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UitgebrachtdoordeWerkgroepHeidebehoudenHeidebeheer,
opverzoekvandeDirecteurNatuur,MilieuenFaunabeheer.

SEPTEMBER1988.
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Voorwoord
DetoestandvandeNederlandseheidebaart mij zorg. De landschappelijkeennatuurwetenschappelijkekwaliteitnemengestaagaf.Devoor
onsklimaatgebiedzokarakteristiekeheideveldendreigente verbossen
en tevergrassen.DaarnaasteisenhetHeidehaantjeenstrengewinters
huntol.Dezezorgwasvoormijaanleidingaaneenwerkgroepvan deskundigendevraagvoorteleggenofdeheideinNederlandnogtoekomst
heeft.
Detitelvanditrapportverheugtmij:Deheideheeftnogtoekomst.Er
zijn echter weleenaantalduidelijke "mitsenenmaren".Deeffecten
vandeluchtverontreiniging zijn,dooreenintensieverbeheer,nogwel
een tijdjedoordelevensgemeenschapvandeheidetedragen.Maareen
afnamevanhetdepositieniveauisbeslistnoodzakelijk.Doorintensieverbeheeristegenkoppelingtegevenaande"vermestende"werkingvan
stikstof.Zo'nintensieverbeheergaatechterook ten koste van de
compleetheid vanhetsysteem,metnamevoordediersoortenvanoudere
heide.Andereorganismen,zoalsWolverlei,reagerensterkopeen veranderde zuurgraad van debodem.Voortsmoetenwijonserrekenschap
vangevendatdeeffectenvan luchtverontreiniging van vandaag nog
lang zullen naijlen.Dekwaliteitvandeheidegebiedenkanbovendien
nogdoorhetopheffenvanisolatie,versnipperingenverdroging sterk
verbeteren.
Eenintensiveringvanhetbeheerenhettreffenvaninrichtingsmaatregelen kost geld.Dewerkgroepheeftgetrachtdekostenvandoelmatig
enduurzaamheidebeheer tebegroten.Ditgeldzalmoetenwordengevonden,wilmendeheideinstandhouden.Demogelijkhedenhiertoezullen
opkortetermijnmoetenwordenverkend.
Gaarnewilikdewerkgroepermeecomplimenteren,dat zij deze moeilijkeklusheeftwillenenkunnenklaren.Eenspeciaalwoordvanwaarderinggaatuitnaarir.T.vanGelder,dieditrapportheeftgeschreven.

drs.J.B.Pieters
DirecteurNatuur,MilieuenFaunabeheer
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SAMENVATTING
Inleiding
DitadviesisdoordeWerkgroepHeidebehouden Heidebeheer opgesteld
in opdracht van de DirecteurNatuur,MilieuenFaunabeheervanhet
MinisterievanLandbouwenVisserijen doet aanbevelingen voor een
uitwerkingvanhetStructuurschemaNatuur-enLandschapsbehoudvoorde
heide.DeaanleidingvoorhetinstellenvandeWerkgroepzijnde aanhoudendeslechteberichtenoverdeheidegeweest.Inhetrapportwordt
dehuidigetoestandvandeheidebeschreven.Omproblemenbijhet beheer op te lossen zijn er doeltypen en aan aantal scenario's
ontworpen,waarbij inzichtwordt gegeven in de ecologische en de
financiëleconsequenties.
Ontstaan
Heideiseenantropogeen(—door mensen gemaakt) landschap van de
voedselarme zandgronden. Doorakkerbouwtebedrijvenenveetelaten
grazenzijndeeersteheidenalrond3000v.Chr.ontstaan.Degrootste
verbreiding kreegdeheideindeachttiendeennegentiendeeeuw,toen
hetdeessentiëleschakelwaswaarophet agrarische kringloopbedrijf
rustte. Inditbedrijf,datbestonduitbeekdalgrasland,akkersopde
essenenheideopdedrogezandplateau's,zorgdedeheidevoorplaggen
en -viahetweidenvanschapen-voormestvoordeakkers.Degrootsteoppervlakteheidebedroegcirca800.000haofwelcirca20%vanNederland.
Delevensgemeenschap
HeideiseenvegetatiediewordtgedomineerddoorStruikheide,Dopheide, KraaiheideofBosbes.Ineengoedontwikkeldeheidevegetatiekomt
slechtseenkleinpercentagegrassenvoor.Eenvergrasteheideis een
vegetatie die voorhetgrootstedeelbestaatuitdegrassenBochtige
smeleofPijpestrootjeendieisontstaanuiteendwergstruikenvegetatie.
Vegetatiekundigwordendrietypenheideonderscheiden:duinheideen
drogeennattebinnenlandseheide.Hetvoorkomendaarvanwordtbepaald
doorliggingenabiotischeomstandigheden.Opdeheidekomennietveel
diersoortenvoor,maardedierendieervoorkomenzijnwelkarakteristiek.EenaantaldiersoortenisinNederlandinzijnvoorkomentot de
heidebeperkt.
Deverbreidingvanlaaglandheide isbeperkttoteenkuststrook van
circa 100 kmlangsdekustvanNoordwest-SpanjetotinNoorwegen.De
laaglandheidevanNederland, België, West-Duitsland, Denemarken en
Groot Brittannië stelt als eisen: eenvoedselarmebodem,eenkoel
gematigdklimaat,eenhogeluchtvochtigheid,een zodanige afwatering
datgeenveenvormingoptreedteneenfactordiedichtgroeienmetbomen
ofstruikentegengaat:klimaat,bodem,dierofmens.
Voor de processen die zich in de heide afspelen zijn de
levenscyclusvanStruikheide,deophopingvanstrooiselenhumusinde
bodem,deconcurrentietussendwergstruiken en grassen, kieming en
vestiging van dedominantesoortenenplagenvanhetHeidehaantjede
belangrijkste.

Erismomenteel42.000haheide,waarvan2.000haduinheide, 1.000
hagoedontwikkeldenatteheide,23.000hadrogeheide,8.000haheide
dievoor20-60%metbomenisbedekten8.000hadievoormeerdan 80%
is vergrast.Tussen1960en1980iscirca18.000haopenenhalf-open
heideovergegaaningeslotenbos.Veelsoortenplantenen dieren die
opdeheidevoorkomenzijndelaatstedertigjaarsnelinverspreiding
achteruitgegaan.
Doorhetbeperkteverspreidingsgebied endoordaterinhet buitenland minder vanoverisdaninNederlandisheideuit internationaal
oogpunteenzeldzaamlandschaps-envegetatietype.
Bedreigingen
Sindshetbeginvande vorige eeuw, toen circa 800.000 ha heide
aanwezig was, is ercirca760.000haverdwenen.Ineersteinstantie
zijnontginningenvoordelandbouwendebosbouwverantwoordelijkvoor
een grote afname van het areaal.Eenveelkleinereoppervlakteis
ontgonnenvoorstedelijkefuncties.Daarnaisvan1960tot 1980 door
spontanebosvormingnogcirca18.000haheideinbosveranderd.
Actuelebedreigingenzijn:isolatie,verbrekingvanrelaties, verstoring doorrecreatie,militairgebruik,rijdenbuitendepaden,waterstandsdaling,luchtverontreiniging enverwaarlozing.
Isolatieenverbrekingvanrelaties (versnippering)worden veroorzaakt door aanleg van wegen, beheers-enrecreatiepadenenbrandsingelsendoordeaanlegvanbossenendeintensiveringvande landbouw, waardoor de omgevingvanheideterreinenvoordiersoortenniet
meeraantrekkelijk isenhetnietmeermogelijkvoorzeisomvanverschillendedelenvanhetlandschapgebruiktemaken.
Verstoringheeftzowelbetrekkingopdaadwerkelijkevernieling van
de vegetatiedoorvertrappenenrijdenbuitendepadenalsopverontrustingvandiersoorten,waardoorvestigingenbroedsuccesafnemen.
Waterstandsdalingwerdenwordtveroorzaaktdoormaatregelenom de
ontwatering indeomgevingvandeheidelandbouwkundigaantepassen,
doorgrondwaterwinningenendoordeaanlegvanbossen.Door verlaging
van dewaterstandtreedtverdrogingopvannatteenvochtigeheideen
verdwijnendesoortenvandieheidetypen.
Luchtverontreiniging is verantwoordelijk voor de vergrassing,
verbossing en verbraming vandeheide.Doordedepositie (neerslag)
vanstikstofoxidenenammoniakisdehoeveelheidstikstof die op de
heide terecht komtgestegenvaneenachtergrondwaardevanminderdan
10kgN/ha,jaarinhet begin van deze eeuw tot gemiddeld 41 kg
N/ha,jaar. Om deze invloed te compenserendientmethetbeheerde
stikstofweertewordenverwijderd.Intensiveringvanhetbeheer isin
staat de heide in stand te houdenbijdehuidigehogedepositieniveau's,waarbijoverigensdediversiteit van flora en fauna wel
terugloopt,metnamedoorverzuringvanzwakgebufferdeplekken.
Hetbeheer
Hetbeheervandeheidewordt gevoerd met traditionele technieken,
(grazen met schaapskudden, maaien,brandenenhandmatigplaggen)en
nieuwetechnieken (begrazingvanschapen,runderenen paarden achter
eenrasterenmechanischplaggen).Deverschillendemaatregelenhebben
verschillendeeffectenopdevegetatieendefauna.Om nutriënten af

te voeren is metnameplaggengeschikteninminderematemaaienen
branden.Dezemaatregelendienenomde heidevegetatie te verjongen.
Begrazingbeïnvloedtdestructuurvandevegetatie.
Hetismogelijkmethet beheer variatie aan te brengen in de
levensgemeenschap. De resultatenvandebeheersmaatregelenzijnover
hetalgemeenbevredigend.Hetiszelfs zo dat de gevolgen van de
luchtverontreiniging inbelangrijkematekunnenwordengecompenseerd.
Ditheeft,omdathetbeheerintensievermoet worden gevoerd dan in
vergelijking tot de situatiezonderluchtverontreiniging,welenige
verarmingtotgevolg,maareenkleinereverarmingdandieontstaatbij
een beheer zonder extraintensivering.Doorhetintensieverebeheer
zijneronvoldoendemogelijkhedenvoororganismen die zijn gebonden
aan stabieleoudestrukturenendoordeverzuringzijneronvoldoende
mogelijkhedenvoorsoorten van zwak gebufferde milieu's. Aan het
directe beheer (zonder kosten voor recreatie en overhead)wordt
jaarlijkscircaf11,2minuitgegeven.
Natuurbeleid
Hetrijksbeleidvindtzijn basis in de nota Landelijke gebieden,
waarin is vermeld dat nog aanwezige natuurgebiedenzullenworden
veiliggesteldentoereikendbeheerd.De uitwerking daarvan voor de
heide is in hoofdzaak neergelegd inhetStructuurschemaNatuur-en
Landschapsbehoud,waarvandehoofddoelstelling ishetveiligstellenen
instandhoudenvandenatuurlijkeencultuurhistorischeverscheidenheid
vanhetNederlandse landschap. De uitwerking vindt plaats in de
voortschrijdende Meerjarenprogramma'sNatuur-enLandschapsbehoud.In
hetStructuurschemawordendeheideningedeeldinde beleidscategorie
Natuurgebieden. Zekunnenzowelvianatuurbehoud (instandhouding)als
vianatuurontwikkelingwordenbeheerd.Vochtigeheidenen heiden die
liggen in Grote Eenheden Natuurgebied,waaronderNationaleParken,
hebbenprioriteitbijveiligstelling. Door de particuliere natuurbescherming enhetStaatsbosbeheer ismomenteelcirca25.000haheide
verworven.ViadeNatuurbeschermingswet iseen aantal heideterreinen
alsmede een aantalplante-endiersoortenbeschermd.Tenaanzienvan
despontanebosvormingopdeheidewordtinhetMeerjarenplan Bosbouw
opgemerkt dat in het geval vanrestauratievandeopenheidvande
heidevrijstellingkanwordenverleendvande herplantplicht. Verder
isnogeenaantalinternationaleverdragenvanbelang.
Deuitvoeringvanhetbeleidkentviaeenaantalinstrumentenzowel
passieve als actieve veiligstelling en bescherming, alsmede het
beschikbaarstellenvanfinanciëlemiddelenvoorhet beheren van de
heide.Voorhetbeheerishiermeejaarlijkseenbedragvancircaf6,3
minvandezijdevanHetMinisterievanLandbouwenVisserij gemoeid,
overige instanties (eigenaren,particulierenatuurbeschermingsorganisaties,provincies,MinisterievanDefensieetc.)dragen nog eens f
4,9minbij.
Doeltypen
Voorhettoekomstigebeleidzijndoeltypenontwikkeld.Doeltypen zijn
equivalent aan deinde"Land-useplanning"gebruikte "Landutilisationtypes"enzijnvormenvanlandgebruikmetwelomschrevenproducten
en daarbij behorende beheersmaatregelen. Voor de heidezijnvijf

doeltypenopgesteld,diealleeenmulti-functioneel karakter hebben.
Het patroon (het ruimtelijke)enhetproces (hetbeheer)zijninde
doeltypensterkverweven.Bijhetopstellenvande doeltypen is het
vigerende beleid waarinnatuurbehoudencultuurhistorie evenbelangrijkzijnuitgangspuntgeweest.Dedoeltypenzijn:
1. Bijzondereheide.Doel:behoudvansoortenrijkeheidevegetatiesen
van heidesmetbijzondereofzeldzameplantenen/ofdierenofmet
archeologischeobjecten.
2. Structuurarmeopenheide.Doel: een open heide met een groot
aandeelStruikheide.
3. Structuurrijkeopenheide.Doel:een open heide met een groot
aandeelStruikheideeneengrotestructuurvariatieopvegetatieniveau.Erzijntweevarianten:a.beheermeteenschaapskuddeenb.
beheermetdierenachtereenraster.
4. Mozaïekvanbos,heideengras.Doel:eenmeerbeslotenheide die
uit gelijke delen bos, heide en gras bestaat en waarveel
overgangenvanbosnaarheideengrasachtigevegetatiesvoorkomen.
5. Bosmetopenplekkenheide.Doel:heideenbosdoor begrazing in
zeer lagedichthedenteveranderenineenlandschapdatzelfregulerendis.
Doeltype1wordtvoornamelijkgedefinieerddoor de aanwezigheid van
bijzonderesoorten,dedoeltypen2,3,4en5vormeneenreekswaarin:
* hetaandeelheideafneemten daarmee complementair de aandelen
grasenbostoenemen;
* destructuuropvegetatieniveauenoplandschapsnivèautoenemen;
* dehoeveelheidmenselijkesturingendeintensiteitvanhetbeheer
afnemenen
* dehoeveelheidvoedingsstoffendiewordtafgevoerdafneemt.
Van de doeltypen zijn de beheersmaatregelen en hun frequentie
beschreven en zijn de beheerskostenberekend,dienodigzijnomde
doeltypenterealisereneninstandtehouden.Dit is zowel gebeurd
voordehuidigesituatiealsvoordesituatiezonderluchtverontreiniging.
Criteriavoortoekenningvandoeltypen
Voordetoedelingvandedoeltypen aan de bestaande heideterreinen
zijn criteria opgesteld. Voor doeltype1zijneenfloristisch,een
vegetatiekundig, een faunistisch en een historisch criterium
geformuleerd. Wanneerbijzondereofzeldzamesoorten,typenofsituatiesvoorkomenbehoortdeheide of het deel ervan waar dat zich
voordoettotdoeltype1.
Voordetoedelingvandeoverigedoeltypenzijncriteria op landschapsniveau opgesteld. Hierbij is een 'sleutel'opgesteld,diede
terreineneerstsplitstindedoeltypegroepen2/3en4/5, die daarna
weerwordenonderverdeeld.Criteriavoordoeltype2/3zijn:liggingin
eencultuurhistorisch gaaflandschap (metgradiënten), óf gekenmerkt
door een grote openheid óf doorhetvoorkomenvandiersoortenvan
groteopengebieden.Daarmeecomplementair leidtliggingin een cultuurhistorisch niet gaaf landschapofineenbeslotenlandschaptot
doeltype4/5.
Binnendedoeltypen2en3valteenheideindoeltype2wanneer er
redenen zijn om te streven naareenzogrootmogelijkeafvoervan
mineralen,bijvoorbeeld in verband met eco-hydrologische relaties;

wanneer meneenpaarseheidewenstofwanneereenbeheermetgrazende
dierennietmogelijkis.Voorhetbeheerbinnen doeltype 3 met een
schaapskudde komen in aanmerkingcultuurhistorischzeerwaardevolle
situaties,heideterreinengroterdan250ha, heideterreinen waar al
een schaapskudde aanwezig isofterreinenwaareenrasterontsierend
is.
Binnendedoeltypen4en5wordtsteedsvoor4gekozen behalve op
terreinen waar opdenduurzelfregulatiemogelijkis,waarbijmomenteelwordtgedachtaandeMeijnwegendeZuidelijkeVeluwe.
Toekomstverkenningen
Erzijn6scenario'sopgesteldombeleidswijzigingenvoorde toekomst
vandeheidetebeschrijveninkostenenbaten.Ditzijn:
1. Autonomeontwikkeling
2. Realisatievandedoeltypen
3. Beheerzonder luchtverontreiniging
4. Beheerbijsterkverminderde luchtverontreiniging
5. Ongedaanmakenvanverdroging
6. Ongedaanmakenvanisolatieenversnippering
ad1.Inhetscenarioautonomeontwikkelingwordthet huidige beleiduitgevoerd.Ditbetekentdatdeluchtverontreinigingwordtteruggedrongentotdewaardenvanhet IMP-Lucht 1985-1989, dat strijdig
gebruik wordttegengegaandanwelgereguleerdendatdebeheersgelden
ophethuidigeniveaublijven.Ditheeftalsgevolgendat vergrassing
en verbossing - zij het in een langzamer tempo -doorgaan,dat
verdroging,isolatieenversnipperingblijvenplaatsvindenendat er
voor een adequaatbeheervandeheideteweiniggeldbeschikbaaris,
waardoordesoortenrijkdomvandeheideende bedekking met Struikheide (depaarsheidvandeheide)nogverderzullenafnemen.
ad2.In het scenario realisatie van de doeltypen worden de
doeltypen gerealiseerdbinnendebeperkingendiewordenopgelegddoor
externemilieuinvloeden, zoals luchtverontreiniging, verdroging en
versnippering. Het doelvanhetscenarioisomdeheideplanmatigen
efficiënttebeherenvolgenshettoedelenenrealiserenvandoeltypen.
De voordelen zijn dat de natuur-enlandschapswaardensterkertot
ontwikkelingwordengebracht, dat vergrassing en verbossing sterk
worden teruggedrongen, dat het spectrum van verschijningsvormen
toeneemtendatalleheidewordtbeheerd.Voorderealisatie van dit
scenario ishetnodigeenintensieverbeheertevoeren,datdekomende
10jaarf2,0minextrajaarlijksebeheerskostenvergt.Aanwijzingvan
heideterreinentotBeschermdNatuurmonumentindezinvandeNatuurbeschermingswetkandeslaagkansvanditscenariopositiefbeïnvloeden.
ad3.Heidebeheerzonder luchtverontreiniging beschrijft hoe de
heide eruitzietzonderluchtverontreiniging enwatdebeheerskosten
zijnvanhethuidigebeheerdiewordenveroorzaaktdoor de luchtverontreiniging. Zonder luchtverontreiniging neemt de soortenrijkdom
sterktoe,metnamegeldtditvoorsoortenvanzwakgebufferdeomstandigheden en soorten diegebondenzijnaanstabiele,oudesituaties.
Hetblijktnietrealistischtezijnteverwachtendatde luchtverontreiniging binnen afzienbaretijd (tot2000)isteruggebrachttothet
niveaudatergeeninvloedmeeropdelevensgemeenschapvan de heide
is (namelijk10kgN/ha,jaaren1400mol (H+)/ha,jaar).Dekostenvan

hetjaarlijksebeheerdiewordenveroorzaaktdoorluchtverontreiniging
bedragen f 6,0 min. De Werkgroep is van mening datzolanghet
beleidsuitgangspunt "De vervuiler betaalt" actueel is, er een
Verzuringsfondsvooreffectgerichtemaatregelenmoetkomenvanwaaruit
dezekostenviaprojectsubsidiesaandebeheerderswordenvergoed.
ad4.Heidebeheerbijsterk verminderde luchtverontreiniging beschrijft het terugdringen vandedepositievanNtoteenniveaudat
hetvoortbestaanvandeheideopdekortetermijnisgewaarborgd. Dit
is mogelijk bijeenplagfrequentievaneenmaalper40jaarinplaats
vaniedere20jaarnu.Daarvoor ishetnodigdatde depositie van N
wordt teruggebracht van 41tot22kg/ha,jaarenvanpotentieelzuur
van4900naar2200mol/ha,jaar.Dezeafnameheeftopdekorte termijn
goedeperspectievenvoordeheide.VoordezereductieishetnoodzakelijkdatdemaatregelenvandeTussentijdseevaluatieverzuringsbeleid
worden uitgevoerd en er ookdaarnaastnogextramaatregelenworden
genomen.Dedoelstellingen uit het IMP-Lucht 1985-1989 dienen te
worden verscherpt. Deschattingenvandepositiesdievoordeplanten
nietschadelijkzijn,blijkenteoptimistischtezijngeweest.
ad5.Dit scenario beschrijft welke maatregelen kunnen worden
genomen omdeverdrogingvandenatteenvochtigeheidetegentegaan
enteherstellen.Hetbetreftzowelmaatregelenopdeheideals maatregelen in deomgevingervan,zoalshettegengaanvangrondwateronttrekkingenenvan maatregelen om de oppervlakkige waterafvoer te
vergroten,hetafdammenenomleidenvanontwateringsslotenopenlangs
deheide,hetherstellenvan regionale hydrologische systemen, het
omvormen van naaldbos inloofbosenvanbosinheideenhetaankopen
ofuitdepachtnemenvan (drainerende) landbouwgronden. Voorbeeldgewijszijnenkelemaatregelenbesproken.
ad6.Hetscenariotegenisolatieenversnipperingheeft als doel
het groter maken vanheideveldenenhetopruimenvanbarrièresdoor
hetverwijderenvanbos,hetaankopenvanlandbouwgronden,het opruimen van wegen enpadenenhetrealiserenvaneenecologischeinfrastructuurvoordeheide.
Bijdeperspectievenvandescenario'sisonderanderebesproken:
1. Voorhetverwijderenvanbosishetnoodzakelijkontheffingvande
Boswet te verkrijgendanwelcompensatieteplegen.Dewerkgroep
wildelaatstewegbewandelenenwilvoorcompensatiede spontane
bossengebruiken (4.700ha)dieontstaanindedoeltypen4en5.
2. Maatregelendieeen ruimtelijke weerslag hebben, zoals in de
scenario's5en6dieneninsamenhangtewordenbezien.Eeninitiërende rol voor de Rijksoverheid, grotere beheerders en
ProvincialeBesturenishieraanwezig.
3. Wanneererinhetkader van EG-maatregelen wordt besloten een
aanzienlijke oppervlaktelandbouwgronduitdeproductietenemen,
ishetvoordeheidegewenstdezegrondenpermanentuitdecultuur
te nemenentebestuderenhoedeproblemenverdroging,versnipperingenmilitairgebruikkunnenwordenverminderd.
Conclusies
Erzijnvijfredenenomdeheideactieftebeschermenentebeheren:
1. heideiseendiverselevensgemeenschapmeteeneigen karakter en
isnationaaleninternationaalzeldzaam;

2. heideheefteennauwesamenhangmetdegeschiedenisvandemensen
vertegenwoordigtdaardooreengrotehistorischeencultuurhistorischewaarde;
3. heide isdebelangrijkstevoedselarmecomponentvanhet landschap
vandehogerezandgronden;
4. heide isvoordeinstandhouding en verbreiding van een aantal
soorteneenessentiëleecologischeschakelinhetlandschapvande
hogerezandgronden;
5. heideheeftalsopenlandschapeengeheeleigenbelevingswaarde.
Deoorzakenvandeachteruitgangzijnverdroging, verzuring, vermesting,versnipperingenverstoring.Dezehebbenalsgevolgen:
1. hetverdwijnenvanplantenvan voedselarme standplaatsen en de
bijbehorende diersoorten, die kenmerkend zijn voor deheide,
waardoordekwaliteitvandelevensgemeenschap ende zeldzaamheid
afnemen;
2. hetverlorengaanvandecultuurhistorischewaardedoordatvegetatieenlandschapsterkveranderen;
3. hetvoedselrijkerwordenwaardooraggressievesoortenalsgrassen,
bramenenbomendeplaatsvandekenmerkendesoorteninnemen;
4. het verdwijnen van diersoorten omdat het biotoop niet meer
geschiktisenzezichnaeenongunstigeperiodenietmeeropnieuw
kunnenvestigen;
5. hetverdwijnenvandeeigenbelevingswaardevandeheide, doordat
grassenenbomendeplaatsinnemenvandedwergstruikenvegetatie.
Omdeheidevoordetoekomstveiligtestellenishetnodigde luchtverontreiniging op kortetermijnsterktebeperkenenmaatregelente
treffenomverdereverdroging,isolatieenversnipperingtegentegaan
enomtekomentotherstelvanvochtigeenvanopenheideterreinen.
Aanbevelingen
Deaanbevelingenhebbenbetrekkingophetbeleidenhetonderzoek.Ten
aanzien van het beleid wordt voorgesteld eendriesporenbeleidte
voerengerichtopeentoereikendbeheerviadoeltypen,deluchtverontreinigingeninrichtingsmaatregelen.Andereaanbevelingenzijn:
Voorhetdoeltypenbeleidgedurende10jaar f 2,0 min per jaar
beschikbaar te stellenenderealiseringvanhetdoeltypenbeleid
ingangtedoenvindenbijdebeheerdersvanheideterreinen.
DeNatuurbeschermingswetvantoepassingteverklaren waar sprake
is van (externe) bedreigingen danwelteneindeeenfinanciële
basistescheppenvooreentoereikendbeheer.
Deluchtverontreinigingopdelangetermijnterugte dringen tot
de achtergrondwaarde van10kgN/ha,jaarenopkortetermijntot
22kgN/ha,jaar.
EenVerzuringsfondsintestellenvooreffectgerichte maatregelen
enhieruitjaarlijksviaprojectsubsidiesf6,0minbeschikbaarte
stellenvoorhetheidebeheer.
Maatregelen te treffen om verdere verdroging, isolatie en
versnippering tegen te gaan en de terreinomstandigheden te
herstellenopbasisvaninrichtingsplannen. En voor de inrichtingsmaatregelenenhetverwervenvanlandbouwgrondendebenodigde
financiënbeschikbaartestellen.
EenbredeopvattingovercompensatiemogelijkhedenvandeBoswette
hanteren om hetverwijderenvanspontaanengeplantgeslotenbos

opdeheidemogelijktemaken waar dat uit ecologisch oogpunt
wenselijkis,terwijleropandereplaatsenboskanontstaan.
Hetentamerenvanonderzoekomdekennisoverdelevensgemeenschap
van de heide te vergroten en om inzichtteverkrijgeninde
effectenvanhetbeheeren de bedreigingen. Daarnaast verdient
onderzoeknaarherstelvandeheidedeaandacht.

