringloop, externe toevoeging van mineralen is de regel, waarbij geenszins
een uitzondering bestaat. Het historische kringloopprincipe (zie figuur 23) kan met moderne
middelen opnieuw worden toegepast als landbouw in samenhang met natuur-, landschaps- en
waterbeheer plaatsvindt. Voor de zandgronden geldt dat het hier dan zou moeten gaan om oude
bouwlanden in de buurt van kwelrijke beekdalen. Veel van de gebieden vallen hierdoor af, zie
voor de gewenste en mogelijke gebieden ook de bijlagen. Het gebied Epe/ Oene dat gebruikt is in
de regionale analyse zijn onderzocht, lijkt wel levensvatbaar voor het ‘Boeren voor natuur’concept (Stortelder A. et al. 2011).
Het uitgangspunt bij de bepaling of regio’s geschikt zijn wordt beredeneerd vanuit een fysisch
geografische benadering. Deze sluit dus goed aan bij de analyseopzet die we in dit project
hebben gehanteerd.

Figuur 23: Kringloop boeren voor natuur, ontleend aan Sortelder et al. (2011)

*
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7.1.2 NATUURGERICHTE LANDBOUW
Een verdere invulling die gegeven wordt aan het concept van Boeren voor Natuur, is gedaan
door het beschrijven van een natuurgericht landbouwbedrijf (Vries de C. et al., 2011). Dit
rapport beschrijft een mogelijke inrichting van een natuurgericht landbouwbedrijf in de regio
Emst. Dit ligt aan de flank van het regionale analyse gebied Epe/ Oene.
Het gaat hierbij om het gemengd bedrijf met vee, graanteelt en graslanden. Tevens is er sprake
van mechanisatie binnen de potstal (heuvelstal), die bijvoorbeeld wordt uitgevoerd met rails
voor een automatische stroverdeler. Deze benadering gaat meer uit van het gemengde
runderbedrijf, waarbij er nog wat specifieker aandacht zou kunnen worden besteed aan het
betrekken van de woeste gronden (het heidelandschap) binnen dit concept.

