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Heide is ondanks veelzijdig gebruik door de eeuwen heen
een relatief natuurlijke vegetatie. Het op grote schaal
plaggen en maaien van heide heeft geleid tot een in ecologisch opzicht arme vorm van heide. Het heidebeheer is toe
aan hervorming. Welke maatregelen zijn kansrijk voor herstel van heidelandschappen? En wat levert toepassing van
die maatregelen op? Deze en andere vragen kwamen aan
bod in een veldwerkplaats over heideherstel op de Planken
Wambuis.

Heide in historisch perspectief

Kijken we vandaag de dag naar de oppervlakte heide
in Nederland en de kwaliteit ervan, dan kan het beeld
ontstaan dat het slecht gaat met de heides: er blijft steeds
minder over en door vergrassing neemt de natuurkwaliteit
af. Gaan we echter terug in de tijd, dan blijkt dat niet alleen
de heides aan verandering onderhevig zijn, maar ook ons
referentiebeeld. In de jaren vijftig van de 20e eeuw keek
men bijvoorbeeld heel anders aan tegen vergrassing: een
heide met 25 tot 50 procent gras was ‘in balans’. Van oorsprong kwam heide voor als woeste grond rondom nederzettingen, waar het bos verwijderd was, maar die niet verder werden ontgonnen tot bouwland. Het eerste kadaster
van 1832 onderscheidt binnen de heide maximaal drie
klassen op basis van productiviteit. Elke klasse kende een
bepaalde ligging ten opzichte van het dorp met de slechtste
heide op de armste en/of verst verwijderde gronden.
Verschillen in productiviteit van heide spelen in het beheer
nu geen rol meer. Vaak probeert men het type heide uit de
ene klasse terug te brengen op gronden die van oudsher in
een andere, armere klasse vielen. Dit is in feite onbegonnen
werk. Een ‘paarse heide’, zoals nu vaak het streefbeeld is,
kwam op dergelijke arme gronden niet voor.

De heide van nu

Sinds de jaren vijftig is de heide verzuurd en vermest.
Tegelijkertijd is de functie en daarmee het gebruik en
beheer veranderd. Op dit moment hebben we nog steeds te
maken met een stikstofverrijking van de heide (met name
door de landbouw). En hoewel verzuring flink is aangepakt,
is de heide nog steeds niet hersteld van de gevolgen. De
flora en fauna heeft het in heidesystemen dan ook moeilijk:
we zien een afname van de biodiversiteit. Deze afname kan
in droge heide nog zijn versneld door grootschalige plagmaatregelen sinds de jaren 1980.

De effecten van beheer

Door plaggen op leemarme haarpodzolgronden wordt niet
alleen de vegetatie teruggezet, maar ook de in de humus
aanwezige voorraad mineralen en nutriënten. Er wordt bij
plaggen dus niet alleen stikstof afgevoerd, maar er verdwijnen juist ook andere, nuttige voedingsstoffen. Stikstof
(N) wordt via depositie weer aangevuld, maar bijvoorbeeld
fosfaat (P), calcium en sporenelementen nemen sterk af
en blijven langdurig laag in hun beschikbaarheid. De N:P
ratio van de vegetatie wordt steeds hoger, waardoor het
voor dieren (met name insecten, maar ook insectenetende
soorten) op de heide steeds moeilijker is om voldoende
voedingsstoffen op te nemen. (Meer informatie hierover is
te lezen in het OBN-rapport 152 Effectgerichte maatregelen
voor het herstel en beheer van faunagemeenschappen van
heideterreinen – Evaluatie en ontwerp van bestaande en
nieuwe herstelmaatregelen.)
Bij het plaggen van heide op lemiger bodems zonder podzolvorming (moderpodzolen) gebeurt juist het tegenovergestelde: door het naar boven halen van lemig materiaal
kan het systeem juist verrijken.