1.

INLEIDING

Deheidestaatdelaatstejarensterk in de belangstelling. In de
media verschijnen regelmatig berichten over het wel en weevan
schaapskuddenenhunherders,overdestilte,deuitgestrektheid ende
verlatenheid. Heide is een landschap datsterktotdeverbeelding
spreekt. Hierbij hoeft alleen maar te worden gedacht aan het
romantische beeld van deeenzameherderopdegroteverlatenpaarse
vlakte,dierustignaastzijnkuddegrazendeschapenloopt.
Devroegerepositieveberichtgevingis echter omgeslagen in een
bezorgde berichtgeving. Recente artikelen geven vandeheideniet
langereenvrolijkbeeld.Deeenspaarseheideisnamelijknietlanger
paars, maar op veel plaatsen is deheideveranderdineengrauwe
vlaktevanafgestorvenheideofineen 's zomers groen, 's winters
strogeelveldmetgrassen.
IndejarennadeTweedeWereldoorlogwasontginningtot landbouwgrond de grootstebedreigingvandeheide.Toenhieraanin1961door
eenregeringsbesluiteeneindeaankwam,leekdetoekomstvandeheide
verzekerd, zij het dat het areaal natte envochtigeheidebleef
achteruitgaandoor verlaging van de waterstand in de omringende
landbouwgebieden.Indietijdwerdenookdeeerstemozaïekenvanheide
engraszichtbaar.Doordatdeplekkenmetgrasna verloop van enige
jarenweerdoorheidestruikenwerdeningenomen,werdaangenomendater
sprakewasvancyclischesuccessie.Inde zestiger jaren gingen de
mozaïeken van gras en heide echter over in aaneengesloten en
permanentegrasvlakten.Inhetmiddenvandezeventigerjaren nam de
verslechteringzulkevormenaan,datvoorvelenzichtbaarwerd,dater
ietsmetdeheideaandehandwas.Delaatstejaren is het in snel
tempo slechter gegaan: plagen van Heidehaantje, vergrassing,
verdrogingenverbossingenhetmassaalafstervenvanStruikheidedoor
de strenge wintersvan1984-85en1985-86.Bovendieniserlokaalde
dreigingvanintensieverwordendmilitairgebruik.
De verslechtering van de heide trok in toenemende mate de
belangstelling van onderzoekersenbeheerders.Erkanhierbijworden
gewezenoponderzoeknaardemineralentoestand (Heil1984;Berendse &
Aerts 1984; Berendse 1985), de Heidekever (DeSmidtetal.1984;
Berdowski1987)endeinvloed van luchtverontreiniging (Berendse 6e
Aerts 1984; Roelofs etal. 1984).Ookzijnnieuwevormenvanbeheer
beschikbaargekomen,zoals het plaggen (Diemont et al. 1982) en
begrazen (Janssen 1984; Grant 1987). En erwordtsinds1981naar
gestreefdderesultatenvanonderzoeken beheer meer bekendheid te
gevendoordeorganisatievandejaarlijkseHeidestudiedag inEde.
Doordeaanhoudendeberichtenoverdeachteruitgangvan de heide,
met namedoordesterftetijdensdestrengewintersvan1985en1986,
werddenoodklokgeluid.Hierendaarbegonzelfsde mening post te
vatten, dat de heide in Nederland nietlangertebehoudenwasen
ondanksallegoedebedoelingenvandebeheerdersals opgegeven moest
worden beschouwd.DezemeningwasvoorhetMinisterievanLandbouwen
Visserijredenomeenbreedsamengesteldewerkgroep in het leven te
roepen omdekansenvooreenblijvendvoortbestaanvandeNederlandse
heideinogenschouwtenemen. Door de secretaris-generaal van dat
ministerie werd op 3september1986opdeHeidestudiedagbekendgemaakt,dathemeennadereuitwerkingvanhet structuurschema Natuuren Landschapsbehoud noodzakelijk leek (Van Dinter 1986).Doorde

werkgroep,dieisingestelddoordeDirecteurNatuur,MilieuenFaunabeheer,wordtdezeuitwerkinginhetonderliggenderapportvoorbereid.
Indeopdrachtomschrijvingvandewerkgroep,diealsbijlage inhet
rapportisopgenomen,valtoverdetakenvandewerkgroephetvolgende
telezen:"Dezewerkgroepkrijgtalsopdrachthetrijks-standpunt ten
aanzien van hetheidebeheervoortebereiden. ...Dewerkgroepdient
indevormvaneen rapport beleidsaanbevelingen te doen voor het
beheervandeheideindekomendetijd (decennia)door:
hetinventariserenenbeschrijvenvandehuidigetoestandvan het
heide-areaal en de bij het beheer van de heide bestaande
problemen;
hetontwerpen van een aantal alternatieve toekomstscenario's,
waarbij inzicht wordt gegeven in de aardendeomvangvande
heide,degevolgenvoordeverschillendefunctiesvandeheide en
inhetbijzondervoordenatuurwaarden;
hetdoenvanvoorstellenvoorhetoplossen van de gesignaleerde
problemen bij het beheer in brede zin,waarbij inzichtwordt
gegeveninzoweldeecologischealsdefinanciëleaspecten."
Doordewerkgroep isdezeopdrachtalsvolgtuitgevoerd: Het uitgangspunt voor de werkgroep is geweest de indenotaLandelijke
Gebiedenvervattebeleidsuitspraakdat"inbeginselallenogaanwezige
natuurgebieden zullenwordenbeschermdentoereikendbeheerd."Omdit
voordeheideuittekunnenwerken,iseeninventarisatiegemaakt van
de heiden, hunwaardenenbetekenis.Hierbijzijnheidenophoogveen
(zgn. veenheiden) vanwege hun sterk afwijkende karakter buiten
beschouwinggelaten.Daarnazijndebedreigingenenhungevolgenende
maatregelendiedebeheerdersopdeheidetreffen,bestudeerd.Om inzichtteverkrijgenindeomvangvandeproblemenendebeheersinspanningenisonderdebelangrijkste beheerders van heideterreinen een
rondvraaggehouden.Ookvanhettotnutoegeformuleerdebeleidiseen
inventarisatiegemaakt.Nadatzoeenbeeldwasverkregenvan verleden
en heden van de heide,isnaardetoekomstgekeken.Analoogaande
bossenzijnvoordeheidendoeltypenontworpendie een menging zijn
van beheer (proces)enruimtelijkeverschijning (patroon).Hiermeeis
explicietgemaaktwelkeheidetypenindetoekomstnaarverwachting in
Nederland kunnen worden gerealiseerd. Op basis van een aantal
ecologische,landschappelijkeencultuurhistorische kenmerken kunnen
dedoeltypenwordentoegedeeldaanconcreteterreinsituaties.
Erzijn zes scenario's opgesteld waarvan er één de autonome
ontwikkeling beschrijft,ééndeheidebeschrijftmetdegerealiseerde
doeltypenende overige dienen om inzicht te verschaffen in de
effecten en kosten van maatregelen voor het opheffen van de
bedreigingenluchtverontreiniging,verdroging, isolatie en versnippering. Als laatstezijndeperspectievenvandescenario'sbeschreven,waarnaconclusieszijngetrokkenenaanbevelingenzijnopgesteld.
Devoornaamsteconclusievandenotamagalwelindeinleidingworden
vermeldendieisdatereentoekomstisvoordeNederlandseheide.
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2.

DENEDERLANDSEHEIDE

2.1.

INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de ecologische kenmerken van de heide
beschreven. Voordatwordtingegaanopgeschiedenis,processen,patronenendelevensgemeenschap ishetgoedevenstilte staan de vraag
watheideisenaanwelkerandvoorwaardenzijnomgevingmoetvoldoen.
Bijdedefinitievanheidemoetmenzichrealiserendatheidezowel
een vegetatiekundige eenheid is alseenlandschapstype.Vegetatiekundigwordtdevolgendedefinitiegegeven:
Heideiseen altijd ..groene dwergstruikformatie, zonder of met
weinig bomen enstruiken,meteendoorgaansgoedontwikkeldemoslaag
(DeSmidt 1981).
Indezedefinitievalteenaantalelementenop.Indeeersteplaats
dat heide uitdwergstruikenbestaat.DitzijnStruikheide,Dopheide,
Kraaiheide,KruipbremenRodeenBlauwebosbes;soortendie het hele
jaar groenzijn.Daarnaastblijktdaterweinigbomenvoorkomen,maar
juistveelmossenenkorstmossen.Enuitdedefinitieblijkt ook dat
heide nietvoorhetovergrotedeeluitgrassenkanbestaan;develden
vanBochtigesmeleenPijpestrootjekunnenvolgensde definitie niet
totdeheidewordengerekend.
Hiervoorwordthetbegripvergrasteheidegebruikt:Vergrasteheide
is een vegetatie die voorhetgrootstedeelbestaatuitdegrassen
BochtigesmeleenPijpestrootjeendieisontstaanuiteendwergstruikenvegetatie.
Naastheidealsvegetatiekundige eenheid bestaat ook het landschapstypeheide.Hiervoorwordtdevolgendeomschrijvinggegeven:
Heth^ideJLandschapiseenlandschapvandevoedselarmezandgronden,
dat wordtgekenmerktdooreenvegetatievanheideofvergrasteheide,
enkelebomenofboomgroepen,somseenofmeervennen,veentjesofweinigbegroeidezandduineneneengrotematevanopenheid.
Binnenditlandschapstypekomendusveelmeer vegetatietypen voor
dan alleenheide.Hierbijkanwordengedachtaanpioniervegetatiesop
nattebodemszoalsdwergblesvegetatiesenoeverkruidvegetaties, overgangsvegetaties naar hoogveenzoalssnavelbiesvegetaties enpioniervegetatiesopdrogestuifzandenzoalsbuntgrasvegetaties.Vanoudsher
komen in deheidenopietsvoedselrijkeregrondengrazigevegetaties
voorbehorendetothetBorstelgrasverbond.Dezeworden tevens aangetroffen op de overgangennaarbeekdalenenzijnvannaturesoortenrijk.
AlsbijlageiseenkaartopgenomenwaaropdeNederlandse heideterreinen enhoogvenenzijnopgenomen.Dehoogvenenzijnopgenomenomdat
opdelendaarvanmeestalookeenheidebeheerwordtgevoerd.Nietweergegevenzijndeduinheidenendekleineterreinen.
LaaglandheidekomtnietalleeninNederlandvoor,maarisbeperkt tot
delen vanWest-Europawaarvanhetklimaatonderdirecteinvloedstaat
vandeAtlantischeOceaan.DelaaglandheidekomtinEuropavoorop de
Britse eilanden en ineenstrookvancirca100kmlangsdekustvan
Noordwest-SpanjetotinNoorwegen (Gimingham 1972), zie figuur 1.
Laaglandheide,dietevindenisinBelgië,Nederland,Noord-Duitsland,
Jutlandenhetoostelijkdeelvan Engeland en Schotland, stelt de
volgendevoorwaarden (naar:DeSmidt1981):
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eenbodemdiearmisaanvoedingsstoffen;
eenkoelgematigdklimaat;
eenhogeluchtvochtigheidgedurende het grootste deel van het
jaar;
eenzodanigenatuurlijke afwatering, dat geen veenvorming optreedt;
eenfactor,diehetdichtgroeienmetbomenofstruiken tegengaat:
klimaat,bodem,dierofmens.

Figuur1.DebelangrijkstegebiedeninWestEuropawaarlaaglandheide
voorkomt (gestreept)(uit:Gimingham 1972).
Nederlandneemtinhetverspreidingsgebiedvan de laaglandheide een
centrale positie in.BovendieniservandeheideinNederlandrelatiefveelbewaardgebleven,waardooronslandeeninternationale verantwoordelijkheid heeft voorhetinstandhoudenvanditlandschapsenvegetatietype.
VannaturekomenheideninNederlandmaarinbeperktematevoor.De
kalkarme kustduinen kennennatuurlijkeheidenevenalsdebuitvegetatiesvanhethoogveenendeovergangsstrookvanhoogveennaaraangrenzend bosopdehogergelegenzandruggen.Verderkwamendesoortenvan
deheidevoorinopenplekkeninhetbosen aan bosranden, mogelijk
begunstigd door de activiteit vangroteherbivoren.Opnatuurlijke
wijzekanhedentendage nog heide ontstaan op tot rust gekomen
stuifzand. Heide kan daar zonder beheer enige decenniainstand
blijven.
2.2.

DEGESCHIEDENISVANDEHEIDE

Toende eerste akkerbouwers en veetelers aan het eind van het
Neolithicum (3500v.Chr.)inNederlandkwamentroffenzeeenlandaan,
datnatwasenmetbosbedekt.Voorhunbestaanopdehogere,relatief
droge zandgronden legdenzeinhetbosakkersaandoortebrandenen
bomentekappen.Omdatmentoennognietbemesttewasnaenkele jaren
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oogsten de grond zo armaanvoedingsstoffengeworden,datvooreen
vruchtbareakkereennieuwstukbos moest worden ontgonnen. Op de
verlatenakkersvertraagdebegrazingdoorveedenatuurlijkeherbebossing,waardoordeeersteschralegraslandenenheiden ontstonden (De
Smidt 1981;Waterbolk1985).Ineersteinstantiewarenditnogkleine
plekken,dienietgroterwaren dan enkele tientallen ha, maar ze
zouden alspoediggrotedelenvandezandgrondengaanoverdekken.Het
oerwoudhandhaafdezichonderandereindebeekdalen.Deopen ruimten
werden zo groot, dat alin2500v.Chr.deeerstezandverstuivingen
zijnontstaanopplaatsenwaarversbewerktegrondaaneendrogeharde
wind werd blootgesteld. Rond 500v.Chr.warenzandverstuivingenin
Drentheeengewoonverschijnsel (Waterbolk1985).Doorhetgebruikvan
de heide is de heide rijk aan prehistorische objecten, zoals
hunnebedden,grafheuvels,Celticfieldsenbewoningsplaatsen.
Uitdeakkerskonalleenheideontstaandooreenneerslagoverschot,
waardoor de bodem steeds armerwerdaanmineralen,waarbijpodzolbodemsontstonden.VerderoostwaartsinEuropa,waar in continentaal
klimaat het neerslagoverschot verandert ineentekort,veranderden
dezeverlatenenlichtbegraasdeakkersnietin heide maar in wild
grasland. Hieruitblijkthetdoorslaggevendebelangvanhogeneerslag
meteenzeerkleingehalteaanmineralen.
Bewoningbleefertotaanhet einde van de Romeinse tijd (300
n.Chr.), daarna raakten grotedelenvandezandgrondenontvolkt.De
akkersendeheidenrakenweerbebost.Pasin de Middeleeuwen wordt
weer opgroteschaalbosontgonnenenontstaannieuweheidevelden(De
Smidt1981). Indeeersteeeuwenwordendenieuwe heidevelden alleen
gebruikt om hetveeteweiden.Stekenvanplaggeniseengebruikdat
pasaanheteindvandeMiddeleeuwenzijnintrededoet (Bouwer 1985).
Langzamerhandhadzich een landbouwsysteem ontwikkeld, dat het
'heidepotstalsysteem' wordt genoemd endateralsvolgtuitzag:Het
bedrijfopdezandgrondenbestonduitdriedelen,namelijkakkers (op
de essen of kampen), grasland (in de beekdalen)enheide (opde
zandplateau'stussendebeekdalen).Opdeovergang van beekdal naar
heide, vanoudsdeplaatsenmetdebestenatuurlijkeafwateringende
grootstevoedselrijkdom,lagendeakkers,diewerdenbemest met mest
uit de potstal. Het vee dat de mest leverde werdgeweidinde
beekdalenenopdeheideenomzoveelmogelijkmestopte vangen, zo
mogelijkiederenachtopstalgezet.Opiederelaagmestwerdeenlaag
heideplagselgestrooid.Ditmengselvanmesten plaggen werd op de
akker gebracht, diedaardoorindeloopdereeuwenwerdopgehoogden
eenbollevormkreeg.Hetveevoeddezichin de zomer met gras en
heide en indewintermethooi,stroenookwelmetheidemaaisel.Om
deheideineenproductievefase te houden werd ze daarnaast nog
regelmatiggebrand.
Zoalshet -metname-Drentseheidepotstalbedrijf meestal wordt
beschreven (Edelman 1943), graasden errunderenophetgraslanden
schapeninkuddesopdeheide.Ditlaatsteblijktniet altijd zo te
zijn geweest. Bieleman (1985) wijsteropdatinDrenthepasinde
periode1660-1750schapeneendominerenderol gingen spelen bij de
begrazing van de heide. Voor dietijdgraasdenerookrunderenin
kuddeverbandonderleidingvaneenkoeherderopde heide. Dit lijkt
een specifiek Drents fenomeen, want uit andere gebieden (Noord
Brabant,deVeluwe)wordtin keurboeken uit die tijd voornamelijk
gesprokenvanschapenenveelmindervanrunderenenpaarden.
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Om1haakkerlandvruchtbaartehouden werd in Drenthe de mest
gebruikt van circa 10 schapen, die werdengeweidop10haheide.
Tegelijkwarenerdeplaggennodigvan1haheideomdoorde mest te
mengen. Dit betekentdatinhetheidepotstalsysteemminimaal90%van
degrondgebruiktwerdommaximaal10%akkergrondvruchtbaartehouden
(De Smidt1981).Hoewelhetheidepotstallandbouwbedrijfminderonveranderlijkisgeweestdanwelwordtgedacht (Bieleman1985), kenmerkte
het zich door een grotezorgvoorkringloopprocessenenwashetin
vergelijkingmetdehuidigelandbouweenbetrekkelijkstabielsysteem.
Deverhoudingtussenakkerland,graslandenheideisnietoveralen
altijd gelijk geweest. Zo wasdieverhoudingin1804ophetDrents
plateau1:2,1:9enin18761:2:6,5(Verduin1972).Watinhoudtdat er
aan het eind vandenegentiendeeeuwmeerakkerlandwasdanaanhet
begin.Deheidewerdaanhetbeginvandieeeuwook minder intensief
gebruikt. Per haheidewarentoen0,8 schapenen0,2runderenaanwezig. Aanheteindvandeeeuwwas dat ruim 1 schaap en 0,3 rund
(Verduin 1972). InhetoostelijkdeelvanNoordBrabantlagendeverhoudingengeheelanders.In de Meijerij was de verhouding tussen
akkerland, grasland enheidein18151:0,7:2,5eninhetmeestdroge
deelhiervan,deKempen,wasdieverhouding1:0,7:3,8. Per ha heide
waren in de Meijerij 0,45 schapen en 0,5 runderenaanwezig.De
verhoudinggrasland/heideisinbeideprovinciesgelijk, maar in de
Meijerij was erperha2tot3keerzoveelakkerlandaanwezigalsin
Drenthe.Ditkonalleendooruitde steden mest in te voeren. De
begrazingsintensiteit wasinDrenthehogerdaninBrabant.Daarstaat
tegenoverdatinBrabantintensieverwerd geplagd. Wellicht was de
gebruiksintensitéit van de heide inbeideprovinciesgelijk(Beije
z.j.).
Doordeeeuwenheenwerdsteedsmeer grond voor de landbouw in
gebruik genomen. In eersteinstantiewerdsteedsmeerbosontgonnen
totdatuiteindelijkdegroteheideveldenwarenontstaan.Zobestondde
gehele provincie Drenthe in dezeventiendeeeuwvoorcirca50%uit
heide.Nadatallegeschiktegrondingebruikwas genomen als akker,
grasland of heide werd delandbouwgeïntensiveerd.Deessenwerden
vergroot en op de heide werden door ontginning nieuwe akkers
aangelegd. Doordevergrotingvandeveestapelnamdegraasdrukzodanigtoe,datindezeventiendeenachttiendeeeuwweerzandverstuivingenontstonden.Indeeerstehelftvandenegentiendeeeuwbereiktede
heidezijngrootsteuitbreiding,namelijk800.000ha (DeSmidt1984).
Metdeinvoeringvankunstmestveranderdehet landbouwbedrijf. De
mestvoorziening werdminderkritischendaardoornamdebetekenisvan
hetweidenvanschapenopdeheideaf.Deheideverloor zijn betekenis. Een deel was alverlorengegaaninzandverstuiving,eengroot
deelzounuwordenontgonnentotlandbouwgrondenbos.
2.3.

ENIGEBELANGRIJKEPROCESSEN

2.3.1.DelevenscyclusvanStruikheide
De meest voorkomende plant op de heide en tevens de meest
karakteristieke isStruikheide.Inlandenmetuitgestrekteheiden,zoalsSchotland,isdezeplantnogsteedslandbouwkundigvanbelang.
Struikheidekanmeerdan30jaaroud worden (Gimingham 1972) en
doorlooptdaarbijvierlevensfasen,dieinfiguur2.zijnweergegeven.
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InNederland kon Struikheide tot 1950 ook zo oud worden, maar
momenteel worden de planten meestal niet ouder dan 15 tot 20jaar,
doordatvaak sterfte optreedt doorkeverplagen en strenge winters of
doordat deheide door graswordt verdrongen. Tijdens de verschillende
fasenverandert niet alleenhet aanzienvan de plant, maar ook de
jaarlijkse productie, dehoeveelheid gewas (standing erop), debedekkingsgraad enhet microklimaat (Diemont et al. 1982).

la. Pionierfase: plant uit zaad ontwikkeld
lb.
:plant uit basale stamdelen ontwikkeld
2. Groeifase
3. Climaxfase
4. Degeneratiefase

Figuur 2.Devier ontwikkelingsfasen van Struikheide
1972).