7.1.3 STRABRECHTSE HEIDE
De Strabrechtse heide is een voorbeeldproject, waarbij oog is voor de verschillende onderdelen
binnen het heidelandschap. Daar waar vaak de heidereservaten compleet worden teruggebracht
tot ‘heide’, hebben ze hier onderkend dat bijvoorbeeld keuterontginningen en
heideontginningen van latere datum zich goed lenen om weer in ‘gebruik’ te nemen als
extensieve akker. Deze gaan in akkerbeheer en worden ondiep geploegd en bemest met
schapenmest gecombineerd met plaggenmateriaal. Een gedeelte (1/3) wordt niet jaarlijks
beakkerd, maar laat men driest liggen. Soorten van heischrale milieus nemen door deze
maatregelen in aantal toe, voorbeelden zijn: Muizenoortje (Hieracium pilosella),
Mannetjesereprijs (Veronica officinalis) en aardtongen (Geoglossum glutinosum). Uit metingen
blijkt dat de pH van deze voormalige akkers hoger is dan het omliggende heideveld.
Deze positieve pilotgebieden worden ook doorgezet richting de vergraste heidedelen. Door deze
gedeelten te branden, voor te beweiden met schapen en vervolgens ondiep te ploegen, wordt
een basis gelegd om deze stukken weer om te vormen naar door struikhei gedomineerde
vegetatie.
Bij het uitvoeren van deze projecten en onderzoek, lijken de voormalige akkerenclaves, onder de
huidige omstandigheden homoloog zijn aan de rijkere heideklassen 1 en 2. (Vogels et al., 2011).
Andere voorbeelden van projecten waarbij de koppeling tussen extensieve akkercomplexen en
heidevelden weer hersteld is zijn: Groenendaal/ Imbos, Oud Reemst/ Planken wambuis/
Reijerskamp.
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8 CONCLUSIES
Na het doorlopen van het in hoofdstuk 1 gedefinieerde werkproces, kunnen we de centrale
vraag die in het inleidende hoofdstuk werd gesteld:
“Wat zijn de mogelijkheden voor heideontwikkeling redenerend vanuit een historisch
landschappelijke analyse?”.
Beantwoorden met de volgende ‘mogelijkheden’.
Analyse van historische data geeft ons inzicht in de samenhang van de cultuurgronden en
woeste gronden, wat een goed aanknopingspunt is bij huidige natuurontwikkeling en in dit geval
specifiek in heideontwikkeling. Het blijkt dat er een duidelijke samenhang is tussen de lager
geklasseerde bouwlanden en de hogere geklasseerde heidevelden. Hierdoor krijgt verwevenheid
en samenhang gestalte en is er een grotere kans op mooi ‘zachte’ overgangen (limes divergens).
Dit werkt verhogend ten aanzien van de biodiversiteit. Deze parallellen kunnen mede zijn
ontstaan door het stelsel van dries laten liggen van het land, op basis van de agrarische cycli die
er zijn. Wanneer de vraag toenam, werd meer heideschraalgrasland ingezet als akkerland en
vice versa. Naast de samenhang tussen de woeste grond en cultuurgrond, hadden de
cultuurgronden onderling ook een nauwe samenhang. Bijvoorbeeld de oppervlakte curve van
middelmatig geklasseerde bouwland 3, loopt evenwijdig aan de curve van bouwland 4 en 5.
Door de classificatie van ‘goed’, ‘matige’ en ‘slechte’ heide (klasse 1,2,3 en zand) kunnen we
reconstrueren hoe het landschap er in het verleden uit heeft gezien. Het blijkt dat er een zeer
directe relatie is tussen de klassering van de heideklasse en het bodemtype. De beste heide blijkt
veelal op de nattere delen te hebben gelegen. Waar deze delen op dit moment voornamelijk als
wei-/ grasland in gebruik zijn.
Deze historische bepaling van potentie van een gebied dient meegenomen te worden in een
mogelijk inrichtingsplan van een heideterrein. Door te onderkennen waar bijvoorbeeld
voorheen akkertjes en beter gesitueerde heide, kan je bij de inrichting en herstel mogelijk
onnodige, zeer ingrijpende inrichtingsmaatregelen voorkomen. Door vanuit het landschap te
redeneren, kan er beter worden aangesloten bij het landschap. Bij het maken van een
vergelijking tussen de situatie 1832 in relatie tot nu kan er een kansenkaart worden opgesteld,
waar wordt gekeken welke gebieden mogelijk kandidaat zijn om om te vormen tot bio diverse
heidecomponenten.
De achteruitgang bekeken vanuit het verleden is zowel op basis van literatuur alsmede regionale
analyse schokkend. Het blijkt dat bij deze achteruitgang, voornamelijk de slechtere kwaliteit
heide (heide 3) heeft weten te overleven en dat meer kwalitatieve heide (heide 1, en evt 2) zijn
ontgonnen veelal in weilanden. Deze transitie vanuit weilanden, biedt voor omvorming naar
heide betere mogelijkheden met minder impact dan omvorming vanuit intensieve landbouw zou
vergen.
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Naast de beantwoording van de centrale vraag, kunnen we de volgende conclusies ook
onderschrijven:
Het heidelandschap dat voornamelijk gevestigd is op de Nederlandse zandgebieden kent in de
oorsprong een groot areaal en is markant voor ons land. Het is de resultante zoals we vroeger
het land gebruikte. Het is een landschap gedomineerd door weidse uitzichten en door de
speciale beleving een geliefd recreatie landschap. Echter door de enorme afname en de negatief
bijdragende ver-factoren waar het onderhevig aan is, dienen er maatregelen te worden genomen
die positief uit zullen moeten pakken voor ‘onze heide’. Hierbij dienen we te beseffen dat het in
een woord vangen van een compleet landschap in de term ‘heide’ gevaarlijk is. Vanouds her is
het heidelandschap een lappendeken van verschillende heide-componenten. Daarbij dient men
bij herstel eerst de kansrijke gebieden in kaart te brengen, waarbij het ‘complete’ historische
heidelandschap als referentie dient. Het beredeneren dat we heideontwikkeling moeten starten
vanuit de huidige heiderelicten dient te worden herzien. Het is mogelijk interessanter om te
investeren vanuit een heide1 component wanneer deze afwezig is. Daardoor kan voor toename
van habitattypen zoals H4010 (Vochtige heide), H6230 (Heischrale graslanden) en
H6410(Blauwgraslanden) worden gezorgd. Dit is voor de biodiversiteit en de schakering in het
landschap normaal gesproker rijker dan het verder blijven investeren in vergraste delen en
paarse-vvv heide (klasse 3). Deze laatste categorie heeft echter wel een zeer hoge
belevingswaarde, hier dient wel met zorg mee om worden gegaan.
Als we het geheel beschouwen, de bodems, grondgebruik en voornaamste habitattypen voor de
regionaal onderzochte gebieden. Kunnen we de volgende tabel opstellen.
Klasse
Zand