Tabel 1. Aantal jaar dat nodig is op podzolbodems voordat de fosfaaten stikstofhoeveelheid weer net zo veel is als voor de maatregel. Bij
stikstof zijn verschillende depositieniveaus weergegeven.

Maatregel

Fosfor (kg/ha/j)

Stikstof (kg/ha/j)

< 0,5

10

20

30

Gescheperde
schapen
hele jaar

4

3

1,3

0,9

Maaien

17

10

5

3

Branden

6

11

5

4

Chopperen

84

101

50

34

Plaggen

530

172

86

57

Uit de tabel blijkt dat voor het verwijderen van stikstof
stevig of frequent ingrijpen noodzakelijk is. Echter, andere
belangrijke voedingsstoffen als fosfor verdwijnen dan ook
langdurig met een onbalans als gevolg. Een intensief beheer
is bovendien nadelig voor veel soorten. Welk type beheer
biedt nu de meeste mogelijkheden?

Heide als systeem

Voor herstel van heide is het belangrijk om naar het
heidelandschap of heidesysteem in haar totaliteit te
kijken. In het heidesysteem komen alle ontwikkelingsfasen
van heide naast elkaar voor. Dit noemen we ook wel een
structuurrijke heide. De ontwikkelingscyclus van de kenmerkende planten in het systeem (struikhei, dophei, veenbies, kussentjesmos) duurt zo’n 30 jaar. Echter, de ontwikkelingscyclus van de bodem duurt meer dan 60 jaar. Voor
de stabiliteit van het systeem is het belangrijk dat ook de
bodem zich goed kan ontwikkelen. De humuslaag zal dikker
worden en de bodem kan uiteindelijk op sommige plekken
zelfs sterk humeus worden, zodat ook soorten van vochtige
heide meer gaan voorkomen.
In heide op leemarme podzolgronden ontwikkelt zich na
60-80 een dik humusprofiel dat fungeert als voorraadkast
voor nutriënten en mineralen en vocht langdurig vasthoudt.
Dit type oud heidesysteem is heel soortenrijk maar erg
zeldzaam geworden. In door pijpenstrootje gedomineerde
droge heide kan langdurige extensieve begrazing leiden
tot bosbesheide. Smeledominantie op moderpodzolen kan
door extensieve begrazing in 10-15 jaar worden ontwikkeld
tot fraaie heide-grasmozaïekvegetaties. Dan is er ook plaats
voor andere soorten van oude heide, zoals mossen, korstmossen en diverse reptielen, waaronder de gladde slang.

























Het heidelandschap kenmerkt zich bovendien niet alleen
door heide, maar ook door stukken heischraal grasland,
schrale en tijdelijke akkers, padbermen en kleine ruigtehoeken. Bovendien zijn er overgangen nodig naar omliggende bossen en struwelen. Ook moeten er stukken zijn die
mineraalrijk zijn (zo’n 10 % van het oppervlak). Dit kunnen
bijvoorbeeld de padbermen en de tijdelijke akkers zijn.
Dergelijke gevarieerde heidelandschappen bieden de beste
basis voor behoud van de heide in de toekomst. Er blijft
beheer nodig, zoals begrazing door runderen of schapen
en het periodiek verwijderen van opslag. Ook kleinschalig,
lokaal plaggen of branden kan nuttig zijn, om pioniersstadia
te creëren of om iets te doen aan dominantie van pijpenstrootje.

Conclusies & aanbevelingen

De huidige heide is wat resteert van de vroegere woeste
grond waarin allerlei gradiënten voorkwamen in productiviteit en intensiteit van gebruik. Door dergelijke gradiënten
te herstellen en door te variëren in de intensiteit en het
type beheer, kan er weer een bos- en heidelandschap op
leeftijd, met karakteristieke soorten, ontstaan. Daarbij zijn
de ontwikkeling van de bodem en een goede nutriëntenbalans doorslaggevend.

Meer informatie
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