(uit: Gimingham

De eerste fase,waarin dekiemplantenzichvestigen en oude struiken
aan de basis uitlopen,wordt depionierfase genoemd. Devegetatie is
nog niet insluiting. Deze fase duurt 3tot 6jaar. Daarna volgt de
zogenoemde opbouwfase, waarin de planten krachtig uitgroeien. Het
vegetatiedek komt insluiting. Deplantenworden circa 30 cm hoog,
deze fase duurde 15 jaar, thans 10jaar. Er ontstaat eenverschil
tussenkorte loten,die een dicht enhelder groen gekleurd bladerdek
vormen ten behoeve van de fotosynthese en lange loten die een
overweldigende bloeivertonen. De derde fasewordt rijpheid- (of climax-)fase genoemd enkwam voor op een leeftijd van 20 tot 25jaar, nu
10 tot 15jaar. Deplanten zijn circa 50cmhoog, devegetatie is in
sluiting. Er zijn minder takken aanwezig ende lange loten worden
korter,waardoor ook debloeizöneskorter worden. Devierde fase isde
degeneratiefase en trad op een leeftijd van 25 tot 30jaar op,
momenteel 15 tot 20jaar.De centrale takken sterven af, waardoor in
het middenvan deplant een open ruimte ontstaat. Debuitenste takken
worden naar de grond gebogen envormen adventiefwortels. Er ontstaat
een openvegetatie metveel doodmateriaal,ruwehumus enplaats voor
andere soorten (Gimingham 1972;De Smidt 1981).
Doorverschillende auteurs (Watt 1955; Stoutjesdijk 1959; Gimingham
1972) is beschreven datna dedegeneratiefase een tijdelijke (cyclische) verandering in de vegetatie plaatsvindt, met bijvoorbeeld
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mossen, korstmossen engrassen,waarna de cyclusweer opnieuwbegint.
InNederland komthet momenteel niet meer zover omdat de cyclus
voortijdig wordt onderbroken door plagenvanhet Heidehaantje, door
sterfte ten gevolge van strenge winters of door urgent geworden
beheersingrepen. Door Diemont et al. (1982) isbeschreven, dat er nu
inNederland praktisch geen cyclische regeneratie meer plaatsvindt,
maar dat er sprake is van lineaire successie. Deheiden waarvan
cyclische regeneratie isbeschreven,worden door hen uitzonderingen
genoemd door de afwezigheid van graszaad. Bij lineaire successieverandert deheidevegetatie ineen grasvegetatie, die spontaanniet meer
terugverandert ineenheidevegetatie, maar zichverder ontwikkelt tot
bos. Slechts door een intensiefbeheer, gericht ophet vitaal houden
van deheidestruiken enophetverwijderen vanhet strooisel op debodem,kan tegenwoordig eenheidevegetatie instandworden gehouden.
2.3.2. Strooiselproductie en bodemontwikkeling
In heidevelden wordt op de zogenaamde podzolbodem meestal een
hoeveelheid meer of minder verteerde organische stof aangetroffen.
Deze zeerhumeuze laagwordt deAO-laag genoemd enkan worden onderverdeeld in:
een strooisellaag, die bestaat uit praktisch onaangetast dood
plantemateriaal;
een fermentatielaagvanverkleurd enduidelijk aangetast materiaal
en
eenhumuslaagvan zwart,volledig gehumificeerd organisch materiaal.
De aanwezigheid van deAO-horizont speelt eenbelangrijke rol in de
vocht- en nutriëntenvoorziening vanheidevegetaties en ze beïnvloedt
het microklimaat endekiemingvanheideplanten (Bruggink 1987).
De ophoping van strooisel gaatniet overal even snel. Een geringe
accumulatie wordt overhet algemeen aangetroffen inhet zuidenvanhet
land op droge bodems. De toename van de hoeveelheid organische stof
verloopt in vochtige heide duidelijk sneller dan indroge terreinen.
Ditwordt onder andere veroorzaakt door de hogere productie in de
vochtige terreinen (Berendse 1986)en door de slechtere vertering van
het organische materiaal onder natte omstandigheden. In permanent
natte omstandigheden kan zelfsveenworden gevormd.
Dehoeveelheid strooisel neemt toe naarmate de vegetatie ouder
wordt (Diemont et al.1982;Berendse 1986). Tegelijkertijd neemt ook
devertering ofmineralisatievan organische stof toe, waardoor voor
de vegetatie meer nutriëntenbeschikbaar komen. De eerste 10jaarna
plaggen neemt de mineralisatiesnelheid niet toe, daarna wel. De
strooiselproductie en de afbraaksnelheid zijn indoor Pijpestrootje
gedomineerde vegetaties groter, zodatbij dezelfde hoeveelheden humus
en strooisel een grotere stikstof-turnover optreedt (Berendse 1986).
Eenpodzolbodem iseen voor de heide karakteristiek bodemtype,
waarin zich bovenin een laagbevindtwaar mineralen uitspoelen (de
A-horizont). Daaronder bevindt zich een laag (B-horizont) waarin de
opgeloste mineralen inspoelen enwordenvastgelegd. Deze inspoelingslaag ismeestal herkenbaar als een zwarte of bruine, dunne band op
circa 30 tot 50 cm diepte.Wanneer deze laagverkit is,wordt zij
oerbank genoemd. Doorhumusverkitting of vorming van een zeer dun
ijzerbandje kan deB-horizont werken als eennatuurlijke korst inhet
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profiel. Tesamen met het naar de laagten afgespoelde organisch
materiaal vormt de B-horizoneenwaterhardlaag,waarophetwateral
dannietstagneert (DekkerenWösten1983).Opdeze wijze ontstonden
waarschijnlijk vele natte heidenenvennendieafhankelijkzijnvan
hetgrondwater.Ophaarpodzol-,holtpodzol-en duinvaaggronden heeft
men te makenmetdrogeheidetypen;opveldpodzolgrondenmetvochtige
variantendaarvanenopmoerpodzolgrondenmetdopheidevegetaties (RIN
1984).
2.3.3.Concurrentie
Dehoeveelheidstikstofdiebeschikbaar isvooropnamedoordevegetatie heeft een belangrijke invloed op de concurrentie tussende
verschillendeplantesoorten,dieindeheidevoorkomen. Dwergstruiken
als Dopheide enStruikheidekunnenzichondervoedselarmeomstandighedenalsdominantesoorthandhaven,omdat ze op een zeer zuinige
manier omgaan met de voedingsstoffen diezijnopgenomen(Berendse
1985; Berendseetal.1987b). Indenatteheidewordtbijeen toename
van het stikstof- of fosfaataanbod Dopheide door Pijpestrootje
weggeconcurreerd,omdatPijpestrootjeveel sneller dan Dopheide in
staat is deverhoogdeopnamevanvoedingsstoffenomtezettenineen
verhoogdegroeisnelheid (Berendse& Aerts 1987). Verlaging van de
grondwaterstand heeft indemeestegevallenverhogingvanhetaanbod
vanvoedingsstoffentotgevolgenduseenvergelijkbaareffect op de
concurrentietussenDopheideenPijpestrootje.
Deinvloedvandenutriëntenbeschikbaarheid opde concurrentie in
dedrogeheideisgecompliceerder (Heil6eBruggink 1987).Struikheideplantenhebbeneenhoogopgaandestructuur,zodat ze beter dan Dopheideplanten in staat zijnlichtoptevangeninvegetaties,waarin
ookgrassenvoorkomen.Eenduidelijkeffectvaneenverhoogdenutriëntenbeschikbaarheid op de verhoudingtussendwergstruikenengrassen
kanhierdaaromalleenwordenwaargenomen, wanneer het vegetatiedek
wordtgeopend.Dezeopeningkanplaatsvindendoorverschillendeoorzaken: sterfte van Struikheide door ouderdom, een heidekeverplaag,
schade door vorstenhetmaaienofbrandenvandevegetatie.Wanneer
doordezeoorzakenmeerlichtindevegetatiedoordringt,kaneenzeer
snelle toename van grassenplaatsvinden.Naeenheidekeverplaagkan
onderbepaaldeomstandighedeneenvegetatiedievoor100%uit Struikheide bestond binnentweejaarzijnvervangendooreenvegetatiedie
volledigdoorBochtigesmeleofPijpestrootjewordt gedomineerd. Ook
in jonge, noglage,vegetatiesvanStruikheidekandezesoortworden
weggeconcurreerd doorPijpestrootjeofdoorBochtigesmelenaeenverhogingvanhetaanbodvanvoedingsstoffen.
2.3.4.Kiemingenvestiging
Omhetfunctionerenvandeheideendeprocessendie er gaande zijn
beter te kunnen begrijpen, ishetvanbelangietstewetenoverde
kiemingenvestigingvandevier belangrijkste soorten: Struik- en
Dopheide, Pijpestrootje en Bochtige smele. Bijvoorbeeld zijnvan
belangofdesoorteenlanglevendeofkortlevendezaadvoorraad heeft,
hoe de zaden over de verschillendebodemlagenzijnverdeeldenin
welketijdvanhetjaarenonderwelkeomstandigheden kieming plaats
heeft.Hetonderstaande isontleendaanBruggink (1987).
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Zaadvoorraad
Struikheideen Dopheide produceren gemiddeld een groot aantal
zaden,maarertredenjaarlijksgroteschommelingenop.VooralStruikheideheeftsterktelijdenvanstrengewintersenheidekeverplagenen
produceert dan weinig ofgeenzaad.Hoewelveelvandezadenworden
opgegeten, wordt een enorme zaadvoorraad opgebouwd van meerdere
tienduizenden zadenperm2voorStruikheidetoteenhalfmiljoenvoor
Dopheide.Hetmerendeel (>95%)van deze zaden bevindt zich in de
AO-laag van de bodem en slechts eenkleindeelligtdieperinde
bovenste5cmvandemineralelaag. In vergraste vegetaties echter
bevatdemineralelaagsomsmeerzaden(tot 20%).
Dezadenhebbeneenlange levensduur, voor Struikheide is deze
minstens 40 jaar. Na 10 jaar vergrassing isdezaadvoorraadniet
afgenomen.Dopheidezadenhebbeneenkorterelevensduur,doordatze in
een vochtigermilieuvalleneneerderwegrotten.Desondanksblijftde
zaadvoorraadvanDopheidegroot.
Figuur3.Indelingvandebovenstelagenvandebodemenhetvoorkomen
vanheide-engraszadenhierin (uit:Bruggink1987).
Vergraste vegetaties
Heidevegetaties
VEGETATIES: BOCHTIGE PIJPEPIJPESTROOTJE of PIJPESTRUIK- DOPSMELE
STROOTJE BOCHTIGE SMELE STROOTJE HEIDE HEIDE
Zadenvan :Bochtige PijpeStruikheide
Dopheide Struik- Dopsmele
strootje
heide heide
Bodemlaag:
strooisel

(alleen
na zaadval)

A 0 — | fermentatie

humus

mineraal, met
ingespoelde
organische stof

geen zaad aanwezig
weinig zaad aanwezig
veel zaad aanwezig
zeer veel zaad aanwezig

PijpestrootjeenBochtigesmeleproducerenjaarlijksgemiddeld enkele
tienduizenden zaden per m2. Bochtige smelevormtgeenlanglevende
zaadvoorraad indebodem,vrijwelallezadenzijn na enkele maanden
verdwenen. De zadenvanBochtigesmele -enwaarschijnlijkgeldtdit
ookvoorPijpestrootje -verspreidenzichtotmaximaal2,5metervanaf
demoederplant.
Pijpestrootjevormtweleenlanglevendezaadvoorraad in de bodem,
na driejaariseengrootdeelvandezadennogvitaal.Dezeisevenwelkleinerdandievande heidesoorten (tot maximaal 1/5 van de
voorraadvanStruikheideentotslechts3/1000vandezaadvoorraadvan
Dopheide).Dezadenbevindenzichalleinde organische A0-laag. De
voorraadopnatteplaatsenisduidelijkkleinerdanopdrogeplaatsen.
Infiguur3.isdezaadvoorraad indeverschillendebodemlagen aangegeven.
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Kieming
Hetvochthoudendvermogenvan de bovenste bodemlaag speelt een
belangrijke rol bij de kiemingvanStruik-enDopheide.Indesnel
uitdrogendestrooisellaagwordt de kieming geremd. Daarentegen is
kieming in de fermentatie- en humuslaag goedmogelijk.Ookopde
mineraleondergrond iskiemingmoeilijk,omdat deze snel uitdroogt.
Hierdoor kiemen in geplagde terreinen meer heidezaden op natte
plaatsendanopdroge.Ditgeldteveneensvoorplekken waar een dun
laagjehumusisaangespoeld,bijvoorbeeld inrijsporen.
Tabel1.VestiginguitzaadvanStruik-enDopheide,Bochtigesmeleen
Pijpestrootjeinverschillendebodemlagen, wanneerdebovenliggendelagenzijnverwijderd,indoordezesoorten gedomineerdevegetaties (uit:Bruggink 1987).
Vergraste vegetaties
Heldevegetaties
Vegetaties: BOCHTIGE PIJPEPIJPESTROOTJE of PIJPESTRUIK- DOPSMELE
STROOTJE BOCHTIGE SMELE STROOTJE HEIDE HEIDE
Zaden van :Bochtige PijpeStruikheide
Dopheide Struik- Dopsmele
strootje
heide heide
Bodemlaag.
strooise1

^ (alleen
na zaadval)

A0fermentatie
+•humus
minerale laag

(+)

(+)

(+)

geenvestiging uit zaad
zeer geringe vestiging uit zaad, omdat nauwelijks zaad aanwezig is
weinig vestiging uit zaad
goede vestiging uit zaad
zeer goede vestiging uit zaad

DekiemingvanDopheidebegintinmeienlooptdoortotinhetnajaar.
De kieming van Struikheide vindt vooral indemaandenoktoberen
novemberplaats,wanneererminderwateruitdebodemverdamptendeze
langervochtigis.Omdatdekieminglichtafhankelijkis,kunnenalleen
dezaden in de bovenste bodemlaag kiemen en werkt een (blad)strooisellaagremmend.
Zaadvan Bochtige smele kiemt onmiddellijk na de zaadval in
augustus. Deze soortisvolledigopkiemingopdittijdstipaangewezen, omdatgeenzaadvoorraadwordtgevormd.Erwordengeen bijzondere
eisen gesteld aan de kieming.Pijpestrootjezadenkiemennietnade
zaadval,maargaaninwinterrust.Pas na een koudeschok kunnen ze
kiemen. Ineenintactevegetatiekiemenmaarweinigzaden.Wanneerde
vegetatieisgemaaidkiemende zaden massaal op de strooisel- of
fermentatielaag, op geplagdeveldenkomenslechtsweinigkiemplanten
op, omdatindemineralelaagnauwelijkszaadaanwezig is.Intabel1.
isaangegevenonderwelkeomstandighedenvestigingplaatsvindt.
Overlevingvankiemplanten
Behalvevoorkiemingishet vochtgehalte van de bodem ook van
belang voor de overleving van de kiemplanten. De kansen voor
overlevingvanStruikheidezijn,behalve in zachte winters, gering,
doordat de kiemplantenineenzeerjongstadiummoetenoverwinteren.
Doorhetvochtigermilieuendoordatze eerder zijn gekiemd is de
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+++

overleving van Dopheide veel beter. Omdat dekiemplantenvan Dopheide
gevoeliger zijnvoor uitdroging dan die van Struikheide, komen op
droge standplaatsen meer kiemplantenvan Struikheide tot ontwikkeling.
Van Pijpestrootje overleeft het grootste deelvan de kiemplanten de
winter.

De Heidekever (Lochmaea suturalis). FotoRIN
2.3.5. Heidekeverplagen
Eenbelangrijke oorzaak vanperiodieke sterfte van Struikheide zijn
plagen van het Heidehaantje ofHeidekever (Lochmaea suturalis). De
populatie van dit olijfgroenevijfmm lange kevertjekomt in sommige
jaren totware explosies.Als eenplaag involle omvangwoedt zijner
zo'n tienmiljoen kevertjesperha tevinden.Men merkt pas iets van
deplaag als de larvenzich eind juli tothetbijnavolgroeide stadium
hebben ontwikkeld. Takken,hele struiken ofaaneengesloten velden van
vele hakleuren dan ineens roestbruin. Deblaadjes worden aangevreten
envaak ook de schorsvan dejonge twijgen. Inaugustus zijnde poppen
in de strooisellaag tevinden en inseptember treffenwe de volwassen
Heidehaantjes aan op dejonge twijgenvan de heidestruiken, waar ze
overigens nietveel extra schademeer aanrichten (De Smidt 1981).
Hoewel deplanten door devraatvan de Heidehaantjes veel schade
lijden, is hetniet altijd zeker dat ze er aan sterven.Hetkan zijn
dat een deelvan de struikenweer uitloopt,waardoor een mozaïek-patroon ontstaatvan dode en levende struiken. Jonge struiken kunnen een
plaagvanhet Heidehaantje beter opvangen dan oude struiken dat
kunnen, deze laatste kunnen alleennog aan devoet uitlopen. Struiken
diejonger zijn danvijfjaarworden inhet algemeen nietaangetast,
oudere struiken daarentegen wel (Van Schaick Zillesen & Brunsting
1986).
Plagenvanhet Heidehaantje tredenvaak op in jaren met relatief
natte zomers, omdat zowel de eieren als de larven zeer gevoelig zijn
voor uitdroging bij lage luchtvochtigheid. Daarnaast is een
strooisellaag nodig om de ontwikkeling goed te latenverlopen,want
dezebiedt ook beschutting tegen uitdroging (De Smidt 1981). De
frequentie vankeverplagen isopgelopenvan gemiddeld eens inde tien
jaar inhet middenvan deze eeuw totbijnapermanent rond 1980. Dit
moet vooral worden toegeschreven aan de toegenomen voedselkwaliteit
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vanhetheideloofdoorde neerslag van stikstofoxiden en ammoniak
(Brunsting1982).
2.4.

DEBELANGRIJKSTEPATRONEN

2.4.1.Algemeen
Levensgemeenschappenzijnopgebouwduit populaties van soorten uit
verschillende ordenvanplantenendieren.Deordevandevaatplanten
isinheideveldenbetrekkelijk slecht vertegenwoordigd. Struik- of
Dopheidezijninprincipedominant;lokaalkunnenookKraaiheide,Rode
ofBlauwebosbesofPijpestrootjedomineren.Verspreidkunnen soorten
voorkomen als Kruipbrem, Stekelbrem, Pilzegge, Veenbies,Bochtige
smele, Tandjesgras, Borstelgras,
Zandzegge, Klokjesgentiaan,
Beenbreek, Heidekartelblad enKleineenRondezonnedauw.Daarentegen
ishetaantalsoortenmossen,lichenen,algen en schimmels relatief
groot.
Belangrijkediergroepenopheideterreinenzijnzoogdieren, vogels,
reptielen, spinnen, insecten en mijten. Van de insektenzijnde
vlindersredelijkonderzocht.Intotaalkomen18vlindersoortenop de
heide voor, waarvan er 13exclusiefzijnvoordeheideenverwante
milieus.Vandespinnenzijndaterrespectievelijk101en20,waarvan
respectievelijk 16en8soortenzeldzaamzijn.Vandereptielenkomen
6 soortenindeheidevoorenzijn4erbijnatoe beperkt. Voor hun
bestaan zijn sommige herbivore sprinkhaansoorten in heidevelden
gebondenaanhetvoorkomenvan grassen. Vele nectaretende insekten
komen slechts voor indien de heidebloesem als voedselbronwordt
aangevuld met rijk en langdurig bloeiende plantesoorten zoals
havikskruiden, distels en bramen. Andere diersoortenzijnaanhet
heidelandschapgebondenvanwegedevegetatiestructuur.Meestalbetreft
dat warmteminnende soorten,dieprofiterenvanhetvoorhengunstige
microklimaattussendedwergstruikenafgewisseldmetopenplekken.
Doordelageplantaardigeproductiebezittenheidevelden enerzijds
een aantal kenmerkende diersoorten, die daaraan zijn aangepast,
anderzijdswordthetaantalende dichtheid van vooral de grotere
diersoorten erdoor beperkt. Slechts weiniggroteherbivoredieren,
zoalsReeenEdelhert,komenopdeheidevoorenhundichtheidis dan
laag.HetlaatstegeldtookvoorcarnivoredierenalsWezel,Hermelijn
enVos. 'sWinters ishundichtheidzelfszeergering,omdatvogelsen
zoogdieren dan gedeeltelijk andere terreintypenmoetenkiezen.Het
Korhoenisdeenigevogelsoort die het gehele jaar van de heide
afhankelijkis.
Tabel2.Hetvoorkomenvanenkelediergroepenopdeheide.
Indekolomvoorkomenisvermeldhetaantal soortenuit die
groepdatopdeheidevoorkomt.Indekolomexclusiefisvermeldhetaantalsoortendaarvandatinzijnvoorkomen totde
heideisbeperkt.
Groep
Vlinders
Spinnen
Reptielen

voorkomen exclusief
18
101
6

13
20
4
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Delevensgemeenschappenvandeheidevariërenvanplaats tot plaats.
De ruimtelijke verschillenzijnhetgevolgvanprocessen,dieechter
nietallemaalbekendzijn.Welisduidelijk welke factoren gecorreleerd zijn metdezeverschillenendusdelevensgemeenschapbepalen.
Kenmerkendvoordezefactorenisdatzeop verschillende ruimtelijke
schalenwerkzaamzijn.Vangrootnaarkleinzijnhet:
deregio'sinNederland;
demigratieverbindingenmetandereheidevelden;
deomringendelandschappenen
deheterogeniteitbinneneenheideterrein.
In de volgende paragrafen zullen deze factoren nader worden
besproken. Voor uitgebreidere informatie wordtverwezennaaronder
andereDeSmidt (1981), Barendregt (1982), Opdam et al. (1982),
Niewold (1987)enRIN (1984).
2.4.2.Regio'sinNederland
Tussendeheidevelden in de diverse delen van ons land bestaan
duidelijke algemeneverschillen.Vooreendeelisdatterugtevoeren
ophetverschilinklimaat. In de eerste plaats onderscheidt men
duinheide van binnenlandse heide. In duinheiden komt eenaantal
plante- endiersoortenvoordiemennietaantreftin de binnenlandse
heide, zoals Drienervigezegge,DuinroosenKleineparelmoervlinder.
Omgekeerd ontbreken in de duinheiden nogal wat (dier-)soorten,
waardoor detotalesoortenlijsterkleineris.Doordegrotematevan
kleinschaligeafwisselingvanvocht-enbodemomstandigheden,reliëfen
expositie is desoortenrijkdomovereenrelatiefkleinoppervlak(m2
totha)ertochgroterdaninhetbinnenland.
Bijdebinnenlandseheidezijneveneens klimaatverschillen tussen
de regio's verantwoordelijkvoorvegetatiekundigeverschillen.Zois
hetvoorkomenvanRodeenBlauwebosbesinde heide beperkt tot de
Oost-Veluwe en sommige delen vanOost-Nederlandmetduidelijkmeer
neerslagenkoudeeneenhogereluchtvochtigheid. Het voorkomen van
bosbesiszelfsaanleidingomonderscheidtemakentussentweevegetatiekundigeassociaties,namelijkde Struikheide-Stekelbrem-associatie
en deStruikheide-Bosbes-associatie.Kraaiheidekomtuitsluitendvoor
indenoordelijke helft van Nederland en Rode dopheide had tot
omstreeks 1960 een groot aandeel in sommige heidevegetaties in
Zuid-Nederland.
Tussen de regio's bestaan ook faunistische verschillen. Het
voorkomenvandesprinkhaansoortenWrattenbijter,Kleinewrattenbijter
enZadelsprinkhaaniswaarschijnlijktotde Veluwe beperkt, evenals
dat van de Heivlinder.DeZwartekaardespinisalleenbekendvande
VeluweenSalland.DeBergeend is als broedvogel van heidevelden,
behalveindeduinen,voornamelijkbekendinhetGooi,deNoord-Veluwe
enDrenthe.HetPaapjekomtalsheidevogelthansvoornamelijkvoor in
Drenthe.
2.4.3.Demigratieverbindingenmetandereheidevelden
Hetaantalindividuenvaneenpopulatiewisselt van jaar tot jaar.
Wanneer door eenaldannietnatuurlijkeoorzaakdepopulatie ineen
heideterreinuitsterft,isherstelafhankelijkvannieuwe vestigingen
vanindividuenvanuitandereheidevelden.Heidendiegeïsoleerdliggen