Voornaamste bodems
Zd

Heide 3

Zd – Hd

Heide 2

Hd – Hn –Y

Heide 1

Hn – pZ

Bouwland 4 -5

EZ – cH (epe) of EZ – Hn –pZ (GLV)

Bouwland 1 – 3

EZ – pZ (epe) of EZ - cH

Habitattypen
Zandverstuivingen/ Stuifzandheide
met struikhei
Zandverstuivingen/ Stuifzandheide
met struikhei
Droge heide
Droge heide
Heischraal grasland
Vochtige heide
Vochtige heide
Heischraal grasland
Blauwgrasland
Trilveen/ Kalkmoeras
Vochtige heide
Heischraalgrasland
Vochtige heide
Heischraalgrasland

Tabel 5: 1832 klasse - bodems - habitattypen

Samenhangend met het oude landgebruik, zijn de methoden van landbouwtechnieken. Niet per
definitie dient dit op een dergelijke manier te gaan, zoals toentertijd algemeen geaccepteerd
was, zoals handmatig ploegen. Door gebruik te maken van hedendaagse toepassingen en
voortbordurend op die oude landbouwkundige leest, kunnen er door middel van initiatieven
zoals Boeren voor natuur, het natuurgerichte landbouwbedrijf echte resultaten worden
geboekt, die bijdragen aan de juiste restauratie van het heidelandschap en de beleving hiervan,
voor zowel flora, fauna alsmede de mens.
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9 BESCHOUWINGEN
Bij de analyses zijn afgebakende (stand-alone) gebieden genomen. Daarbij is geen rekening
gehouden met parameters zoals aantal inwoners en de relatie met de afstand van productieve
ontginningen. Dit is mogelijk wel een interessant aspect. Daarnaast zijn er geen bepalingen
gedaan van buurtschappen/ gemeenten die in de directe omgeving van de nederzettingen lagen
en welke mogelijke invloed hebben gehad op de ontginningen.
Bij de analyses is voornamelijk ingezoomd op de samenhang tussen de cultuurgronden en de
woeste gronden. Het gedeelte van akkermaalshout, opgaande bossen, moeras, water en ander
landgebruik is weinig tot niet betrokken geweest bij deze analyse. Mogelijk zou dit in een
vervolgtraject opgepakt kunnen worden.
Het proces dat hier gevolgd is, lijkt zinvol om te extraheren en uit te voeren op mogelijk andere
(te ontwikkelen) gebieden. Enerzijds om een gevoel te krijgen bij het historisch verleden van een
dergelijk gebied. Anderzijds om de gevolgde methodiek te toetsen, bij voorkeur dan op gebieden
die niet gelegen zijn in het Midden-nederlandse zandgebied.
Verder is er voornamelijk gefocust op het beschikbaar krijgen van historische gegevens, zodat
deze op een overzichtelijke manier kunnen worden gepresenteerd en zodoende een
gekwantificeerde onderbouwing bij het historische heidelandschap te geven. Hierbij zou het een
aanvulling zijn, als vanuit dit vertrekpunt meer inhoudelijk zal worden gekeken naar
bijvoorbeeld de samenstelling van bodems om eventueel concretere haalbaarheid te kunnen
toetsen. Zo zou het beter mogelijk moeten zijn, een integraal advies te geven voor een bepaald
te herstellen gebied of voor de in dit verslag besproken analyse gebieden.
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