22

tenopzichtevananderevooralgroteheideterreinen,zijnin beginsel
kwetsbaar voor het lokaal verdwijnenvansoortendiezichmoeilijk
verbreiden.Erisnogmaarweinigonderzoekgedaan naar de effecten
van isolatie van heidevelden. In het algemeen wordt dekansop
isolatiegroternaarmatehetlandgebruik indetussenliggendegebieden
meer afwijkt vandatindeheide.Totnutoeheeftmenbijnegatieve
effectenvanisolatievooralgedacht aan kleine diersoorten, zoals
sommige soorten mieren, sprinkhanen,spinnenenreptielen,maarook
vogelsoortenlopengevaar.
2.4.4.Deomringendelandschappen
Deomgevingkanvangroteinvloedzijn op de samenstelling van de
faunavandeheide.Vooreendeelgaathethierbijomsoortendieniet
kenmerkendzijnvoordeheide.Anderesoortenzijndatechterwel.Zij
benutten het omliggend gebied onder andere als aanvullende
voedselbron.DitgeldtvoorKorhoen,Patrijs,Geelgors, Wulp, Blauwe
kiekendief enEdelhert.DaarbijzijnPatrijs,GeelgorsenWulpgebaat
bijextensiefgebruiktelandbouwgrond indeomgeving,hetEdelhertbij
bos enhetKorhoenbijextensiefgebruiktelandbouwgrondenboomgroepen,terwijldeBlauwekiekendiefprofiteertvandiverse,nietofzeer
extensief gebruikteopenlandschappen.Ietsdergelijksgeldtvooreen
aantalkleinerediersoorten.Zoreageert de Stronkmier positief op
bosopslag enkunnenHeivlinder,Kommavlinder,Duinparelmoervlinderen
Vuurvlindertjeookleveninsommigeschralegraslandenvanhetaan de
heideverwantemilieu.
Invervolgophetvoorgaandeisde omvang van een heideterrein,
inclusief de oppervlakte van geschikteaangrenzendegebieden,vaak
bepalendvoorhetvoorkomenvansommigediersoorten.Hetgaat daarbij
vooralomsoortenmeteenrelatiefgrotehome-rangeofsoortenwaarvan
depopulatiesgrotereoppervlaktennodighebben.
Geletopdegemiddeldekwaliteitvande heide in Nederland zijn
voor het behoud vanreptielpopulatiesoppervlaktennodigvan10-100
ha.DeGladdeslangsteltindit opzicht waarschijnlijk de hoogste
eisen, maarzijnbiotoopbehoeftnietgeheeluitdeheidetebestaan.
Voorvogelsisereensterkerelatievastgesteldtussendeoppervlakte
en het aantalsoorten.Bijverdubbelingvandeoppervlakteneemthet
aantalsoortenheidevogelsmet27%toe.Heideveldengroterdan 50 ha
herbergen in deregeleenvastebasisgroepvansoorten,ongeachthet
typeheide.Ditzijn:Torenvalk,Wulp,Koekoek,Veldleeuwerik,Tapuit,
Grasmus, Fitis, Boompieper, Witte kwikstaart, Kneu en Geelgors.
SoortenalsKlapekster,KorhoenenBlauwe kiekendief worden vrijwel
uitsluitendaangetroffenopterreinengroterdan500ha.
ZoogdierenzoalshetEdelhertzijnin Nederland niet uitsluitend
van heide afhankelijk. Heide is voor hen in de winterweleen
belangrijkevoedselbron.Hettotaleleefgebiedvaneenhertenpopulatie
bedraagtindevrijewildbaanveleduizendenha.
2.4.5.Deheterogeniteitbinneneenheideterrein
Drogeenvochtigeplekken,bodemverschillen,verschillenin expositie
tenopzichtevandezon,hogeenlageheideenanderepatroonverschillenleideninveelgevallentoteengevarieerdefloraenfauna.
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Vochtigheid
Erbestaateengrootverschiltussen natte en droge heide, ten
aanzien van zowel devegetatiealsdefauna.Bijeennatteheidein
hetbinnenland spreektmenvegetatiekundigvandeDopheide-associatie.
Vanbelangisdatopsommigelaaggelegenplekkenmineraalrijkgrondwaterdagzoomt,waardoorinhetzureheidemilieuplaatselijkminderzure
en zwak gebufferde omstandighedenheersen.Desoortenrijkdomvande
vegetatie neemt hierdoor aanmerkelijk toe. Op heidevelden met
afwisselendnatteendrogedelenwordtbijvogelsdein2.4.4.genoemdebasisgroepuitgebreidmeteenaantal weidevogelsoorten, waaronder
deWatersnipendeGelekwikstaart.
Bodem
Verschilleninbodemeigenschappenwerkendirectdoorinde vegetatievandeheide.Belangrijkefactorenzijnhetbodemtype,devoedselrijkdom,hetkalkgehalteendeprofielontwikkeling. De belangrijkste
bodemtypen vandeheidezijndeveldpodzolmetdaaropdenatteheide,
deholtpodzolmetdesoortenrijke,drogeheide,deduinvaaggrondenmet
vegetaties die zijn ontstaan uit zandverstuivingen en de
haarpodzolgrondenmetde soortenarme, maar kryptogamenrijke, droge
heide (Beije1988).
Reliëfenexpositie
Verschilleninreliëfenexpositiezijn op hellingen te vinden.
Zuidhellingen hebben een grotere instraling van zonnewarmte dan
noordhellingen.Dit geeft betere levenskansen voor warmteminnende
soorten als reptielen.DeGaspeldoornkanerfrequenteroptredendan
elders.Ookvandelichtminnendekorstmossenheefteenaantal soorten
voorkeur voor zuidhellingenbovennoordhellingen.Zeerkleinschalige
reliëfverschillenwaarbijonbegroeide, overhangende randen aanwezig
zijn,zoalskonijneholen,zijnvaakalvoldoendevoorhetoptredenvan
deMiereleeuw.Op vegetatiekundig gebied kunnen, al dan niet in
combinatiemetanderefactoren,ooknoordhellingenzichonderscheiden,
onderanderedoorhetvoorkomenvanbijzonderelevermossen.
Leeftijd
Tenslotteisdeleeftijdvandeheidevegetatievanbelang voor de
levensgemeenschap. Naarmateplantenouderworden,neemthetaantalin
deheidelevendediersoorten toe. Dit komt doordat de abiotische
verscheidenheid toeneemt, in de vorm van onderandereeenlokaal
dikkerestrooisellaageneengrotereafwisselingvandichtbegroeideen
open plekken. Daarvan profiteren respectievelijk debodemfaunaen
warmteminnendesoorten.Metdetoenamevanplanten-en strooiseleters
verbeterenookdelevenskansenvoorvleesetendesoorten.Indevegetatiezijnenkelemos-,levermos-enkorstmossoorten beperkt tot oude
heide, onder andere Bronsmos, IJslands mos, Cladonia arbuscula,
HypogymniaphysodesenBazzaniatrilobata.Dezesoorten komen echter
niet in alle oude heide voor,maarzijntotenkeletypenbeperkt,
omdatzebehalvevaneenlange,ongestoordeontwikkelingsperiode, ook
afhankelijk zijnvaneenspecifiekmicroklimaat (licht,luchtvochtigheid)enschonelucht.
Delevensgemeenschapvandeheideis het resultaat van historische
factoren en de complexeinvloedvaneencombinatievandehierboven

24

genoemde factoren. Met name voor de fauna is de combinatie van
situaties met verschillende dominantie van belang. Zokomen Boomleeuwerik enDuinpieper als broedvogels voor op droge heide met
overgangen naar pioniervegetaties van stuifzand. Vanhet Korhoen is
bekend dat deze soortbehalve jonge ook oude heide nodig heeft. Voor
reptielen zijnbinnen een terreinvaakverschillende biotopennoodzakelijk. Gladde slang enAdder pendelenjaarlijks tussenhunwinter- en
zomerbiotoop, die gekenmerkt worden doorbeschutting respectievelijk
eenwarm microklimaat. Heikikker enRugstreeppad zijnbehalve van een
geschikt terrestrisch klimaat afhankelijk van openwater alsvoortplantingsplaats.
2.5.

DE ECOTOPEN

2.5.1. De duinheide
Duinheide komt alleenvoor indekalkarme duinen. Dit zijn in Nederland de duinen inhetWaddengebied en ophet vaste land ten noorden
van Bergen. Deze heiden zijnvoor een groot deel natuurlijk, zonder
tussenkomst van de mens, ontstaan. Indekalkrijke duinen ten zuiden
van Bergen komt heide slechts op zeer beperkte schaal voor in de
binnenduinrand, op plaatsen waar het kalk inde loop der eeuwen is
uitgespoeld. Duinheiden worden gekenmerkt door het voorkomen van
Kraaiheide naast Struik- enDopheide.

Een structuurrijke duinheide opTerschelling. FotoJ.L.J. Hendriks
Induinheiden is sprake van twee natte en twee droge associaties. Op
demeest vochtige plaatsen komt de Kruipwilg-Dopheide-assocIatie voor,
met onder andere Klein enRondbladig wintergroen enGestreepte witbol.
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Op iets minder vochtige plaatsen isde Kruipwilg-Kraaiheide-associatie,met Drienervige zegge enTormentil tevinden. Van deze laatste
associatie worden twee subassociaties onderscheiden,waarvan eenmet
enkele soorten orchideeën.
De twee associaties vanhet droge milieu zijn de Eikvaren-Kraaiheide-associatie, dievoorkomt opnoordhellingen, waarbij drie subassociaties worden onderscheiden, diehet gevolg zijnvan de diepte van
het kalkhoudende zand en devoedselarmoede van debovengrond, ende
Zandzegge-Kraaiheide-associatie,waarbij vooral enkele korstmossoorten
kenmerkend zijn.Deze laatste associatie is demeest droge duinheide,
dievoorkomt ophoger gelegenvlakke delen of op zuidhellingen.
2.5.2. Debinnenlandse natte heide
Natte heide komtvoor opplaatsenmet eenhoge grondwaterstand, die in
de winter niet dieper dan 40 cmbenedenmaaiveld en gedurende een
kortere periode tot 10cmboven maaiveld kan staan en inde zomer niet
dieper uitzakt dan 80 tot 120 cmbeneden maaiveld. Vegetatiekundig
behoort de binnenlandse natte heide tot de Dopheide-associatie.
Karakteristieke soorten zijn Dopheide,Ronde zonnedauw, Klokjesgentiaan, Beenbreek, Pijpestrootje,Veenpluis,Veenbies en enkele Veenmossoorten. Op faunistisch gebied zijnkenmerkend het Gentiaanblauwtje en
deHeikikker, alsmede diverse loopkevers en libellen. De rijkdom aan
broedvogels isgemiddeld 30%hoger dan indroge heide.De Goudplevier,
dienuvrijwel verdwenen is,wasvroeger een typische broedvogel van
natte heidevelden enhoogvenen.

Klokjesgentiaan: een kenmerkende soortvan de natte heide. FotoRIN

26

De Dopheide-associatie wordt onderscheiden in vier subassociaties,
waarvan er één, namelijk deveenmosrijke subassociatie, specifieke
voorwaarden stelt aandevochtigheid van de grond. Die subassociatie
is gebonden aanpermanent natte,voedselarme gronden. Kenmerkend zijn
enkele Veenmossoorten ende zeldzame diersoorten Veenmier, Veenbesblauwtje, Zilverenmaan enVeenbesparelmoervlinder.
Een tweede subassociatie is de korstmosrijke gekenmerkt door
extreem voedselarme omstandigheden en een daardoor veroorzaakte lage
plantaardige productie en openvegetatiestructuur. Alle reptielsoorten
zijnhier differentiërend ten opzichte van de andere natte subassociaties. De derde subassociatie isde bosbesrijke met Rode en Blauwe
bosbes, Borstelgras en Zwarte zegge, dievoorkomt aan de voet van
noordhellingen met afstromend water envoornamelijk op de Oost-Veluwe
is te vinden. Devierde isde subassociatie zonder differentiërende
soorten,maar natuurlijk wel met de soortenvan de associatie.
2.5.3. Debinnenlandse droge heide
Hetmerendeel van deheiden inNederland behoort tot de droge heide.
Deze verschilt van denatte heide doorhet voorkomen van Struikheide,
Kruip- en Stekelbrem, Duivelsnaaigaren endiverse mos- en korstmossoorten. Daarnaast kunnen (zeer) zeldzame soorten voorkomen zoals
Kleine schorseneer enGrote en Stekende wolfsklauw. Ook kunnen vele
soorten bijen, kevers, sprinkhanen, mieren, spinnen en vlinders
voorkomen. Vogels diemin ofmeer typisch zijnvoor droge heide zijn
Nachtzwaluw enTapuit.
In de binnenlandse droge heide worden twee associaties
onderscheiden, de Struikheide-Stekelbrem-associatie en de StruikheideBosbes-associatie, diewordenbepaald door regionale klimaatsinvloeden. Kensoorten van de eerste associatie zijn:Kruipbrem, Stekelbrem,
Duivelsnaaigaren, Kleine wolfsklauw eneenGaffeltandmossoort.Voor de
tweede associatie zijn alleen differentiërende soorten aangegegeven:
Rode enBlauwe bosbes enKussentjesmos. Binnen deze associaties worden
verschillende subassociaties onderscheiden, diewordenbepaald door
verschillen invoedselrijkdomvan debodem, demate van bodemvorming,
het microklimaat ende ouderdom van devegetatie. Overigens ishet zo
dat binnen de twee associaties dezelfde subassociaties worden
onderscheiden. Ook isde faunavan de overeenkomstige subassociaties
gelijk.
De subassociaties van de iets rijkere, lemige zandgronden bezitten
beduidend meerhogere planten dandievan de armste gronden. Zo komen
Tormentil, Pilzegge,Tandjesgras enLiggend walstro er voor. Ook de
fauna iser gevarieerder,hetzij vanwege devegetatiestructuur, hetzij
vanwege devoedselrelaties met de genoemde plantesoorten. In verband
met het laatste zijn Aardbeivlinder en Heivlinder tenoemen, die
fourageren op respectievelijk Tormentil en zwenk- en struisgrassen.
De korstmosrijke subassociaties vanbeide associaties hebben een
open structuur inde dwergstruiklaag en zijn gekenmerkt doorhetvoorkomen vanverschillende korstmossoorten. Ditvegetatietype komt voor
op standplaatsen met een geringe voedselrijkdom eneen geringeplantaardige productie. Door de openvegetatiestructuur zijn de voorwaarden
gunstig voor hetvoorkomenvan een groot aantal diersoorten. Typische
dieren zijnKleine heivlinder, Zandhagedis enTapuit.
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Op dejonge zandgronden, waar nog geen ofweinig bodemvorming heeft
plaatsgevonden, komen heidevegetaties voor met Buntgras,Zandzegge,
Ruighaarmos enenkele specifieke korstmossoorten. Het zijn overgangen
naar stuifzandvegetaties, diemeestal niet tot aparte subassociaties
worden gerekend. Faunistisch behoren dezeheiden tot de rijkste die er
zijn (Verstegen 1987). Veel diersoorten hebben eenvoorkeur voor
heide, diewordt afgewisseld met open plekken, zoals graafbijen,
zandloopkevers, rupsendoders ende Zandhagedis.

Een, ten dele vergraste, droge heide: deHamert (Limburg). FotoRIN
Op noordhellingen komen twee droge vegetatietypen voor. De eerste,met
enkele specifieke levermossoorten, komt vooral voor op korte steile
hellingen inbegroeide stuifzandgebieden en op stuwwallen op de Veluwe
en in Salland. De tweede subassociatie, eveneens met enkele
levermossoorten, isalleen op lössbodems aangetroffen in oude heide
nabij de Posbank.
2.5.4. Devergraste heide
Ineen groot deelvan debinnenlandse heidevelden isdebedekking van
grassen de laatste twintig jaar sterk toegenomen. Zolang de grassen
nog nietvolledig dominant zijn,vertoont de levensgemeenschap sterke
overeenkomst met eenvan de gemeenschappen uit devorige paragrafen.
Er zijn aanwijzingen dat de fauna zelfs kanprofiteren van een lichte
matevanvergrassing. Eenbeperkt aandeel grassenwaarborgt een zekere
structuurvariatie envormt voor sommigeherbivore soorten eenvoedselbron. Vooral op Pijpestrootje leeft een groot aantal insektesoorten.
Neemt devergrassing toe tot sterke dominantie van Pijpestrootje of
Bochtige smele, dan treedt zowel in de flora als de fauna sterke
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verarmingop.DeontwikkelingnaardominantievanPijpestrootje vindt
het sterkst plaats in de Dopheide-associatie, in de Struikheide-Bosbes-associatie en in de Dopheide-varianten binnen alle
subassociaties van de Struikheide-Stekelbrem-associatie.Dominantie
vanBochtigesmeletreedthetsterkstopineveneens de StruikheideBosbes-associatie, in de subassociatie met TandjesgrasendeDopheide-variantvan de subassociatie met Cladonia uncialis van de
Struikheide-Stekelbrem-associatie.
Volledigvergrasteheideveldenherbergen-voorzoverbekend -geen
soorten die hiertoezijnbeperkt.Welkunnensommigesoortenerveel
hogeredichthedenbereiken.DeAardmuisishiervaneengoedvoorbeeld.
Dit wil nietzeggendatallevergrasteheideeenzelfdeeenvormigheid
ensoortenarmoedekent.Tenaanzienvanmijten en springstaarten is
vastgesteld dat oude Pijpestrootjevegetatiesmeersoortenherbergen
danjongevegetaties.Sommige,vooralbultige vegetaties van Pijpestrootje of Bochtige smele,zijnzelfsbekendvanwegehetvoorkomen
vanzeldzamereptielen (Adder,Gladdeslang)enmieren (Veenmier).Ook
kunnen eenvormigevegetaties,bijvoorbeeldlangsvenoeversmetPijpestrootje,kenmerkendzijnvoorbepaalde natuurlijke milieuomstandigheden, dieookvóórdevergrassingdeeluitmaaktenvanhetheidelandschap.
Voorhetmerendeelvandevergraste heide geldt evenwel dat ze
ontstaanisuitlevensgemeenschappen,diezondergrasmeerwaardevoor
hetnatuurbehoudhebben.Vergraste heide kan zich spontaan alleen
ontwikkelen tot bos. Wordt een actiefbeheergevoerd,dankanmen
vormenvanheischraalgraslandkrijgenof,_bij_afvoervande nutriëntenendeorganischestof,heideterugkrijgen.
2.6.

ENIGECIJFERS

InhetbeginvandevorigeeeuwwaserinNederlandcirca 800.000 ha
heide aanwezig (De Smidt 1984).Hiervanwastentijdevandederde
Bosstatistiek (1971),dieisgehoudenvan 1964 tot 1968 nog circa
60.000 ha over. De afnameisveroorzaaktdoordeaanlegvanbossen
(150.000ha), ontginningtotlandbouwgrondenandere gebruiksveranderingen. Van deheideinhetmiddenvandejarenzestigwascirca25%
ofwel15.000havoor20tot60%bedektmetopslag.
IndevierdeBosstatistiek (1985)ishet natuurterrein niet meer
geïnventariseerd, maardoorDaamen6eRitskes (1987)enRitskes(mond.
med.1988)iseenanalysegemaakt van de veranderingen die in de
periode 1968 tot 1983 hebben plaatsgevonden.Erblijktdatvande
15.000haheidemet 20 tot 60% boomopslag 10.000 ha zich heeft
ontwikkeldtotgeslotenbos,3.000haonveranderdisgeblevenen2.000
haisvrijgesteld,datwilzeggendat de boombedekking is teruggebracht tot minder dan 20%.Daarnaastisvande45.000haheidemet
minderdan20%boomopslag8.000hazovolgelopenmetbomendat er nu
sprakeisvangeslotenbosenis5.000hanuvoor20tot60%metbomen
bedekt.Erisduseenafnamevanheidenaargeslotenbosvan10.000 +
8.000 - 18.000 ha.Zodater,aangenomendatergeenandereoorzaken
zijnvanafnamevanhet heideareaal, nu nog 42.000 ha heide is.
Hiervan is3.000+5.000-8.000havoor20tot60%metbomenbedekt,
ditkomtovereenmet20%. Andere benaderingen van het heideareaal
komenop41.500ha (Diemontetal.1982)en40.000ha (DeSmidtetal.
1984).
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Figuur4.Verschuivingeninhetareaalheideenbostussen1968en
1983inhectaren.
heide met
2 0 - 6 0 % opslag

open heide

15.000
3.000_L

10.000 J _ 2.000

5.000

34.000
open heide

Figuur 5. Hetaantalheideterreinenper oppervlakteklasseendeverdeling vandeoppervlakte over deverschillende klassen
(bron:rondvraag).
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Doordewerkgroepiseenrondvraagonderde grootste heidebeheerders
gehouden om enigestatistischegegevensoverdeheideteverzamelen.
Derondvraagisingevuldvoorcirca34.000ha,80%vân de werkelijke
oppervlakte,waarbijdekleineterreinenendeheideindeduinenzijn
ondervertegenwoordigd.
Vanbelangisonderandere de verdeling van de heide over de
verschillende oppervlakteklassen. Uitfiguur5.blijktdatcircaeen
derdevandeoppervlakteheideistevindeninheideveldendie groter
zijn dan 400,haennogeenseendergelijkeoppervlakte interreinen
van100tot400ha.Hetrestantvaltindeklassekleinerdan100ha.
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>400

grootteklassen

Tabel3.Debelangrijksteeigenarenvanheide
Staatsbosbeheer
11.200
Natuurmonumenten
7.300
MinisterievanDefensie
6.800
ProvincialeLandschapsstichtingen
4.100
Diversegemeenten
3.800
Kroon-enstaatsdomein
2.000
StichtingGooischNatuurreservaat
900
StichtingHogeVeluwe
900
OverigeNatuurbeschermingsorganisaties
400
Overigeeigenaren
4.600
Totaal
42.000
HetovergrotedeelvandeNederlandseheidebestaatuit droge heide.
Slechts 2.000hawordtingenomendoorduinheideen1.000hadoorgoed
ontwikkeldenatteheide.Derestbestaatuitdrogeheide (23.000) en
vergraste (8.000)envan20-60%verboste (8.000)drogeennatteheide.
Tabel4.Deoppervlaktevandeverschillende 'typen'heide
42.000
2.000
1.000
39.000
8.000
31.000
8.000
23.000

hectareheide
duinheide
natteheide(Ericetum)
met20tot60%bomenbedekt (vergelijking
Bosstatistieken)
(18%)drogeennatteheidemetmeerdan75%gras
(rondvraag)
drogeheidemetminderdan20%boombedekkingenminder
dan75%grasbedekking

Figuur6.Deoppervlaktevandeverschillende 'typen'heide (42.000ha)
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Dekwalitatieveachteruitgangvandelevensgemeenschap is nauwelijks
in kwantitatievezingedocumenteerd.Enigegegevenszijnontleendaan
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Westhoff &Weeda (1984). Hieruit blijkt dat tot 1950 4 plantesoorten
van deheide enheischrale graslanden uit Nederland zijn verdwenen en
8 soorten zeer zeldzaam zijn geworden, of zijn aanzienlijk achteruit
zijn gegaan. 10 soorten dievroeger betrekkelijk veel voorkwamen zijn
thans zeldzaam en4 soorten zijn altijd al zeldzaam geweest, maar
vertonen een achteruitgang. Tenslotte zijn er 3zeldzame soorten, die
niet achteruitgegaan zijn. Enkelevoorbeeldenvan soorten die sterk
achteruit zijn gegaan (Mennema et al. 1985): Wolverlei (komt na 1950
nog voor in 112uurhokkenvan de 217voor 1.950),Gevlekte orchis (328
van de 559), Ronde zonnedauw (364van de 574),Klokjesgentiaan (365
van de 593),Heidekartelblad (209van de 576),Welriekende nachtorchis
(181 van de 360)enVetblad (31van de 181).Veldwaarnemingen maken
duidelijk datveel van deze soorten ook indeperiode na 1950 sterk
zijn achteruitgegaan.
Ookvan de achteruitgang van diersoorten van deheide zijn weinig
gegevens bekend. Van de groep van de reptielenblijken de Gladde slang
en deAdder sterk achteruitgegaan te zijn,met name op de Utrechtse
Heuvelrug (Bergmans & Zuiderwijk 1986). Devogels van deheide die
zijn afgenomen zijn de Boomleeuwerik (met 50%), de Nachtzwaluw, de
Tapuit enhet Korhoen (van 1500hanen in1953 naar 79 in 1983) (Osieck
1986).

:
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Het Korhoen, eenvogelsoort die sterk achteruit is gegaan. Foto RIN
Van de groep van devlinders zijn verspreidingsgegevens bekend van
voor en na 1980.De meeste soortenblijken (sterk) achteruit te zijn
gegaan. Enkele voorbeelden: Heivlinder van 288 naar 210 uurhokken,
Kleine heivlinder van 29 naar 7, Bruine vuurvlinder van 333 naar 149,
Kommavlinder van 199 naar 49, Heideblauwtje van 220 naar 110,
Gentiaanblauwtje van 176 naar 66 enGrote parelmoervlinrier van 158
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naar18uurhokken (Geraedts 1986). In het algemeen is een afname
zichtbaar van50%ofmeer.Uitdeverspreidingskaartjesblijktdatde
meestevlinderszijnteruggedrongentotdegebieden, waar nog grote
heideterreinen aanwezig zijn, zoalsdeVeluweenDrenthe.Demeeste
genoemdesoortenzijnmetnamesterkachteruitgegaaninNoordBrabant,
deAchterhoek,TwenteendeUtrechtseHeuvelrug.

33

3.

BEDREIGINGEN

InhetbeginvandenegentiendeeeuwbestondNederlandvoorcirca 20%
uit heide. Door veranderingen indelandbouwverloordeheidezijn
functievoorhetpotstalbedrijf.Deheidewasnietlanger nodig voor
de mestvoorziening en de leveringvanplaggen.Doorontginningtot
landbouwgrondenactievebebossingnamdeoppervlakte heide af. Dit
gebeurdevooralaanheteindvandevorigeenhetbeginvandezeeeuw.
Daarnatraddoorverschillendeoorzakenkwaliteitsverlies op van de
resterende oppervlakte.Dezeoorzakenwordenindithoofdstukbesproken.Eerstkomenveranderingingrondgebruik,versnipperingenverbreking vanrelatiesmetdeomgevingaandebeurt,omdatdezeheteerste
optraden.Daarnavolgenverstoring,waterstandsdaling,luchtverontreinigingenverwaarlozing.
3.1.

VERANDERINGINGRONDGEBRUIK

Rond1800waser800.000haheide (DeSmidt1984),in1833600.000 ha
heide, in 1907450.000ha,in1940resteerdenog100.000ha,in1970
wasdatgeslonkentot60.000ha (DeSmidt1981)enthansresteert nog
42.000ha.
Figuur7.DeafnamevandeoppervlakteheideinNederlandsinds1800

1800

1833

200.000-

1983

I
Indevorigeeeuwvervuldedeheide in het landbouwsysteem van de
zandgronden de functie vangangmaker,indiezindathetdeplaggen
leverdeenviadeschapendemest.Doorveranderingeninde landbouw,
onder andere doordat kunstmest terbeschikkingkwamendoordeten
gevolgevan een liberalere handelspolitiek toegenomen invoer van
schapevlees en wol,veranderdehetlandbouwbedrijf.Deheideverloor
zijnfunctieendegrondkonwordengebruiktvooranderefuncties.
Opgroteschaalisdeheideontgonnenvoor landbouwdoeleinden, is
bos aangelegd en isdeheidegebruiktvoorstedelijkebestemmingen.
Hetgrootsteaandeelindeafnamevanhetheideareaalhebbende landbouwontginningengehad.Vandecirca750.000haheidedieisontgonnen
heefthetgrootstedeeleenlandbouwkundigebestemminggekregenen is
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150.000 ha met bos ingeplant. Ten gevolge van de potentiële
geschiktheidvoordelandbouwisvandenatteheide een veel groter
deel ontgonnendanvandedrogeheide.Derhalveisvandenatteheide
slechtseen geringe oppervlakte (4.000 ha) overgebleven, waarvan
slechts 1.000 hainredelijketotgoedestaatverkeert.Infiguur8.
isweergegevenwaarontginningenhebbenplaats gevonden. Omdat deze
vooral op heide enafgegravenhoogveenplaatsvonden,wordthieruit
duidelijkwelkeenormeinvloed de ontginningen op het heideareaal
hebbengehad.
Figuur8.Ontgonneneningepolderde gebieden van1888tot1962
(uit: Driekwart eeuw plattelandsgroei1962)

ce?

Indeveertigerenvijftigerjarenontstonder bij natuurbeschermers
steedsmeerweerstandtegendeontginningen,waterinresulteerdedat
indeTroonredevan1961werdgesteld,dat de omzetting van woeste
gronden in landbouwgronden tothetuiterstebeperktzouworden.Van
onmiddellijkebeëindigingvandeontginningenwasechtergeen sprake,
de ontginningen die opdatmomentgaandewarenofwaartoezeggingen
warengedaankondendoorgaan(Gorter 1986). Maar korte tijd later
waren de ontginningen van debaan.Demeestrecenteafnamevanhet
heideareaalisontstaandoorspontanebosvorming, deels ten gevolge
vandeluchtverontreiniging.
Eenfunctieveranderingbinnendeheideisdie van extensief naar
intensief militair gebruik,waarbijheideterreinwordtingerichtals
zandbaan,schietbaan,brandsingelen free-for-all terrein (gebieden
waar met tanks aanval enverdedigingwordengeoefend).Reedsnuis
1000haingebruikalsfree-for-allterreinenerisvoorzien in een
uitbreiding met circa 1750 ha (Beije1986).DeLeusderheideiseen
voorbeeldvaneentendelesterkverstoorde heide, die in militair
gebruik is. Ookdeoppervlaktevandeanderemilitairebestemmingen,
zoalsgebouwen,neemtgestaag toe. Door de daaruit voortvloeiende
aanleg vanmilitairevoorzieningenneemtdenatuurwaardevandeheide
terplaatsesterkaf,bijvoorbeelddoortediepploegen,bodemlagen te
doorborenenteegaliseren.
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3.2.

VERSNIPPERING

Doorbovengenoemdemaatregelenals bebossing, ontginning, maar ook
door wegenbouw enverstedelijkingzijndeheidenineersteinstantie
verkleind, maar tevens zijn de restanten versnipperd en steeds
geïsoleerder komen te liggen.Bijbebossingenontginningzijnsoms
heleheideveldeninbosof landbouwgrond veranderd, maar soms ook
heeftmenalleenderandenofeendeelvanhetveldontgonnen.Inveel
gevallenzijninde aangelegde bossen soortenrijke stukjes heide,
bijvoorbeeld rondvennen,gespaard.Dezestukjesliggennugeïsoleerd
inhetbos.Ookdoordeaanlegvanwegenen brandgangen en -singels
zijn heideterreinenversnipperd.Hierbijmoetnietalleenaanbeheerenvoetpadenenmilitairezandbanenen-wegenwordengedacht,pokdoor
de aanleg vanauto(snel)wegenisdatgebeurd.Onderzoekheeftaangetoonddatwegenvoororganismendieopdeheideleveneenmoeilijk te
nemenbarrièrezijn(Mabelis1977;Oxleyetal.1974;DenBoer 1981).
Degevolgenvanversnipperingvoordelevensgemeenschapzijn:
Verkleiningvanpopulatiesvansoortenwaardooreenverhoogdekans
opuitstervenontstaat.Hiervoorzijntweeoorzakenaantewijzen.
Indeeersteplaatsisdatverkleiningvanheideveldenwaardoorer
nietmeerwordtvoldaanaandeminimum-oppervlakteeisdiesoorten
stellen.Geblekenisdatdesoortenrijkdom aan vogels toeneemt,
indiendeoppervlaktevandeheidetoeneemt.
Indetweede plaats doordat door de aanleg van wegen en
brandsingels barrières ontstaan,diemoeilijkneembaarzijnvoor
bepaaldediersoorten (DenBoer1981;Beije 1988).
Afnamevanmilieu-variaties,waardoorde heide homogener wordt,
zodat bij fluctuaties in milieu-omstandigheden, zoalsextreme
weersomstandigheden,eenhelepopulatieineenkeer, door gebrek
aanuitwijkmogelijkheden,kanuitsterven.
- Vergrotingvandeafstandtotanderepopulaties,waardoorhetvoor
een soort nauitsterventerplaatsemoeilijkerwordthetterrein
opnieuwtekoloniseren.
Vergrotingvandeinvloedvan de omgeving. Heiden zijn (zeer)
voedselarme gebieden, bijnaaltijdvoedselarmerdandeomgeving.
Inwaaieneninstromenvanmeststoffen en biociden wordt makkelijker mogelijk naar mate de grenslengtemetagrarischgebied
toeneemtendeterreinen kleiner zijn. Op grote terreinen is
alleen de randbeïnvloed,opkleineenzeerkleineterreinenkan
hetheleterreinbeïnvloedzijn.
3.3. VERBREKINGVANRELATIESMETDEOMGEVING
Inhetverledenwarenheidevelden zeer uitgestrekt. Aan de randen
gingen ze opveelplaatsengeleidelijkoverinandereonderdelenvan
hetlandschap,zoalsbeekdalen, graslanden, akkercomplexen, bos en
stuifzand. Voor het functionerenvanlandschappenalsecosysteemen
metnamevandeplantenen dieren die daarin voorkomen, zijn die
overgangen of gradiëntenvangrootbelang.Erissprakevanrelaties
tussenonderdelenvaneenlandschap,indien er organismen zijn die
gebruik maken van de gradiënten of van meerdereonderdelen.Het
Korhoeniszo'nsoortvanovergangen,diebroedt op de heide, maar
fourageertopdeheide,opgraslandenenopakkerpercelen.Steltlopers
ensoortenalsBergeend, Torenvalk, Blauwe kiekendief, Korhoen en
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Patrijs,dievaakopcultuurlandronddeheidefourageren,komenopde
drogeheidemeervoornaarmatedeheidemeerdooragrarischextensief
cultuurland wordt omgeven. Plantesoorten die specifiek in de
overgangszônesvoorkomen zijn sterk achteruitgegaan of verdwenen.
Voorbeelden zijn Blauwe knoop, Vleugeltjesbloem, Tijm,Maanvaren,
Heidezegge,BlauwezeggeenSterzegge.
Dooreenaantalmaatregelenzijndegradiëntenverdwenenenzijnde
geschetste relaties verbroken.Enerzijdsdoorhetomzettenvanheide
enstuifzandinnaaldbos,anderzijdsdoorsterkeintensiveringvanhet
agrarisch bedrijf op de graslanden en akkers. Sommige dieren
profiteerdenbijvoorbeeldvanachterblijvendgraanopdeakkersenvan
onkruiden tussendestoppels,dezedierenhebbenopdemaisakkersvan
nunietveelmeertezoeken.Doordeaanlegvandiepeontwateringssloten en ontsluitingswegen werden relaties tussenheideenvochtige
beekdalgraslanden en akkers verbroken, doordat barrières werden
geschapen die voor sommige soorten onneembaar zijn. Dat geldt
bijvoorbeeldvoorpullenvanhetKorhoen.Deze,op de heide geboren
vogels,zijninhunjeugdfaseafhankelijkvangoedefourageermogelijkhedenopcultuurgronden.Doordiepesloten kunnen ze er niet meer
komen en door verbouw vanmaiszijndezeongeschiktgeworden(geen
onkruidalsvoedselplant,tekoudenvochtigmicroklimaat).
3.4. VERSTORING
3.4.1.Recreatie
Heidenoefeneneengroteaantrekkingskrachtuitop recreanten, omdat
de heidezichleentvoorverschillendesoortenrecreatie,zoalsopde
natuurgerichtewandelrecreatie,gewoonwandelen,fietsen, picknicken
enpaardrijden.Schaapskooienen-kuddestrekkendaarenbovennogextra
bezoekers.
Doordeopenheid isdedraagkrachtvandeheidevoorrecreanten,in
vergelijking met meerbeslotengebieden,nietgroot.Metdraagkracht
wordtbedoeldhetaantalrecreanten,datergenskanzijn, zonder dat
het storend wordt voorandererecreanten.Omdatmenopdeheidever
kankijkenendeheideisoptevattenalseenrustig,stillandschap,
wordteenrelatiefkleinaantalrecreantenalalsstorendervaren.
Vormenvanrecreatiediedaaropnietzijnafgestemd, verstoren de
rust voor andere recreantenenookdievanvogelsenandereoprust
aangewezenorganismen.Verstorendevormenzijnvliegenmetmodelvliegtuigjesenmotorcrossen.Motorcrossenheeftbovendienzeerschadelijke
gevolgenvoorvegetatieenbodem.
Ookdeandere,welopdeheidegerichtevormenvanrecreatiehebben
soms schadelijke bijwerkingen. In druk bezochte situatiesoefent
betredingdoorvoetgangersbuitendepadeneennegatieve invloed uit
op de vegetatie.Delengteaannietofficiëlepadenkandantoenemen
van20-50meterperhatot500meter.Hiermeelooptinextreme gevallen het deel vandevegetatiedatwordtbeïnvloedopvan6-18%naar
11-76%.Hetgaatdaarbijomsituatieswaarbijhetsoortenaantalvande
hogereplantenhalveert,debedekkingvandeheideafneemtnaar50%en
dehoogtevandevegetatieafneemtvan40 tot 5 cm (Van der Werf
1977).
Bijintensievewandelrecreatieopde paden blijken aanwezigheid,
dichtheid en gedrag van devogelbevolkingnegatieftewordenbeîn-
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vloed.Invergelijkingmetheidenmetextensieverecreatiekomenerop
deheidenmetintensieverecreatiecirca30%mindervogelsoortenvoor.
DebetrekkelijkevogelarmoedevandeheideterreineninhetGooi wordt
gedeeltelijk toegeschreven aan de intensieve recreatie, terwijl
waarschijnlijkookeendeelverklaardkanworden uit de geïsoleerde
ligging vandezeterreinentenopzichtevanandereheiden.Loslopende
hondenversterkendenegatievegevolgenvan (te)intensieverecreatie.
Uitrecentonderzoek (Vos&Peltzer1987)komtnaarvorendaterin
de broedtijd bij de vogelsoortenTapuit,Boompieper,Graspieperen
Veldleeuwerikeenverstoringszone van 40 meter voorkomt, waar de
dichtheid onderhetnormaleniveauligt.VoordeWulpgaathetomeen
zone van minstens 100 meter langs wegen en paden. Wulp en
Roodborsttapuit blijken hun territoria onderinvloedvanrecreatie
vakervoortijdigteverlaten.Berekendisdatindezesituatievoorde
Wulp het aantalbroedparendoorrecreatiemet20tot40%afneemtten
opzichtevandepotentiëledichtheid.
Overdeinvloedvan recreatie op andere diersoorten zijn geen
gegevens bekend. Voordehandligtteveronderstellendatzoogdieren
enreptielen,waarhetgaatomdeverstoring van rust, meer schade
ondervindenvanrecreantendaninsekten.Wanneerdevegetatiestructuur
wordtaangetastondervindenookdierenuitdezegroepenschade.
3.4.2.Militairgebruik
Militairgebruikvandeheidekentvelevormen,metaan de ene kant
free-for-all terrein en aandeanderekantgebieden,dienauwelijks
wordengebruikt.Deeffectenvanmilitairgebruikstaan, vanwege die
veelvormigheid,opmeerdereplaatsenbeschreven.
Eenvandenadeligsteaspectenvanmilitairterreingebruik is het
oppervlakteverlies dat wordtveroorzaaktdoorinfrastructurelevoorzieningen, zoals zandbanen, free-for-all terrein, gebouwen en
dergelijke.Daarnaasttreedtverliesopvannatuurwaarden,doordatbij
elkeverplaatsingvanvoorzieningendeoppervlaktemet een gestoorde
bodem en/of vegetatietoeneemt.Zoweldenatuurlijkealsdecultuurlijkekenmerkenvan de terreinen worden daarbij aangetast (Beije
1986).
Ineenonderzoeknaardeverstoring van militair gebruik op de
broedvogelstandvanheideveldenwerdgeeneffectgemeten (Beije1986).
3.4.3.Rijdenbuitendepaden
Rijdenbuitendepaden beïnvloedt de vegetatie van de helde. Na
berijding is in demeestegevalleneenhogerebedekkingmetgrassen
waarneembaar.IneendrogeheidevegetatiebleekBochtigesmele In de
rijsporen toetenemeneninvochtigeheideveldenbleekvooralPijpestrootjezichteontwikkelen.Dezetoenamevangrassengaatsamen met
eenafnamevanDop-enStruikheide.
HetbleekdatzowelDop-enStruikheideplantenalsdemeestemossen
en korstmossen kwetsbaar zijnvoordemechanischebeschadigingdoor
berijdingenbetreding.Ditkomt tot uitdrukking in een gemiddeld
geringere hoogte vandeheideplanten,eengeringerebedekkingvande
kruid-en(korst)moslaag,eengewijzigdeverticale struktuur van de
vegetatie en een aanvankelijke toename van de hoeveelheid dood
organischmateriaal (Beije1986).Dematevan vergrassing neemt toe
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naar mate bodemdruk en berijdingsfrequentietoenemen.Holtpodzol-,
veldpodzol-enduinvaaggrondenzijngevoeligvoorberijding, haarpodzolen zijnmindergevoeligvoorveranderingenindesoortensamenstellingvandevegetatieopdelangetermijn(Beije1988).
3.5.

WATERSTANDSDALING

Degevolgenvoordeheidevangrondwaterstandsdaling zijn verandering
van grondwaterstromingen en verdroging, waardoorverhogingvanhet
voedselaanboddoorsnellemineralisatievandeorganischebestanddelen
in de bodemkanoptreden.Ditlaatstegebeurtvooraldaarwaarenige
veenvormingheeftplaatsgevonden.Hetsnellevrijkomenvan voedingsstoffen is eenprocesdatlangetijddoorgaat.Voordedalingvande
grondwaterstanddiein veel heideterreinen is opgetreden, is een
aantal hoofdoorzaken aan te wijzen.Achtereenvolgenszullenworden
besproken:ingrepeninbeekdalen,bebossing,waterwinning en ontginningen,slootaanlegbinnennatuurgebiedenenwerkzaamhedeninaangrenzendegebieden.
Nietalleheidevegetatieszijnevengevoelig voor daling van de
grondwaterstand. Wanneer het grondwater zich zo diep onder het
maaiveldbevindtdatdeheidestruikenhetmethun wortels niet meer
kunnen bereiken, is een droge heide aanwezig waarinStruikheide
domineert.Inhetalgemeengeldtdatdittypeniet gevoelig is voor
dalingen van degrondwaterstand.Bevindthetgrondwaterzichdichter
bijhetmaaiveldenkunnenheidestruikenermethunwortels bij, dan
iseennatteheideaanwezigentreedtDopheidemeeropdevoorgrond.
Hetvoorkomenvannatteenvochtigeheide wordt meestal mogelijk
gemaaktdoorhogegrondwaterstanden,maarineenaantalgevallenhangt
hetsamenmetmoeilijkdoorlaatbarelagenindebodem. Mede hierdoor
kandegrondwaterstand inheidegebiedenhogerzijndaninaangrenzende
lagergelegengebiedenzoalsbeekdalen.Debeekdalenworden enerzijds
gevoed met water dat indeheideveldeninzijgtennaeenkorteweg
overofjuistdoordemoeilijkdoorlatendelageninde lager gelegen
beekdalen weertevoorschijnkomt.Anderzijdskanervoedingzijnmet
waterdateenlangerewegdoordeondergrond heeft afgelegd en met
mineralen, als calcium en carbonaat, is verrijkt. De eerste
grondwaterstroomwordtondiepe (ofwel locale) kwel genoemd en de
tweedediepe,mineraalrijkere(ookwelregionale)kwel.Inreliëfrijke
heideterreinenmetlocaleen/ofregionalekwel is altijd een grote
variatieindevegetatieaanwezig.
Dewaterpeileninaangrenzendelandbouw-enbosgebieden en beekdalen
zijn in de afgelopen eeuw,zekerwathetwinterpeilbetreft,opde
meeste plaatsen sterk gedaald. Dit houdt verband met de grote
verandering die is opgetredenindeagrarischebedrijfsvoering.Tot
aanheteindvandenegentiendeeeuwwerd,ombetergebruikte kunnen
maken van het mineraalrijke, diepe kwelwater enomafzettingvan
voedselrijkslibtebevorderen,hetwaterinde wintermaanden in de
beekdalen zoveel mogelijkvastgehouden.Grotedelenvandebeekdalen
stondenindewinteren het vroege voorjaar onder water. Met de
introductie van kunstmest werden deze bevloeiingen overbodigen,
vanwegedeuitspoelendewerking, zelfs ongewenst. De kades werden
geslecht endeafwateringvandebeekdalenwerdverbeterd.Laterwerd
hetdoordetoenemendemechanisatieooknodiggeachtde beekdalen in
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dewintertekunnenberijden.Hiervoorwasverderepeilverlagingnodig
(Bakkeretal.1986).
Eenandere factor is het verdwijnen van de vele watermolens
geweest. Deze hadden veel belangbijwaterconserveringendushoge
beekpeilen.Inhetbeginvandezeeeuwzijnvrijwel alle watermolens
opgeruimd, waarmee de landbouwkundige inzichtenvoorhetpeilbeheer
vanbekenenwaterlopenallesbepalendwerden.
DoordezemaatregelenzijndepeileninveleNederlandse beekdalen
indewintermeteenhalvetoteenhelemeteromlaaggebracht.Doordat
dewaterstandvan de beekdalen rechtstreeks is gekoppeld aan de
grondwaterstand vandeaangrenzendeheiden,zijndegrondwaterstanden
indeheidenmetenigedecimeterstoteenhalvemetergedaald (Bakker
1985).
Tabel5.Deverdampingvaneenaantal begroeiingstypen gedurendehet
jaarengedurendehetzomer-enwinterhalfjaarondernormale
klimaatsomstandigheden inhet Dwingelderveld (totale neerslag-820mm/jaar,verdampingvaneenopenwater (EO)-670
mm/jaar)(uit:Bakkeretal.1984)
Begroeiingstype

onbegroeidterrein
drogeheide
droogloofbos
vochtigeheide
vochtigloofbos
droognaaldbos
vochtignaaldbos
vennenenvenen
cultuurgrasland

Werkelijkever- Werkelijkever- Werkelijkeverdamping/jaar
damping (zomer) damping (winter)
(EO-670mm)
(EO-570mm)
(EO-100mm)
200
450
450
500
525
525
600
650
400

150
300
300
325
350
300
350
500
300

50
150
150
175
175
225
250
150
100

Opdewaterhuishoudingvaneengebiedheeftdestructuurvande vegetatie eendirecteinvloed,nietalleneerslagdievaltkomttengoede
aandevegetatie.Voordathetwaterdegronden de wortels bereikt,
verdampt er eerst een deel van. Deverhoudingtussenneerslagen
verdampingwordtineersteinstantiebepaalddoor de klimatologische
omstandigheden. Daarnaast speeltbijdeverdampingdebegroeiingeen
belangrijkerol.Intabel 5. is voor een aantal begroeiingstypen
aangegeven hoe grootdegemiddeldeverdampingisopjaarbasisenper
winter- enzomerhalfjaar.
Hetzalopgrondvandezetabelduidelijkzijn dat het vervangen
van het ene begroeiingstype doorhetandere,bijvoorbeelddooreen
terreinnaasteenheidemetnaaldbomentebebossen,eensterketoename
van deverdampingendaarmeedalingvandegrondwaterstand totgevolg
kanhebben.Indeeerstedecenniavandetwintigste eeuw is dit op
grote schaalgebeurdtoenstuifzandenzijnvastgelegdmetnaaldbosen
heidenmetnaaldboszijningeplant.
Waterwinningvindtmeestalplaatsindiepewatervoerendepakketten.In
eerste instantiewordtwaterdieponderdegrondonttrokken,waardoor
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er diep inde ondergrond in feite een tekort wordt gecreëerd. Dit
tekort wordt aangevuld met water afkomstig uit hoger gelegen
pakketten. Weliswaar liggen er tussen de dieptewaar dewinning plaats
vindt en het grondwater datvoor devegetatie vanbelang is op veel
plaatsen moeilijk doorlatende lagen,zoals klei- en leemlagen, maar
ook die laten,hoewel langzaam, water door. Bovendien zijn deze lagen
nooit even dik,vaak komen er gaten invoor,waardoor de effecten wel
degelijk tot in het maaiveld te merken zijn. Het effect van
grondwateronttrekkingen ophetbovenste grondwater, datvanbelang is
voor de vegetatie, kan gemakkelijk enige decimeters en locaal zelfs
meer dan eenmeter bedragen.
De grootte endeuitgestrektheid vanhet effectvan een waterwinning hangen afvan de grootte van dewinning, de diepte waarop wordt
gewonnen ende geologische opbouwvan de ondergrond. Naarmate meer en
moeilijker doorlatende lagen aanwezig zijn,zijn de dalingenvan de
grondwaterstand kleiner,maar ishet gebied waar ze optreden groter.
Inveelheiden zijndelen ontgonnen enals landbouwgebied in gebruik
genomen. In deze zogenaamde landbouwenclaves zijnvaak ontwateringssloten gegraven enzijnde slenken,dievannature voor de afvoer van
water uit de heide zorgen, uitgediept. Langs wegen die deheide
doorsnijden zijndergelijke werkzaamheden ook uitgevoerd. Soms zijn
hierbij ook moeilijk doorlatende lagenverstoord en isde grondgeroerd. Deze activiteitenhadden tot gevolg dat de grondwaterstand ter
plaatse aanzienlijk daalde, terwijl ook inde aangrenzende gebieden
enige grondwaterstandsdaling werd geïntroduceerd. Een belangrijk
neveneffect ishet uitspoelenvanmeststoffen naar de omgeving, zowel
direct met dewaterafvoer via sloten,als indirectviahet grondwater.
Opheiden die ingebruik zijn als militair oefenterrein, worden
zandbanen aangelegd, diepermanentbruikbaar moeten zijn.De vroegere
rijstroken waren door stagnerend water en door piasvorming niet
permanent berijdbaar en werden daardoor steeds breder. Permanent
gebruik is inveel gevallen alleenmogelijk wanneer wordt gediepploegd
en eventuele ondoorlatende lagen worden doorboord. Opveel grotere
schaal gebeurt dit infree-for-all terreinen. Hierdoor verdwijnen ter
plekke vochtige ennattevegetaties.Dezemaatregelen kunnen ookgevolgenhebbenvoor lager gelegen natte envochtige vegetaties, doordat
dezeminderwater toegevoerd krijgen enverdrogen (Beije 1986).
Een recente studie indeGroote Peel (Poelman 1987;Joosten & Bakker
1987) heeft uitgewezen dat drainage enberegening inaan de Groote
Peel grenzende landbouwgrond negatieve effectenheeft op dewaterhuishouding inhet natuurgebied door een toenamevan dewegzijgingvanhet
grondwater. Ook inandere natte envochtige terreinen moet met dit
soort effecten sterk rekening worden gehouden, omdat natuurterreinen
enhun omgeving deeluitmakenvan hetzelfde regionale hydrologische
systeem.
Van debovengenoemde oorzakenvanverdroging van natte en vochtige
heide hebben vooral de peilverlaging in aangrenzende agrarische
gronden enbeekdalen ende grondwaterwinning de ernstigste gevolgen.
Naast het nathoudenvannognatte gebieden doorhet grondwater hoog
tehouden zijn er goedemogelijkheden omnatte en vochtige heide in
stand te houden, in gebieden met in de ondergrond een slecht
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doorlatende bodemlaag, waardoor zogenaamd schijngrondwater aanwezig
is. Inprincipe zijn deze gebieden minder afhankelijk vanhun omgeving
en daarmee minder gevoelig voor dalingvan de grondwaterstand in de
omgeving. Het is van het grootste belang dat geen ingrepen worden
gepleegd inhet gebied boven demoeilijk doorlatende bodemlaag. Deze
gebieden zijn echter extra gevoelig voor verzuring, omdat zevoor hun
watervoorziening geheel afhankelijk zijnvanhet (zure) regenwater.

Eenmet Bochtige smelevergraste heide. Foto RIN
3.6.

Luchtverontreiniging

Debelangrijkste bestanddelen van de luchtverontreiniging voor de
vegetatie zijn ammonium, stikstofoxiden en zwaveloxiden.
Inopen regenmeters wordt in het algemeen een jaarlijkse natte
stikstofdepositie (ammonium en stikstofoxiden samen) gemetenvan circa
20kg N/ha. In bossen, waar men relatief eenvoudig doorval- en
stamstroomwater kanverzamelen, wordt inveel gevallen een jaarlijkse
inputvan stikstof gemetenvan 50 tot 70kgN/ha. In gebiedenmet veel
intensieve veehouderij,zoals de Peel, is de input van ammonium hoger
dan inde restvanNederland. Veelhogere waardenworden gemeten inde
directe omgeving van locale verontreinigingsbronnen als (pluim)veemesterijen (Berendse et al. 1984;Roelofs et al. 1984; Berendse et al.
1988). Hetverschil tussen de depositie gemeten inopen regenmeters en
de toevoer via doorval en stamafvoer, wordt veroorzaakt door de
depositie van ammoniak en zwavel- en stikstofoxiden indroge vorm op
bladeren ennaalden. Op het bladoppervlak wordt uit die stoffen
ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat gevormd, die tijdens een regenbui
naarbenedenworden gespoeld. Het is moeilijk om deze metingen te
verrichten inheidevegetaties, zodat erweinig directe metingenvan de
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inputvanstikstofinheidenbeschikbaarzijn.Opgrond van metingen
van de totale hoeveelheidstikstofindebiomassa,destrooisel-en
humuslaagende organische stof in de minerale grond bleek een
rechtlijnig verband te bestaan tussendetijdverstrekensindshet
plaggenvan de heide en de totale hoeveelheid stikstof in het
ecosysteem. Er bleek midden op grote heideterreinen jaarlijks
gemiddeld33kgNperhateaccumulerenmeteenspreidingvan25-45kg
N/ha,jaar (Berendse 1988). Omdat de verliezendooruitspoelingen
denitrificatie inheidesystemenslechts gering zijn is dit cijfer
waarschijnlijk eveneens een redelijke benaderingvandejaarlijkse
depositievan stikstof. Het verschil tussen bos en heide wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door het kleinere bladoppervlak ende
geringerehoogtevanheidevegetaties.Recentedirectemetingen(Mulder
etal.indruk)bevestigendatgeenuitspoelingplaatsvindtendatde
depositieopdebestudeerdelocatiescirca33kgN/ha,jaarbedraagt.
DoorSchneider6eBresser (1987)isopbasisvanmetingenvan droge
en natte depositiedegemiddeldeN-depostieopheideveldenberekend.
Dezebleekin1986gemiddeld41kgN/ha,jaarte bedragen, met grote
regionale verschillen. VoordePeelwordt53kgN/ha,jaaropgegeven,
voor de Veluwe 45 kg N/ha,jaar en voor Noord-Nederland 35 kg
N/ha,jaar.Bovendienblijktuithunonderzoekdatersprakeisvaneen
randeffectvanammoniak.Aanderanddieopdeoverheersendewindrichting ligt, blijkt 2,4 x zoveelammoniaktewordengedeponeerdals
middenopdeheide.Derandis1,9km breed. Dit betekent dat een
depositie van56kgN/ha,jaaraanderandafneemttot41kgN/ha,jaar
middenopdeheide.
Hetverschiltussendegeciteerdeonderzoekenkanworden verklaard
doordat de metingenvanBerendsebetrekkinghebbenopdeperiodevan
1954tot1984endusookjaren bevat met een lagere depositie en
doordat in dit onderzoek is gemeten middenopgroteheidevelden,
waardoorgeenrandenzijnmeegenomen.Infeitezijndegemetenwaarden
van gemiddeld 33kgendegemiddeldewaardevoorNederlandvan41kg
goedmetelkaarinovereenstemming.Inhetvervolgvanditadvies zal
gebruik worden gemaaktvandecijfersvanSchneider&Bresser,omdat
dezehetuitgangspuntzijnvanhetmilieuhygiënischebeleid.
Bijdeeffectenvanluchtverontreinigingopdeheidemoet onderscheid
wordengemaakttussenvermestingenverzuring.Bijvermestinggaathet
omdeinvloedvandehoeveelheidnutriëntendiebeschikbaarkomt, bij
verzuringgaathetomdeveranderingvandezuurgraadvandebodem.De
armezandgrondenhebbenoverhetalgemeeneengeringe zuurneutralisatiecapaciteit, met andere woorden zezijngevoeligvoorverzuring.
Daarstaattegenoverdatdebodemondereenheidemeestalzo zuur is
dat de zuurgraad niet sterk meerzalveranderen.Eenuitzondering
hierbijwordtgevormddoordeiets rijkere bodems met bijvoorbeeld
leem. Juist hier treedt wel verlagingvandezuurgraadopmetals
gevolgdatdesoortenrijkerevegetatiesdiehiervoorkomen verdwijnen
(Roelofsetal.1984).
Deverzurende invloedvandehuidigeatmosferischedepositie heeft
geleid totdramatischeveranderingenindevegetatievanheidevennen.
SoortenalsOeverkruid, Waterlobelia, Stekelbiesvaren en Biesvaren
zijn grotendeels uit onslandverdwenen (Roelofs&Schuurkes 1983).
Daarnaastheeftonderzoek (VanDametal.1981)duidelijkgemaakt dat
de verzuring van heidevennen een aanzienlijke verarming van de
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diatomeëen-floratotgevolgheeftgehad. Op plekken in heidevelden
waar relatiefminderzureomstandighedenheersendoordeaanwezigheid
vanleemofanderebijzondereconditiesisinhetalgemeen een groot
aantalzeldzameplantesoortenaanwezig.VerzuringdoorluchtverontreinigingleidthiertoteensterkeverarmingvandefloraRoelofsetal.
1984).
Ineenrecentonderzoek (Quené-Boterenbrood1988)zijn de huidige
verspreidingsgegevens van planten vaneenaantalophetpleistoceen
gelegengebiedenvergelekenmetdegegevensvan voor 1975, met een
zwaartepunt opdejarenzestig.Dezeresultatenzijnafgezettegende
matevanNH3-emissie,zoalsverzamelddoorAsman&Maas (1986).Er is
onderscheid gemaakt in gebieden met hoge NH3-emissie (> 60 kg
N/ha,jaar),"matige"emissie (40-60kgN/ha,jaar)en"lage"emissie(<
40 kg N/ha,jaar). Naarmate deemissiehogerwordtneemthetaantal
soortendatverdwijntofinbedekkingafneemt toe. In gebieden met
"lage"emissiehoudendezeldzamesoortenvanstikstofarmestandplaatsennogoverwegendstand.Welstaanzeonder druk, nieuwe vestiging
komtnietmeervoor.Ingebiedenmet"matige"emissiegaandezeldzame
soortenvanstikstofarme standplaatsenachteruit,algemenesoortenuit
dat milieu houden nogstand.Ingebiedenmethogeemissiegaanalle
soorten achteruit, op één plaats gaan zelfs de soorten van
stikstofrijke standplaatsen achteruit.Voorallegebiedengeldtdat,
waarzeldzamesoortennogstandhouden,ditvaakisop (iets) lemige
of vochtige bodems. Echtdrogeenarmeterreinenzijndushetmeest
kwetsbaarvoordeinvloedvanluchtverontreiniging. Inhetalgemeenis
er meer achteruitgang inopengebiedendaningebiedendiedoorbos
wordenomgeven.
Overdeeffectenvaneenanderbestanddeel van de verontreinigde
lucht dezwaveloxidenisnogsteedsweinigbekend.Eenaantalsoorten
vandrogeheidevelden,waaronderWolverlei,Hondsviooltje, Dwergviltkruid enGrotewolfsklauw,bleekaftenemenbijtoenemendeluchtverontreiniging indevormvanzwaveldioxide (VanDobben&vanDam1983).
Over de effecten op de dominante soorten vandeheidezijngeen
gegevensgevonden.
Waarschijnlijk ishetbelangrijkstegevolgvandetoegenomen input
van stikstof via deneerslageenversnellingvandeaccumulatievan
organischestof in de bodem. Hierdoor kan de mineralisatie van
stikstofhogewaardenbereiken.
Inheidevelden,diezijn afgeplagd, vindt door het groeien en
afsterven van de nieuwe vegetatiedevormingplaatsvaneennieuwe
strooisel-enhumuslaag.Na30tot50jaarkanzichmeer dan 50 ton
organische stof per hahebbenopgehoopt.Ditheeftgevolgenvoorde
beschikbaarheidvanstikstof.Indeeerste jaren na plaggen is de
mineralisatievanstikstofcirca5kg/ha,jaar,naeenaantaljarenkan
ditdoordeinvloedvandeverhoogdeinputvanstikstof toenemen tot
100-120kgN/ha,jaar (Berendse 1986).
Omdeeffectenopdesoortensamenstellingvandeheidenategaanzijn
een aantal experimenten uitgevoerd. Uitbemestingsproeveninnatte
heideveldenisduidelijkgeworden,datbijeenverhogingvanhetstikstof-enfosfaataanbodDopheidewordtvervangendoorPijpestrootje.De
sterketoenamevanPijpestrootje heeft in de meeste gevallen tot
gevolg dat niet alleen Dopheide verdwijnt, maar ooksoortenals
Veenbies, Klokjesgentiaan en Kleine zonnedauw en karakteristieke
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mossen, levermossen en korstmossen. Inveel terreinen zijn deoorspronkelijke soortenrijke Dopheidevegetaties vervangen door monoculturesvan Pijpestrootje.
Indroge heidevelden isde situatie gecompliceerder. Bemestingsproeven in niet al tejonge Struikheidevegetaties laten meestal geen
duidelijke verdringing zien van Struikheide door Pijpestrootje of
Bochtige smele (Heil 1984). Wanneer echter hetvegetatiedek van een
gesloten Struikheidevegetatie wordt geopend, kan ineen situatie met
een hoog stikstof- en fosfaataanbod een snelle uitbreiding vanPijpestrootje ofBochtige smele plaatsvinden. Luchtverontreiniging kan ook
in oudere heide tot snelle vergrassing leiden, doordat devorst- en
plaaggevoeligheid van Struikheide toenemen. Devaker optredende sterfte van Struikheide door heidekeverplagen (1979-81) en vorstschade
(1984-85 en 1985-86) zijn zohet indirect gevolg van luchtverontreiniging (Bruggink 1987). Zeer waarschijnlijk worden niet alleende
toename van de genoemde soorten, maar ook van bijvoorbeeld Berk,
Vuilboom en Braam door de toenamevanhet aanbodvanvoedingstoffen
veroorzaakt.

Verbossing van deheide met Grove den enRuwe berk. Foto RIN
Het is gewenst na te gaan ofhet effectvan luchtverontreiniging iste
kwantificeren. Door Van derVoet &Udo deHaes (1987) is de relatie
gekwantificeerd tussen deNH3-belasting enhet vergrassingspercentage
van deheide. Zo een relatie wordt inonderzoek niet aangetroffen, de
vergrassingssnelheid kanverschillen, maar bij alle omstandigheden
gaat een eenmaal ingezette vergrassing naar 100%.Wel isde snelheid
van accumulatie van stikstof en organische stof gerelateerd aan de
mate van luchtverontreiniging. Inplaats van debenadering van Van der
Voet &Udo deHaes wordt hier een andere benadering voorgesteld. Het
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uitgangspunt hiervoor is een heide dieviaplaggeninstandwordt
gehouden.Erwordtgeplagdalsdehoeveelheid stikstofzodanigis dat
eenspoedigesnellevergrassingaanstaandeis.
OpbasisvangegevensgepubliceerddoorDiemontetal. (1982), De
Smidt (1979) en Berendse et al.(1987aen1987b)isdoorDeSmidt
(ongepub.)devolgendeafvoerinkgN/haberekend, wanneer een goed
ontwikkelde circa 20 jarigeheidevegetatiewordtafgeplagd.Daarbij
wordendebovengrondsebiomassaendestrooisellaagverwijderd en de
humuslaag voor driekwart. Een kwart blijft achter omkiemingen
vestiging van Struik- en Dopheide mogelijk te maken. Door de
hoeveelheden stikstof die deze compartimenten van hetecosysteem
bevattenbijelkaaroptetellen,kan worden bepaald hoe groot de
totale stikstofafvoer is bij eenmaal plaggen van een nog niet
vergrasteheide.Zietabel6.
Dezehoeveelheidbedraagtineengoedontwikkelde Struikheidevegetatie zondergras873kgperha.Vergrassingkanduswordenvoorkomen
doorafteplaggenvoordatdiehoeveelheid stikstof is gedeponeerd.
Hoe geringerdejaarlijksetoevoer,hoelangerdezeperiodekanzijn.
Ditverband isweergegeveninfiguur 9. Bij de gemiddelde huidige
depositie van 41 kgN/ha,moetomde21jaarwordengeplagd,bijde
achtergrondwaardevan5tot10kgN/haisdeplagfrequentiegroterdan
87jaar.
Tabel6.Hoeveelhedenstikstofvastgelegdindevegetatieendebodem,
diebijplaggenwordenverwijderd.
BovengrondsebiomassaStruikheide 98kgN/ha
Strooisellaag
76kgN/ha
75%vandehumuslaag
699kgN/ha
Totaalverwijderdbijplaggen
873kgN/ha
Figuur9.Hetverbandtussende hoeveelheidstikstofdieperjaaruit
deatmosfeer wordtgedeponeerd enhet aantaljarenwaarna
opnieuwmoetwordengeplagdomvergrassingtevoorkomen.

aantal
jaren
lussen
plagbeuften

toevoer van kg N/jaar uit depositie
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In een simulatiemodel (Berendse 1986), waarmee het effect van
beheersmaatregelenopdemineralisatiesnelheid endesoortensamenstellingvannatteheideveldenkanwordenberekend,blijkt dat verschillende maatregelen een zeerverschillendeffecthebbenophetaanbod
vanvoedingstoffen.Debelangrijksteconclusievan deze modelberekeningen is, dat bijverhoogdeinputvanstikstofviadeneerslaghet
beheerzalmoetenwordengeïntensiveerd,wanneer men dominantie van
heide wil behouden.Ditkangebeurendoorbijvoorbeeldverhogingvan
defrequentievanplaggenofvanhetaantalschapen per ha of door
runderenbijhetbeheerinte"zetten.Infiguur10.zijnderesultaten
samengevatvaneenaantalsimulatiesoverheteffectvanafplaggen in
vergraste natte heide bij verschillende depositieniveau's van
stikstof.Uitdezegrafiekkunnenmaximaal toelaatbare niveau's van
stikstof-input worden afgeleid. Indeonbegraasdesituatieligthet
kritischeniveaurond20kgN/ha,jaar en in de begraasde situatie
tussen28en30kgN/ha,jaar.
Figuur10.Deontwikkelingvande bedekking van Dopheide gedurende
50jaarnaeenmaalplaggenmetenzonderbegrazing

gemiddeld
percentage
Oophoide

lal geen begraiir
(b! 1 sühaap/2ha

-input (kg N / h a ' j r l

3.7,

VERWAARLOZING

Als laatste bedreiging moet verwaarlozing worden
genoemd.
Verwaarlozingvandeheideheeftindemeestegevallenalskenmerkdat
ergeenbeheerwordtgevoerdmetalsgevolgdatdeheide vergrast en
verbost.
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HETBEHEER
4.1.

INLEIDING

Totaanheteindvandevorigeeeuwwerddeheide,omdatzeeenplaats
had binnen het agrarisch bedrijf op de zandgronden, intensief
gebruikt.Zelfszointensiefdatdeheidezich plaatselijk niet kon
handhaven en erzandverstuivingenontstonden.Omdat,doordeintrede
vankunstmestendeinvoervanwoluitanderelanden,aandeproducten
van de heide (wol,plaggenenmest)geenbehoeftemeerbestond,werd
hetbeheerinkortetijdveelextensiever. Het beheer kreeg op de
meeste plaatsen een incidenteelkarakter.IndeTweedeWereldoorlog
zijnbijvoorbeeldweergroteoppervlaktengemaaidvoorhetwinnen van
veevoerencamouflagemateriaal.Slechtsopenkeleplaatseniscontinu
beheerd,bijvoorbeeldmetschaapskudden.
Indevijftigerjarenwerdeenbegingemaaktmethetbeherenvande
heide met als doeldeinstandhoudingenontwikkelingvandenatuurwaarde.Langzamerhandwerdhetbeheervandeheide weer intensiever.
Zo nam het aantal schaapskudden weer toe, verschenen er inde
zeventigerjarenrunderenopdeheideenwerdhet mechanisch plaggen
ontwikkeld.
Indithoofdstukzullendebeheersmaatregelenvande heide worden
beschreven. Daartoezullensteedsaandeordewordengesteldhetdoel
vandemaatregel,dewerkwijze,deecologischeresultatenten aanzien
van de dwergstruiken, grassen enoverigevegetatie,defaunaende
gemiddeldenetto-kosten.
Bijdebeschrijvingvande maatregelen moet worden bedacht dat
uitvoering enresultaatopiedereheideanderskunnenzijn.Ditwordt
veroorzaaktdoordathetresultaatwordtbepaalddoorde toestand van
de heide, de bodem, de waterstand, het jaargetijde,deweersgesteldheidendezorgvuldigheiddiewordtbetrachtbij de uitvoering.
Daarnaast worden demeestemaatregelenincombinatieuitgevoerd,wat
deresultatenkanbeïnvloeden.Tenaanzienvan de kosten moet erop
worden gewezen dat het hierbij gaat om normkostenengemiddelde
ervaringscijfers.Afhankelijkvande wijze van uitvoering van een
maatregel kunnen de werkelijke kosten zowel in positievealsin
negatievezinaanmerkelijkvanhetgemiddeldeafwijken.
4.2. NIETSDOEN
Niets doen als beheersmaatregel heeft tot doel de heide een
ongestuurde, spontane ontwikkelingtelatendoormaken.Deredenvoor
ditbeheerwerdgevondeninwaarnemingendateenniet beheerde, oude
heidevegetatie soortenrijkwas.UitonderzoekinEngelandisgebleken
datdebestereptielbiotopenliggeninheideterreinendie30jaarniet
zijnbeheerd (Corbett&Tamarind (1979)in:Stumpel1985).
Inhoofdstuk3isgeblekendatbijeenstikstofdepositieniveau van
5tot10kgN/ha,jaarpasnacirca90jaarerzoveelstikstofisgeaccumuleerddatgeplagddienttewordenomdeheideinstand te houden
en vergrassing tevoorkomen.Indetijddatdeatmosfeerschoonwas,
koneenactiefbeheerderhalveopdelangebaanwordengeschoven. Bij
hethuidigedepositieniveauleidteennietsdoenbeheertoteensnelle
verdwijningvandeheide,omdateerstvergrassingendaarnaverbossing
optreden. Slechtswanneerwordtgestreefdnaarspontanebosvormingis
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niets doen een geschikte beheersstrategie. Een uitzondering wordt
gemaakt voor jonge duinheiden enmogelijk voor jonge heidevegetaties
op zeervoedselarm stuifzand (RIN 1984), waar de heide nog wel in
stand blijft metniets doen.
4.3.

BEGRAZEN IN EEN RASTER

Op een toenemend aantalheideterreinen wordt binnen een raster eenbegrazingsbeheer uitgevoerd. Hierbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt
van schapen en runderen en soms ookvanpaarden,ponies en geiten. In
deze paragraaf worden de algemene aspectenvanbegrazen op deheide
behandeld, indevolgende komen de specifieke kenmerken en effecten
van het grazenmet een schaapskudde, die onder leiding staat van een
herder, aan deorde.
Het is niet eenvoudig een goed beeld te krijgen van
rasterbegrazing, omdat er niet alleen gebruik wordt gemaaktvan de
genoemde vier soorten huisdieren, maar omdat deze dieren ook in
verschillende combinaties worden gebruikt (bijvoorbeeld runderen en
ponies, schapen engeiten, runderen en schapen), er verschillen zijn
in het aantal dierenperha en indeperiode vanbegrazing (jaarrondenzomerbegrazing).Indeze paragraaf kunnen derhalve slechts eenaantal algemene kenmerken eneffectenwordenbesproken.

Begrazing met runderen. Op de linkerfoto: ingeschaarde runderen in
Pijpestrootje; op de rechterfoto: Schotse hooglandrunderen. Foto's RIN
Dedoelenvanbegrazing zijnhet instandhouden van de heidevegetatie,
het terugdringen van grasvegetaties van Pijpestrootje en Bochtige
smele, het tegengaan van bosopslag en het laten ontstaan van
horizontale enverticale structuur indevegetatie.
Dieren stellen eisen aanhetvoedsel dat ze tot zich nemen en
vreten niet alle het zelfde deelvandevegetatie. Begrazing vindt
alleen plaats op drogeheiden en op natte heideterreinen met veel
Pijpestrootje, omdat Dopheide alleen inuitzonderlijke gevallen door
degrazers wordt gegeten (Bruggink 1987).
Schapen kunnen op een dieetvan alleen Struikheide niet overleven,
ze moeten minstens 50% grassen inhunvoedsel hebben.Wanneer geen
gras op deheide aanwezig is,moeten schapen indeperiode wanneer de
ooien de lammeren zogen, worden bijgevoerd ofwordenverweid naar
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graslanden indenabijheid van deheide. Schapen etenbij voorkeur de
grassen tussen de Struikheide uit en eten de jonge lotenvande
Struikheide met eenhogevoedingswaarde (Grant 1987).
Runderen zijn in vergelijking met schapen minder selectieve
grazers. Ineenheide eten zebehalve het gras en dejonge loten, ook
veel oud materiaal, zoa]^.-dode „bladeren, bloemhoofdjes en houtige
takjes. Ditbetekent dat runderen op eendoor Struikheide gedomineerde
heide inslechte conditie geraken.Runderen zijn beter geschikt om
sterkvergraste heiden tebegrazen (Grant 1987).
Paarden stellen lagere eisen aan hun voedsel dan runderen, ze
kunnenjaarrond op Bochtige smele en Struikheide grazen. Geiten kunnen
worden ingezet om braam- of berkeopslag te verwijderen (Bruggink
1987).
Uit de eisenvan de dierenblijkt dat de voedselkwaliteit belangrijk is.Devoedingswaarde van Struikheide is zoalsvermeld niet toereikend voor schapen en runderen, een deelvanhet dieet van diediersoorten moet uit grassenbestaan. Devoedingswaarde van Pijpestrootje
isvanmei tot september goed genoeg om tevoorzien indebehoefte van
runderen en zogende ooien (Grant 1987). Indeperiode van september
totmeibestaat deze plant alleenuit doodmateriaal met een zeer lage
voedingswaarde en is dan niet geschikt alsvoedselplant. Bochtige
smele iswintergroen enhet gehele jaar begraasbaar. Praktijkproeven
in de Imbosch, de Wolfhezerheide enCranendoiÖc,waar de vegetatie
voornamelijk bestaat uit Bochtige smele en Struikheide, laten zien dat
de grazende runderen enponies niet inconditie achteruitgaan.
Bijbegrazenwordt, afhankelijk van devegetatie en de dichtheid
van begrazen, 2,5 tot 5kgN/ha,jaar afgevoerd (Bruggink 1987). De
strooisel- enhumuslaagvanbegraasde vegetaties is dunner dan van
onbegraasde vegetaties (Diemont 1984) enplaatselijk ontstaan door
begrazing enbetreding openplekken. In een begrazingsproef in de
Imbosch (Van Wieren 1988)is indebegraasde delen een sterke afname
van deviltlaag waargenomen, die het gevolg is van een versnelde
afbraak.Waarschijnlijk isbetreding de factor die dit ingang zet.De
nutriënten uit deviltlaag worden niet in de bodem teruggevonden.
Wellicht treedt er denitrificatieop.
Oude Struikheide kan slechter tegenbegrazen danjonge.Na circa 6
tot 10 jaar neemthetvermogen omnieuwe spruiten tevormen af.Met
die spruiten zouden devan boven kaal geworden planten zich weer
kunnen herstellen. De jonge planten diewel nieuwe spruiten vormen
kunnen bovendien voor eenbelangrijk deel aan debegrazing ontsnappen
doordat door dekronkelige struktuur van de stammetjes de lager inde
plant gevormde nieuwe spruiten slechtbereikbaar zijn (Diemont 1984).
Aan intensieve begrazing aangepaste Struikheide is slechts 10 tot 20
cmhoog, terwijl onbegraasde planten tot 50cmhoog kunnenworden. Bij
een vraat van minder dan 40% van dejaarlijkse productie blijft
Struikheide vitaal (Grant 1987).Ingrasachtige vegetaties kan Struikheide zich weervestigen inopen gemaakte plekken. Bij overbegrazing
van Struikheidevegetaties kunnen zich grassen vestigen in daar
openvallende plekken. Indoor grassen gedomineerde vegetaties hebben
grazers indewinter eenvoorkeur voor jonge Struikheideplanten. Kiemplanten kunnen danworden uitgetrokken en iets oudere planten kunnen
zo sterk worden aangevreten, dat de bedekking van Struikheide
achteruit gaat.
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Pijpestrootje isnietbestandtegenintensiefgrazen (Grant 1987).
VanWijk (1985)schathetpercentagevraatwaarbovendevitaliteitvan
deplantachteruitgaatop80%vandejaarlijkseproductie.In opengetrapte plekkenkanheidezaadweerontkiemen.Doorhetkorthoudenvan
het gras kunnen aanwezige heideplanten zich uitbreiden. Als
voorbewerkingvooreenbegrazingvanPijpestrootjedieeenherstelvan
deheidevegetatie tot doel heeft, wordt Pijpestrootje gemaaid of
gebrand. De groenedelenvandeplantzijndanvoordegrazersbeter
bereikbaar.
Bochtigesmeleisgoedbestandtegengrazenenvormtdaneendichte
zode (Van Gils 1984in:Bruggink 1987).Bulow-Olsen(1978in:Grant
1987) heeft waargenomen dat Bochtige smele onder invloed van
runderbegrazing in bedekking terugliep. De primaireproductievan
Bochtigesmeleneemtbijbegrazingsterk (enblijvend)af (Van Wieren
1988). In doorBochtigesmelegedomineerdeheideleidtbegrazingvan
runderentothervestigingvanStruikheide,waarbijde Bochtige smele
(voorlopig nog) dominant aanwezig blijft (med. Bokdam; id. Van
Wieren).
Begrazing kan de opslag van bos voor een belangrijk deel
tegenhouden. Met name geiten zijn hiervoor geschikt, maar ook
runderen,schapenenponieskunnendit,zijhetinminderemate. Over
de invloed vanbegrazingopdeoverigeplantenvandevegetatiezijn
weiniggegevensgevonden.VanBemmel&deSmidt (1955)hebben waargenomen dat bijzonderesoortenalsWolverlei,Gevlekteorchis,Welriekende nachtorchis en Maanvaren kunnen voorkomen in begraasde
heischralevegetatiesoplemigebodems.
Tenaanzienvandeeffectenopdefaunakanwordenvermelddat bij
lage begrazingsdichthedendestruktuurvandevegetatiekantoenemen,
waardoorervoormeerdiersoortenaandehabitateisen wordt voldaan.
Begrazing in hogedichtheden,bijvoorbeeldomeenvergrasteheideom
tevormennaareendwergstruikenvegetatie,heeft zeer waarschijnlijk
negatieveeffectenopde(insekten)fauna.Reptielenkunnenopdelange
termijnmisschienkunnenprofiterenvanbegrazing in lage dichtheid
(Stumpel 1985). Vlinderskunnenonderinvloedvanbegrazingtoenemen
inaantalendichtheid (Bink&vanderMade 1986).
Overdekostenvanrasterbegrazingvaltmoeilijkiets in algemene
zin te zeggen, vanwegedeveelheidaanvormenvanbegrazingsbeheer,
zoalshierbovenvermeld.Daarkomtnogbijdathetvoordekostenveel
uitmaakt of erdierenwordeningeschaardvanderdenofdaterdieren
van de beheersinstantie zelf rondlopen. Voorzichtige schattingen
wijzen uit dat,naastderasterkosten,denetto-kostenvooraankoop,
veterinairezorg en overige verzorging minus de opbrengsten uit
verkoopeninscharing,f50perhaenperjaarzullenbedragen.
4.4.

BEGRAZENMETEENSCHAAPSKUDDE

Deschaapskudde isdeoudstbekendevormvanheidegebruik. De doelen
van het begrazenvandeheidemeteenschaapskuddeonderleidingvan
eenherderzijnzowelnatuurwetenschappelijkalscultuurhistorischvan
aard. Denatuurwetenschappelijkedoelenzijnhetinstandhoudenvande
heidevegetatie,hetaanbrengenvaneengraasgradiëntenvanhorizontalestruktuur indevegetatieenhetopenhoudenvandeheide.Hetcultuurhistorischdoelishetnastrevenvaneenbeheerenaanzienvan de
heide dat het cultureel bepaalde beeld van deheidehetdichtst
benadert.
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Een schaapskudde op deheide. FotoRIN
Momenteel zijn er inNederland circa 20 schaapskudden (figuur 11.).
die tussen 100en 300moederdierengroot zijn. Ditbetekent datna de
lammertijd dekudden tussen 250 en 750 dieren (ooien, lammeren en
rammen) groot zijn.Bij eenbegrazingsdichtheid van circa 1ooi perha
isvoor de gemiddelde schaapskudde eenheide nodigvan circa 250 ha.
Daarnaast beschikken de meeste kudden voor de lammerperiode over
grasland.
De afvoer vannutriënten van deheide is,omdat schaapskudden inde
nacht op stalworden gezet,groter danbij rasterbegrazing.
Onder invloed van deze vorm van begrazing ontstaat er een
beïnvloedings- ofbegrazingsgradiënt vanaf de schaapskooi naar de rand
van deheide.Omdat schaapskudden inde zomer 's nachts ook wel in
(tijdelijke) rasters worden gestald, kunnen deze gradiënten in
afgezwakte vorm ook op andere plaatsen op de heide aanwezig zijn.
Binnen de eerste 20 meter vanaf dekooibevindt zich een zone van
tredplanten, zoals Grote weegbree,Varkensgras,Greppelrus, Straatgras
en Engels raaigras. Daarna volgt een zone metveel akkeronkruiden,
waaronder Veldereprijs, Perzikkruid, Rode schijnspurrie en Akkerleeuweklauw (Stoker 1986) en een zone met schraalgraslandsoorten,
zoals Gewoon struisgras enReukgras, gevolgd door een zone met lage
gras- en kruidenrijke heide.Op een afstand van 100meter splitst de
kudde zich inrijenachterelkaar lopende dieren,waardoorhet concentrische patroon overgaat in een radiaal patroon. De schapepaadjes,
waar de elders op de heide vrijwel ontbrekende Trekrus groeit,
ontstaan. Omdat de meeste mest in de eerste 50 tot 100meter is
gevallen, treffenwe inde zone met paden geennitrofiele soortenmeer
aan. Tussen de paadjes wordt de heide zo kort gehouden dat de
korstmossen Cladonia glauca, Cladonia gracilis enKraakloof daar een

52

geschikt biotoop vinden. De grootsterijkdomaankorstmossenwordt
aangetroffenop250tot1200metervandekooi,omdatdebetredingdan
nog minder isendebegrazingnogvoldoendeintensief.Grassenworden
indehele zoneringsreeks kort gehouden, waardoor laag blijvende
soorten betere kansen krijgen. Vooral op vochtigeplekkenisdat
duidelijktezien.TerwijloponbegraasdeplekkenalleenPijpestrootje
staat, groeit deze soort op begraasdeplaatsensamenmetWitteen
BruinesnavelbiesenRondeenKleinezonnedauw (Diemont1984).
Over specifieke effecten op de fauna zijn geen gegevens
aangetroffen.
Figuur11.Overzichtvande
schaapskudden met een
een herderinNederland
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Dekostenvaneenschaapskuddezijn hoger dan van rasterbegrazing,
enerzijds doordeaanwezigheidvandeherderenanderzijdsdoordatde
dierenhetgehelejaarwordengehouden, waardoor voor voedering en
huisvesting kosten worden gemaakt.Brand (1985)heeftdekostenvan
schaapskudden onderzocht. Voor een op het gemiddelde gebaseerde
modelsituatie komthetsaldouitopdekostendiewordengemaaktvoor
deherderminusdedoordeEEGuitgekeerde premie voor schapen. De
directeexploitatiekostenkunnenwordengedektdoordeopbrengstenuit
deverkoopvanwolenschapen.Overigensblekener grote verschillen
tussen de rentabliteit vandeverschillendekudden.Deexploitatiekostenbedragenf250perooi.DeEEG-premievarieerdedelaatste jaren tussen f25enf75.Erisgerekendmeteenlage,wantinwerkelijkheidophetogenblikbeduidendhogere,premievanf 25, waardoor
deexploitatiekostenf225perooibedragen.Wanneerermeteendichtheidvan1ooiperhawordtbegraasdbedragendekostenperha ook f
225 perjaar.Hierbijdienttewordenaangetekenddatdekostenlager
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uitvallenwanneerdeschaapskooldooreenschenkingisverkregen.
4.5.

MAAIENENAFVOEREN

Hetdoelvanmaaienenafvoerenishetverjongen van de heide, het
afvoeren vanorganischestofenmineralenen-inhetgevaldatPijpestrootjeofBochtigesmelewordtgemaaid-hetkorterenopenmakenvan
devegetatie,zodatheidestruikenbeterkunnenkiemenenuitlopen.
Maaienenafvoeren wordt in Struikheide- en Dopheidevegetaties
gemiddeld eenmaal per10jaargedaan,meteenspreidingvan5tot20
jaar. Vegetaties van Pijpestrootje worden enige jaren achtereen
gemaaid. Maaien vindt plaatsmettwee-assigelandbouwapparatuur.Om
bodemverdichting tevoorkomen,maarookomzoveelmogelijk organische
stofenmineralenaftevoerenwordtmeestalindezomergemaaid.Soms
wordtnahetmaaiengeharktomdelossestrooisellaagteverwijderen.
WanneerStruikheidemeteenleeftijdonderde10jaarwordtgemaaid
volgt een goede regeneratie.Bijeentoenemendeouderdomvermindert
hetregeneratievermogen.Pevitaliteitvangemaaide heide is minder
dan vannietgemaaidestruikenernaast,erzijnminderjongelotenen
diezijnbovendienkorter (Stoutjesdijkz.j.).Dopheidelooptgoeduit
toteenleeftijdvantwintigjaar.Wanneerhetstrooiselisverwijderd
kan een aanzienlijk aantal heidezaden kiemen en wordt aan de
kiemplantengoedeoverlevingskansengeboden(Bruggink1987).
NaenigejarenachtereenindezomermaaienvanPijpestrootjeneemt
dejaarlijkseproductieaf.Viertotvijfjaarnadatdeeerstekeeris
gemaaidbedraagtdeproductienogmaareenderdetotdehelft van de
aanvangsproductie (Janssen 1984; Grant1987).Wanneerinhetnajaar
wordtgemaaidishetverschralendeeffectminder,omdat Pijpestrootje
in het najaar een grootdeelvandenutriëntenuitdebovengrondse
biomassaterugtrektin de ondergrondse delen (Bruggink 1987). De
mogelijkheden voor vegetatieve regeneratie nemen bij toenemende
ouderdomnietaf,omdatderegeneratiebasisdiepindepolzit(Mallik
& Gimingham 1983).Eenuitzonderingwordtgevormddoorhetmaaienvan
natte Pijpestrootjevegetaties met een maaikneuzer in de herfst
(Bruggink 1987). Vestiging van Pijpestrootje uit zaadkanworden
beperktdoorvoordezaadzettingtemaaien.Doorhetmaaien wordt de
vegetatie meeropen,aanwezigeheidestruikenlopendaardoorbeteruit
enkiemingvanaanwezigzaadisbetermogelijk (Diemont 1987).
MaaienvanBochtigesmelegedurende enkele jaren leidt tot een
productie die eveneens de helft tot een derde bedraagt vande
opbrengstbijhetbeginvanhet maaien. De vegetatieve regeneratie
blijft, ook op oudere leeftijd, behouden (Bruggink1987).Wanneer
Bochtigesmeledominantaanwezigis,wordt met maaien de dichtheid
gestabiliseerd, metmogelijkeenuitbreidingvanStruikheide (Diemont
1987).Bijmaaienvoordezaadvalvindtgeenkiemingplaats (Bruggink
1987).
Doortemaaienwordtdestruktuurvandevegetatiegenivelleerd.In
het begin vandevijftigerjarenbleekmaaienvanStruikheidevegetaties op de Veluwe voordelig te zijn voor de ontwikkeling van
korstmossen (Stoutjesdijkz.j.).
Voordefaunaishetvanbelangdatdestrooisellaagplaatselijkin
tact blijft.Wanneerdithetgevaliszijndeoverwinteringsmogelijkhedenvoorveelsoortenbetergewaarborgd,danwanneer de strooisellaag overal wordtverwijderd.Doorhetmaaienverandertdestruktuur

54

vandevegetatiesterk.Sprinkhanenlijkenineengrasrijke heide te
profiteren van maaien (Mabelis1987). Inhetalgemeenkunnenwarmteminnende insektenprofiterenvanmaaien,maarbij uitdroging van de
strooisellaag kan dit voordeel voor eengrootdeeltenietworden
gedaan.Hetlokaalwegharkenvandestrooisellaagkan in zo'n geval
tot een aanzienlijke milieuverbetering leiden voorwarmteminnende
insekten (Mabelis 1987).Aantalsveranderingendoormaaienzijn veelal
van tijdelijkeaard.Maaienindezomerkannegatievegevolgenhebben
voormieren,omdatdenestheuvelswordenafgemaaid indetijd dat er
zich broed in bevindt (Mabelis 1987).Maaienlijktvoorreptielen
ongunstig.Iniedergeval is het voor deze groep dieren gewenst
kleinschalig temaaien (Stumpel1985).
Dekostenvanmaaienbedragenf440perhaperkeer (NormenboekSBB
1986), wanneer het in eigen beheer wordtuitgevoerd.Wanneerhet
productoudeStruikheide is staat hier een opbrengst van f 300
tegenover,ishetproductPijpestrootjedanisditf150.Inhetgeval
derdeninteressehebbenomzelftemaaienisereenopbrengstvanf50
tot f 100perha,waargeenkostentegenoverstaan.Voordetoekomst
moeterrekeningmeeworden gehouden dat van agrarische zijde de
belangstelling voorproductenmeteenminderekwaliteit,zoalsheideengrasmaaisel,zalafnemen.Erwordtaangenomen dat de toekomstige
gemiddeldekostenvoorhetmaaienvaneenhaheidef250bedragen.
4.6.

BRANDEN

HetdoelvanbrandenisdeStruikheide in de productieve of vitale
groeifase te houdenenomnutriëntenaftevoeren.Voordevegetatie
ishetzinvolindezomertebranden,omdatdan tevens de humuslaag
geheel of gedeeltelijk wordt verbrand. Evenwelwordtdemaatregel
vanwegeveiligheids-enfaunistischeoverwegingenvoornamelijk in de
winter en hetvroegevoorjaaruitgevoerdbijdroog,schraalweerals
debodemvochtigofbevrorenis(RIN1984).Demaatregelwordtomde5
tot 10 jaar uitgevoerd. VegetatiesgedomineerddoorBochtigesmele
zijnmoeilijktebranden (VanGils (1984) in: Bruggink 1987). Dopheidevegetaties worden niet gebrand, omdat dit tot onomkeerbare
veranderingen indebodemkanleiden (RIN1984).
Bijbrandenwordtmaximaal 50% van de strooisel- en humuslaag
opgebrand (Diemontetal.1982). InvegetatiesgedomineerddoorPijpestrootjeverdwijnen bij branden in de winter vrijwel alleen de
nutriënten uit hetstrooisel.Hetvuurwordtindezevegetatiesniet
zo heet, waardoor de fermentatielaag nauwelijks wordt aangetast
(Bruggink 1987).
BrandenvanStruikheidetot10jaaroudheeft een betere vegetatieve regeneratie tot gevolg dan bij oudere leeftijd.Ditwordt
veroorzaaktdoordatinoudereStruikheidehetvuurte heet wordt en
doordat de oude verhoute stammennietgoedmeeruitlopen.Doorhet
vrijkomenvannutriëntennamnabrandentotindevijftigerjaren de
bedekking van grassen tijdelijktoe,zoalsongepubliceerde gegevens
uitdeMariapeellaten zien (zie ook Stoutjesdijk z.j.). Op het
ogenblik krijgen grassen na hetbrandendermatedeoverhanddatde
bedekkingvanStruikheideblijvendafneemt.
NabrandenvanPijpestrootjeenBochtigesmele kunnen beide weer
goed uitlopen. De zaden van Pijpestrootje blijvenwaarschijnlijk
vitaal.Beidesoortenvertoneneenverhoogdebloem- en zaadproductie
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indejarennabranden.
Zoalsvermeld kannabranden de bedekking van grassen toenemen.
Waar ze niet voorkomen, komen ze ook na brand nietvoor. Inde
vijftiger jarennam nabranden debedekking vanmossen en korstmossen
toe (Stoutjesdijk z.j.).
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Eenbeheersbrand op de Strabrechtse heide,waarbij het vuur nauwlettendwordt gevolgd. FotoRIN
Voorhet overlevenvan de fauna ishetvanbelang dat de strooisellaag
niet wordt aangetast door debrand, daarom wordt meestal indewinter
gebrand. Ookmierenesten kunnen zo overleven. Op gebrande plekken
worden relatief veelwarmte- endroogteminnendemiere- enloopkeversoorten aangetroffen (Mabelis 1987). Oppas gebrande plekkenkomt een
achttalwarmteminnende spinnesoortenvoor.Het zijnpioniersoorten met
eengroteverbreidingscapaciteit (Merrett (1976) in: Mabelis 1987).
Wanneer de strooisellaag wordtverbrand neemthet aantal mieren sterk
af. Sommige soortenwordenpas 15jaar na eenbrand weer waargenomen
(Mabelis 1976). Voor reptielenwordtbranden als ongunstig beschouwd
(Stumpel 1985). Evenals bij anderemaatregelenkanernabranden voor
de fauna een isolerend effect optreden.Wanneer deheide goed uitloopt
isdezevan korte duur (Mabelis 1987).
Dekostenvanbrandenbedragenvoor eenha 15uur per keer, of f
590perha (Normenboek SBB 1986).
4.7.

PLAGGEN

Het doelvan plaggen ishet afvoerenvannutriënten enhet maken van
een goed kiembed voor heideplanten door het verwijderen van de
biomassa, de strooisellaag eneen deelvan dehumuslaag. Er zijn twee
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uitvoeringswijzen,namelijkmet dehand enmachinaal.
Plaggenwordt met dehand gedaan op zeerkleine schaal (van 4 tot
hooguit 1000 m2) op plekken waar dat anderszins nietmogelijk of
wenselijk is.Hierbij kanworden gedacht aanplaatsen die te vochtig
zijn, zoals kwelsituaties, natte Dopheide-vegetaties of de overgang
vanven ofbeekdal naarheide.Andere redenen zijnhet voorkomen van
struiken die niet beschadigd mogen worden, de aanwezigheid van
bijzondere potenties ofarcheologische bijzonderhedenenhet voorkomen
van zeldzame diersoorten, zoalsAdder of Zandhagedis.
Handmatig plaggenkan gebeuren door plaggen te steken met een
vijfhoekige schop (of schoffel)ofmet eenplaggenhak endoor plaggen
te maaien met een plaggenzeis. Met de plaggenschop wordt meer
materiaal verwijderd danmet deplaggenzeis.Hetmaaienvanplaggen is
eenmaatregel die tegenwoordig nietmeerwordt toegepast,bijna overal
waar met dehandwordt geplagdworden deplaggen gestoken (Diemont et
al. 1982). Handmatig plaggen iseenarbeidsintensieve maatregel. Een
redelijk ingewerkte arbeiderkan 60 tot 70m2perwerkdag plaggen.

Eenplagmachine inactie.Foto Staatsbosbeheer
Mechanisch plaggenwordt zowel in vochtige als in droge terreinen
gedaan, het meeste inde laatste.Door de ontwikkeling van speciale
plagmachines ishet sinds enkele jarenmogelijk om de vegetatie, het
strooisel en (een deel van) de humus af te voeren, maar de
zandondergrond enhet aanwezige reliëf onberoerd te laten. Van 1984
tot 1986 is 680 ha mechanisch geplagd (Siero 1987).Plaggenvindt
vooral toepassing inmet Pijpestrootje of Bochtige smele vergraste
heidevelden en inafgestorven enverouderde Struikheidevelden. Voor de
uitvoeringspraktijk is voorgeschreven dat er kleinschaliger en
voorzichtiger moetworden geplagd naarmate ermeervitale Struikheide
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aanwezig is enwanneer er zeldzame diersoorten aanwezig zijn (Van
Gelder &Hanekamp 1987).
Bijhet plaggenwordt, afhankelijk van devegetatie, 800 tot 880kg
N per ha afgevoerd, wanneer driekwart van dehumuslaag wordt verwijderd (figuur 9.) en 1000 tot 1100kgNperha,wanneer wordt geplagd
tot op deminerale laag (Bruggink 1987).
Struikheide enDopheide lopen (bijna) niet meer uit, omdat bij
plaggen alle uitlooppunten, basale knoppen en een groot deelvande
wortels wordenverwijderd. Aan de randenvan de plagstroken blijven
vaak nog welwat planteresten zitten, dieweer uitlopen. De regeneratieuit zaad invochtige omstandigheden van Dopheide in heide- en
grasvegetaties, wanneer wordt geplagd tot op de minerale ofde
humuslaag isgoed (Diemont et al.1982). In droge situaties is de
kieming van Struikheide overhet algemeen slechtwanneer wordt geplagd
tot op deminerale laag,door een geringe hoeveelheid zaad en een
klein kiemings- enoverlevingspercentage.Wanneer wordt geplagd tot in
dehumuslaag is dekieming enoverlevingvan Struikheide veel beter
(Bruggink 1987).

Plaggen op deheide.Bovenaan: niet geplagde vergraste heide; linksonder devegetatie 10jaar nahet plaggen; rechtsonder devegetatie 4
jaar nahet plaggen. Foto Staatsbosbeheer
Pijpestrootjekan, evenals voor deheidesoorten geldt, weer uitlopen
uit planteresten, die aan de randen van de plagbanen zijn
achtergebleven. Voor het overige isdeze soort aangewezen op vestiging
uit zaad. Wanneer wordt geplagd voor de zaadval kiemt erminder dan
wanneer ernawordt geplagd. Kieming invochtige situaties is gering
omdat geen of weinig zaden aanwezig zijn.Op droge plaatsen vindt
bijna geenkieming plaats bij plaggen tot op de minerale laag, bij

plaggentotindehurauslaagvindtweleengoedekiemingenregeneratie
plaats (Bruggink1987).
Bochtigesmelekaneveneensuitplanterestenuitlopen.Bij plaggen
totopdemineraleentotindehumuslaagvindtmeestalgeenvestiging
plaats.Tochishetookbijdezesoortvanbelangomte plaggen voor
dezaadval (Bruggink 1987).
Nahet plaggen kunnen pioniersoorten van de heide, waaronder
Moeraswolfsklauw en Kleinezonnedauw,zichweervestigen.Ookandere
opdeheidethuishorendesoorten,zoalsKlokjesgentiaan, Pilzegge en
Bruine en Wittesnavelbiesvestigenzichmakkelijk (Hanekamp6eBeije
1986).
Opdefaunaendan vooral de aan structuren van oudere heide
gebonden fauna,heeftplaggeneennegatieve invloed.Ditheeftgeleid
totderichtlijndatinheidewaarwaardevolleenzeldzamediersoorten
voorkomen niet moet worden geplagd,ofalserwordtgeplagdditop
kleinschaligeenvoorzichtigewijzemoetgebeuren. In terreinen met
meer dan 50% gras zonderwaardevolledieren,kanwordengeplagdin
strokenvan25meterbreed,dieindelengterichtingom de 50 meter
worden onderbroken door5meternietteplaggen.Wanneerwaardevolle
dierenvoorkomenmoetwordengeplagdinmozaïekenof patch-work, dat
wil zeggen dat hierendaarStruikheideenmindervergrasteplekken
wordengespaarden dat er rondom verspreid staande bomen en om
oneffenheden in het terrein heeneenflinkestrookongemoeidwordt
gelaten(VanGelder&Hanekamp 1987).
Omdatvegetatie, strooisellaag en een belangrijk deel van de
humuslaag worden verwijderd, wordenookalledierendiezichdaarin
bevindenverwijderd.Bijplaggenmetde hand kunnen grotere dieren
zich uit devoetenmaken,bijmechanischplaggenisditmeestalniet
hetgeval.Defaunamoetzichweeropbouwendoorhetgeplagde terrein
opnieuw te koloniseren vanuit de nietgeplagdedelen.Welzijner
enkelesoortendiemeteenalgebruik kunnen maken van de geplagde
stroken.Kaalzandiseenonderdeelvanhetbiotoopvanwarmteminnende
diersoorten,zoalsmiereleeuwen,zandloopkevers,graafwespenengraafbijen en de Zandhagedis (Hanekamp 6e Beije 1986). Erzijnweinig
gegevensoverde snelheid van herkolonisatie door dieren van de
geplagde heide. Verwacht wordt dat desnelheidvanherkolonisatie
zowelsamenhangtmetdeontwikkelingvan de vegetatie, als met de
afstand totdeoudereheidestukken (Mabelis 1987).Groteopenplekken
wordendoorreptielengemedenenplagstrokenvanenkelemeters kunnen
voordezediereneenbarrièrevormen(Stumpel1985).
Door de ontwikkeling van machines die kunnen plaggen en de
ontwikkelingvaneenmarktomdecompostaftezetten,isdekostprijs
vanhetplaggendelaatstejarengedaaldvanf7000perhain1984tot
f 3000 in 1988. Door toeslagenvoorkleinschaligwerkenkomthier
gemiddeld 33%bij.Deverwachting isdatdebasisprijsvoordekomende
jarenuitkomtopf2000perhaenmettoeslagvoorkleinschaligwerken
opf2700.Dekostenvoorhandmatigplaggenbedragenf 40.000 tot f
50.000 per ha, een reden om deze maatregel slechts op kleine
oppervlaktenuittevoeren.
4.8.

CHOPPEREN

Chopperenheefttotdoelhetverwijderenvanzoveelmogelijkplantemateriaal en eendeelvanhetstrooiseldoorhetdiepwegmaaienvande
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vegetatie.Chopperenkanwordengebruikt om diep te maaien en om
ondiepteplaggen,afhankelijkvandedieptewaarophetapparaatwordt
afgesteld.Voordelenvanchopperenalsvormvanmaaienzijn dat veel
plantaardig materiaal wordt verwijderd endathetmateriaalinéén
arbeidsgangwordtafgemaaidenafgevoerd.Chopperenkanals vorm van
plaggen worden gebruikt opplaatsenwaardestrooisellaagdunneris
dan2centimeter.
Nachopperenalsvormvandiepwegmaaienvandevegetatiekanheide
zich uit basaleknoppenverjongen.Waarchopperenwordtgebruiktals
vormvanondiepplaggenisStruikheideechteraangewezenopgeneratieve regeneratie.BijPijpestrootieishetmogelijk,alsdepollenzich
nognietsterkhebbenontwikkeld,zolaagtemaaiendat de regeneratiebasiswordtafgemaaid.OokPijpestrootjeisdanopkieminguitzaad
aangewezen.
Inhetzuidenvanhetland waar strooiselophoping minder plaats
heeft dan in het middenennoorden,wordthetchopperenmetsucces
ingezetindeplaatsvanplaggen.
Dekostenvanchopperenbedragenf850per ha (Siero 1987), wat
duurder isdanmaaienengoedkoperdanplaggen.Verwachtwordtdatde
kostenzullendalentotf500-600perha.
4.9.

VERWIJDERENVANBOMENENSTRUIKEN

Hetdoelvanhetverwijderenvanbomenenstruiken is de heide een
bepaaldeopenheidtegevendanweltelatenbehouden.
Demaatregelbestaatuithet met de hand uittrekken van jonge
boompjes van 1tot3jaaroud,tothetmeteenmotorzaagomzagenvan
oudebomeneneventueelhetrooienvandestobben.De maatregel moet
om de 3 tot 5 jaarwordenherhaald.Wanneereveneensanderbeheer
wordtgevoerd,kande frequentie dalen tot eenmaal per 10 jaar.
Afhankelijk van de matevanopenheiddiewordtnagestreefd,laatde
beheerdereendeelvandeopslagstaan.
Wanneergeenanderebeheersmaatregelenworden uitgevoerd, is het
verwijderen van opslagslechtsvoorkortetijdsuccesvol.Opslaguit
zaadofuitdestobben heeft blijvend plaats, afhankelijk van de
hoeveelheid zaad in de bodem endeafstandtotdezaadbronnen.De
soortendiedemeesteproblemengevenzijnGrovedenenRuweberk. De
ervaring van beheerdersisdatconsequentverwijderenvanallebomen
opdenduurleidttoteenlangerebeheerscyclus.Eenprobleem bij de
kleinere heidevelden is dat zeveelalzijnomzoomddoorbos,zodat
regelmatigebehandelingnoodzakelijkis.
Dekostenbedragenvoorhetmetdehandplukkenenrooienf80 per
ha en per keerbijeenbedekkingtot5%,enf240bijeenbedekking
van5tot25%.Hetmeteenmotorzaagverwijderenvanbomenbedraagt f
135 per ha en per keer bijeenbedekkingtot5%enf225bijeen
bedekkingvan5tot25%(NormenboekSBB1986).
4.10.

KOSTENVANHETHUIDIGEBEHEER

Voordekostenberekeningstonden alleen de reële uitgaven uit de
boekhouding van Staatsbosbeheer ter beschikking. Omdatnietexact
bekendisoverwelkeoppervlaktede verschillende beheersmaatregelen
bij de verschillende terreinbeheerders worden uitgevoerd is een
globalebenaderinggekozenomdekostenvanhethuidigeheidebeheerte
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becijferen. De kostenberekening heeftbetrekkingopalledirectmet
het beheer samenhangende kosten, tot en met het toezicht door
opzichters enexclusiefdekostenvaninventarisatieenrecreatiedie
niet naar terreintypen kunnen worden toegerekend. De zogenaamde
overheadkostenzijneveneensbuitenbeschouwinggelaten.
Verondersteld is,dat in vergelijking met Staatsbosbeheer, het
beheerbijdeparticulierenatuurbeschermingsorganisaties (Natuurmonumenten,provincialeLandschappen,Stichting Gooisch Natuurreservaat,
Hoge Veluwe en Stichting Edwina van Heek) evenduuris.Metals
uitzonderingdat,doorderegelgevingbijdeoverheid, wordt geschat
dat de opzichterskosten bij het Staatsbosbeheertweemaalzohoog
zijn.Bijdeoverigeeigenarenis, op basis van ervaringsgegevens,
gesteld, dat geen begrazingsbeheer plaatsvindt, behalve via
gesubsidieerde schaapskudden,endat er 25% minder aan mechanisch
beheerwordtuitgevoerd.Daardoorzijndekostenvoorhetvegetatiebeheercirca50%lagerdanbijdeanderebeheerders. Hiermee samenhangendzijnookdeinvesteringskostenenopzichterskostenlager.
Intabel7.zijnderhalve;alleendekostenopgenomen,die met het
directe beheer van de heide samenhangen.Hierinzijnopgenomende
kostenvoorhetzogenaamdevegetatie-beheer, zoals maaien, branden,
begrazingendergelijkeendebeheers-ofonderhoudskostenvoorwegen,
waterlopenengebouwen.Samengevendezetweeposten de exploitatiekostenwerkuitvoering.
Alleinvesteringskostenzijnapartopgenomen.Ditzijnkosten voor
machines,gebouwen,wegen,rasterse.d.Dezekostenpost isberekendop
basisvaneentoerekeningvandeinvesteringskostenvoorobjectennaar
hetaandeelheideindieobjecten.Indepostopzichterskostenzijnde
kostenopgenomen,welkedeopzichtersmakenopde heide, voor zover
niet samenhangendmetrecreatie.Ditbedragiseentoedelingopbasis
vanoverigeuitgavenenha. De vaste lasten hebben betrekking op
belastingen, heffingen en waterschapslasten.Opgeteldlevertditde
directebeheerskostenop.
Daarnaastzijnertweedoeluitkeringenopgenomen,dieapart worden
vermeld ennietindebovengenoemdekostenzijnverwerkt.Hetgaatom
subsidiesvoorhetplaggenenvoorde schaapskudden. Deze subsidies
wordendoordiverseoverheidsinstantiesbeschikbaargesteld.
Dezeberekeninglevertopdater jaarlijks voor het beheer van
42.000 ha heide f11,2minwordtuitgegeven.Ditisgemiddeldf270
perha.Hierbijmoetwordenaangetekenddateendeelvandeheideniet
en een ander deel onvoldoendewordtbeheerd,geziendeoppervlakte
heidedieisvergrastenver'bost.Dewerkelijke kosten per ha goed
beheerdeheideliggenderhalvehogerdanhetgemiddelde.
Tabel7.Terreingebondenkostenvoorhetbeheervandeheideinguldens
perhectare (gegevensSBB).
vegetatiebeheer
beheerskostenvanwegenetc.
exploitatiewerkuitvoering
investeringen
opzichterskosten
vastelasten
directebeheerskosten

Staatsbos.Part.NB-org Overigeeigen,
130
130
65
25+
25+
10+
155
155
75
50
50
25
25
12
50
50+
50+
50+
f280
f li
f305
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Ditleverthetvolgendekostenoverzichtop:
Staatsbosbeheer 11.200haxf305
ParticuliereNB-organisaties13.600haxf280
Overigeterreineigenaren17.200haxf162
Doeluitkeringen:
-voorhetplaggen (gemiddeldover1984-1987)
-voorschaapskudden14xf50.000(gemiddeld)
Totaleuitgavenvoor42.000haheide:

f 3.416.000
f 3.808.000
f 2.786.400
500.000
700.000
f11.210.400

f
f

Gemiddeldwordtjaarlijksvoorhetbeheerperhectaref270uitgegeven.
Tabel8.Deeffectenvanbeheersmaatregelensamengevat
maatregel

afvoerkgNterugdringen
perhectarevergrassing

nietsdoen
begrazen
maaien
branden
plaggen
verw.bomen

0
2,5-5/jr
+/60-260/keer +/140-180/keer600-1100/kr.+
n.v.t.
n.v.t.

#
+

regeneratie structuur fauna
stoppen
verboss ing Struikheide vegetatie
__
+/+/++

n.v t.
+
+/"
+/+
n.v t.

')

+
-+/-#
n.v.t.

Doorlangeduurvoorherhalingkandevegetatiezichherstellenen
structuuropbouwen,
effectievemaatregel
matigeffectievemaatregel
nieteffectievemaatregel
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5.

HETBELEID

Indithoofdstukwordtnagegaan,welkbeleider voor het behoud en
beheer vandeheideisontwikkeld.Ineersteinstantiewordendeuitgangspuntenvoorhetbeleidvanderijksoverheidbesproken en daarna
de internationaleverdragen.Alsderdewordendeinstrumentenbesproken,waarmeehetbeleidwordtuitgevoerd.
5.1. UITGANGSPUNTENVANHETRIJKSBELEID
Hetbeleidinzakenatuurenlandschap is gebaseerd op de volgende
algemenebeleidslijnen (NotaLandelijkeGebiedendeele,pag.7/8):
gebiedendieuitnatuurwetenschappelijk oogpunt, cultuurhistorie
of beleving bijzonder waardevol zijn, worden zoveelmogelijk
veiliggesteld;
dekwaliteiten de verscheidenheid van het natuurlijk milieu
wordenzoveelmogelijkgehandhaafdenverbeterd;
dekwaliteitendeverscheidenheidvanhetlandschapwordenzoveel
mogelijkbehoudenenontwikkeld.
De veiligstelling van belangrijke gebieden wordt als volgt
nagestreefd: "in beginsel allenogaanwezigenatuurgebieden,zomede
andere natuurwetenschappelijk belangrijke structuren en situaties
worden beschermd en toereikend beheerd" (NLGdeele,pag.8).Dit
geldt ook voor belangrijke natuurwetenschappelijke elementen van
kleineomvang.
HetbeleidvoornatuurenlandschapisuitgewerktinhetStructuurschema Natuur- enLandschapsbehoud (SNLB).Deuitvoeringisgeregeld
viahetMeerjarenprogrammaNatuur-enLandschapsbehoud (MjpNLB), dat
jaarlijks wordtopgesteldeneenlooptijdheeftvan5jaar.Hetmeest
recentelooptvan1987tot1991.Derelatiemet het bos is in het
Meerjarenplan(MJP)Bosbouwbeschreven.
Dehoofddoe1ste11ingvanhetbeleidvoorNatuur- en Landschapsbehoud luidt als volgt (SNLBdeele,pag.4):"Hetbinnenhettotaal
vanhetmaatschappelijkkaderbevorderenvanzodanige voorwaarden en
omstandigheden,dat:
denatuurlijkeencultuurhistorischeverscheidenheid inhetlandelijk gebiedendeverschijningsvormdaarvaninstandwordtgehouden,hersteldofontwikkeld;
natuurwaarden,cultuurhistorischewaardenen daarmee verbandhoudendewaardenindesfeervandemenselijkebelevingmetinachtnemingvanhunonderlingesamenhang,wordengehandhaafd,hersteldof
ontwikkeld;
eenenandermedemethetdoelbijtedragenaan het welzijn en de
ontplooiingvanindividuenengroepenuitdesamenleving."
Deze hoofddoelstelling wordt gestalte gegeven in drie elkaar
aanvullendehoofdlijnenvanbeleid (SNLBdeele,pag. 4 ) :
"-hetaccentwordtgelegdopdeinstandhouding en zo mogelijk versterkingvanbestaandenatuur-enlandschapswaarden;
-waardatmogelijkiswordt gestreefdnaar deontwikkeling vannatuurwaardenenhetherstelvanlandschapswaarden;
-beidelijnenwordenondersteunddoorhetzodanigbeinvloedenvangedragspatronen,datminder negatieveeffectenophetnatuurlijk milieuenhetlandschapoptreden."
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HeidenbehorenvolgenshetStructuurschemaNatuur-enLandschapsbehoud
totdeBeleidscategorieNatuurgebieden.Dezezulleninbeginselworden
beschermdentoereikendbeheerd. "Deuitwerkingvanhet beleid richt
zich op duurzame instandhouding en waar mogelijkherstelvandie
factoren,dievoorhetvoortbestaanvandekenmerkenbepalendzijn,te
weten:
desituatiemetbetrekkingtotgrond-enoppervlaktewater;
debodemopbouwenhetbodemreliëf;
denatuurlijkevoedselsituatie;
dezuiverheidvanwater,bodemenlucht;
devegetatie;
- derust."(SNLBdeele,pag.8)
Vochtigeheidenenheidendiedeeluitmakenvande meest waardevolle
beekdalsystemenhebbenprioriteitbijveiligstelling.
EenbijzonderecategoriebinnendenatuurgebiedenisdeGrote Eenheid Natuurgebied (GEN),ditzijnnatuurgebiedendiegroterzijndan
1.000ha.VolgenshetMeerjarenprogrammaNatuur- en Landschapsbehoud
hebbenzeprioriteitbijveiligstelling.
Omdeze categorie te onderscheiden binnen de beleidscategorie
NatuurgebiedennoemthetSNLB(deeld,pag.44)devolgenderedenen:
doordegroteoppervlakteheeftmindernegatievebeïnvloedingvanuitdeomgevingplaats;
zebiedenmeermogelijkhedenvooreenrecreatievezonering;
zekunnennaarverhoudinggrotepopulatiesplant- en diersoorten
herbergen;
zebiedenmeerkansenvoortot ontwikkeling komen van complete
ecosystemen,die-doornatuurlijkeregulatie -bovendienrelatief
minderbeheersinspanningenvragen.
Natuurontwikkeling steltzich,alshoofdlijnvanbeleid,tot doel in
bepaalde situaties nieuwe natuurwaarden tot ontwikkelingtelaten
komen.Natuurontwikkelingrichtzichophet versterken en aanvullen
vanbestaande,zowelalshetontwikkelenvannieuwenatuurwaarden.Het
zalvooralinGEN'saandachtkrijgen.Voortszalaandacht worden besteedaanhettotontwikkelinglatenkomenvannatuurwaardeninandere
situatiesdiehiervooreen goede uitgangspositie bieden. Enerzijds
zijn ditgebiedenvaneenzodanigeomvangdatzijzichlenenvooreen
grootschaligeontwikkelingvannatuurlijkesystemen. Anderzijds gaat
het omgebiedenmeteenbijzondereabiotischeuitgangssituatie,zoals
gradiënten,waterscheidingenenkwel-eninzijgingsgebieden (MjpNLB).
Hetbeleidmetbetrekkingtothetbehoudenbeheervanpopulaties van
soorten heeft, voor zover het nietindebeleidscategorieënwordt
verwezenlijkt,vooralvormgekregenininternationaleverdragenen de
Natuurbeschermingswet. Daarnaast bestaat demogelijkheidsoortenbeschermingsplannenoptestellen.
Aanveelheideterreinengrenstbos.Daarwaar het gaat om spontaan
bos,isvanuithetnatuurbehoudhetvolgendeuitgangspuntgeformuleerd
inhetMJPBosbouw (deela,pag.47, niet overgenomen in deel d):
"Waar mogelijk dientgestreefttewordennaareenintegratievanhet
beheervandeze (spontane)bossenmethetbeheervanverwanteboomloze
vegetaties,zoalsstruweel,heide,graslandendergelijke.Hiervooris
ondermeerextensievebegrazingeengoedemethode.Indienditingrote
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eenheden plaatsvindt zullen er binnen een eenheid vrijwel niet
begraasde spontane bossen overblijven die langzaam van plaats
veranderen."
Doorverschillende oorzaken zijn een aantal heiden geheel of
gedeeltelijk met bomen volgelopen.DoordewerkingvandeBoswetis
hetnietzondermeermogelijkdezeterreinenweervrijtestellen.Het
MJP Bosbouw merkt hierover hetvolgendeop(deeld,pag.53):"Een
puntvanaandachtbijdetoepassingvandeBoswetvormtdebehoefteom
recent spontaan opgeslagen bossen weer om te zetten in het
oorspronkelijke typenatuurterrein.Vooralsnog verwacht de regering
dat problemen op dit puntzonodigkunnenwordenopgelostdoorhet
verlenenvanontheffing van de verplichting om binnen drie jaar
herplant tedoenplaatsvinden."Tenaanzienvanverbossingindetoekomstwordthetvolgendeopgemerkt (MJPBosbouwdeeld,pag.13):"Een
deel van dethansaanwezigeheide-...terreinenzalindeplanperiode
doorspontaneopslagtothetopenboskunnengaan behoren. Het oorspronkelijke karakter van dezegebiedenzalalsgevolghiervanvrij
sterkkunnenveranderen.Deregeringzalineenafzonderlijke notitie
hetbeleidt.a.v.hetopenbosenheideterreinenuiteenzetten."
Metbetrekkingtothetrecreatiefmedegebruikvanheidenkanhet volgende worden opgemerkt (SNLBdeele,pag.8):"Hetbeleidisgericht
ophet bieden van mogelijkheden voor recreatief medegebruik van
natuurgebieden, voor zoverinovereenstemmingmethetopbescherming
enbeheervandeaanwezige kenmerken en waarden gerichte beleid."
Vanwege het belangvandeheidevoorderecreantwordthetwenselijk
geachtombijingrijpendebeheersmaatregelen,alsbranden,rekeningte
houden metdegevolgenvoordebelevingswaardevoorderecreant.Waar
wenselijkkunnenmaatregelenwordengenomentenbehoevevan zonering,
opvangengeleiding.
5.2.

INTERNATIONALEVERDRAGEN

In1979isdoordeRaad van de Europese Gemeenschap de Richtlijn
vastgesteld inzake het behoud vandevogelstand (deEG-Vogelrichtlijn).Dezerichtlijnbevateenlijstvan144bedreigde of kwetsbare
vogelsoortenwaarvoorbeschermingsmaatregelenmoetenwordengetroffen.
DaartoemoetendelidstatenvandeRaad onder andere "beschermingszones" instellen. Deze zones moeten naar aantal en oppervlakte
voldoendegrootzijnomdesoort(en)tekunnen beschermen. Daarnaast
mag de jacht geen bedreiging voorhetvoortbestaanvandesoorten
betekenenendienteenvoldoendegevarieerdleefgebied van voldoende
omvangtewordenbeschermd.
In1985isdoordeministervanLandbouwenVisserijeen nationale
lijst vastgesteld van 48metuitroeiingbedreigdeofgevaarlopende
soortenalsbedoeldindeEG-Vogelrichtlijn,"waartoehetonderzoeken
dewerkzaamheden,nodigvoordebeschermingenhetbeheerwordtbevorderd."
In1982ishetVerdraginzakehetbehoudvanwildedierenen planten en hun natuurlijk leefmilieuinEuropa (ConventievanBern)in
werkinggetreden.Hierinwordtbijzondereaandachtbesteedaansoorten
diemetuitstervenwordenbedreigdofdiekwetsbaarzijn.Deverdragslandenzullendenodigemaatregelentreffenompopulatiestehandhaven
of te brengenopeenniveau,datovereenkomtmetwatuitecologisch,
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wetenschappelijkencultureelstandpuntisvereist.
VoorNederlandisin1980deOvereenkomstinzakewatergebieden van
internationale betekenis, in het bijzonderalsverblijfplaatsvoor
watervogels (Ramsar-ofWetlandconventie) van kracht geworden. Het
doel van dezeovereenkomstishetbehoudvangebiedendievanbelang
zijnvoorwatervogels.Daartoekunnengebieden onder de jurisdictie
van de overeenkomst wordengeplaatst,watinhoudtdathetlandzich
verplichtdegebiedenvoorwatervogelstebehouden.
TenslottemoetnoghetVerdraginzakedebeschermingvan trekkende
wildediersoorten (ConventievanBonn)wordengenoemd,datin1983van
krachtisgeworden.Ditbepaaltdatleefgebieden,diebelangrijk zijn
voor trekkende dieren, behouden blijvendanwelwordenherstelden
tegenschadelijke invloedenwordenbeschermd.
5.3.

INSTRUMENTEN

Inhetonderstaandewordtvoordeinternationaleennationaleniveau's
geïnventariseerd welke instrumentenbeschikbaarzijnvoorhetbehoud
enbeheervanheideterreinenendedaarvoorkomendesoorten. Voor de
instrumenten die ook betrekking hebben opandereterreintypendan
heide,wordenbijdevoorbeeldenslechts de heideterreinen vermeld,
ondertoevoegingvan 'enandere'of 'onderandere'.
5.3.1.Internationale instrumenten
InhetkadervandeEG-Vogelrichtlijniszoalsvermeld een nationale
lijstvanvogelsoortenvastgesteld,"waartoehetonderzoekendewerkzaamheden,nodigvoordebeschermingenhetbeheer wordt bevorderd."
Deze lijstomvat48soorten,waarvanopdeheidevoorkomen:Blauween
Grauwe kiekendief, Korhoen, Patrijs, Nachtzwaluw, Boomleeuwerik,
Duinpieper, Paapje, Tapuit, Grauweklauwier,KlapeksterenGeelgors
(Osieck1986).DeRoodborsttapuitkomtnietop de lijst voor, maar
hoort er volgens de criteria welthuis (Hustings 1986).Naasthet
beschermen van soorten zullen gefaseerd beschermingszones worden
aangewezen.Aangewezenzijnreeds (onderandere)Kampina,Mariapeelen
DeGrootePeel.
AlsWetlandvolgensdeConventievanRamsarzijn(onderandere) De
GrootePeelenDeBoschplaataangewezen.Overwogenwordtdeaanmelding
vaneenaantalandereterreinen,waarondergeen heideterreinen zijn.
Inmei1987isdoordeparticuliereNatuurbeschermingsorganisaties aan
de Minister van Landbouw en Visserij een lijst aangeboden van
potentiële Wetlands,waaroponderanderestaan:DwingeloseenKraloër
Heide,Diependal,VennenvanOisterwijkenKampina,DeHamert, Empesé
enTondenseHeideenDeBergvennen.
UitvoeringvandeConventiesinzakehetbehoudvanwildedieren en
planten en hunnatuurlijkleefmilieuinEuropaeninzakedebeschermingvantrekkendewildediersoortenzal geheel gerealiseerd moeten
worden via de nationale wet- en regelgeving, met name doorde
toepassingvangebiedsgerichte instrumententenbehoevevan de soortenbescherming (MjpNLB). Dit kan plaatsvinden door terreinen te
verwervenenzobelangrijkehabitatsveiligte stellen en door het
toepassen van de Natuurbeschermingswet, waarmee zowelsoortenals
gebiedenkunnenwordenbeschermd.
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Sinds1983bestaatde mogelijkheid om voor de bescherming van
biotopenvanbedreigdevogelsoorteneensubsidievan50%viahetfonds
inhetkadervanhet communautaire actieprogramma voor het milieu
(C.A.M.,EG).
5.3.2.Nationaleinstrumenten
Achtereenvolgenszullen worden besproken de Natuurbeschermingswet,
aankoop enbeheerdoorNatuurbeschermingsorganisaties,detotstandkomingvanGEN'senNationaleParken,Vogelweten Jachtwet, soortenbeschermingsplannenensubsidieregelingen.
DeNatuurbeschermingswetkentzowelde mogelijkheid om gebieden te
beschermen als om soortentebeschermen.Devolgendeheideterreinen
zijnaangewezentot Beschermd of Staatsnatuurmonument: Landschotse
heide, Leemputten bij Staverden,Delleburen,Hildsven,Kortenhoeff,
Sarsven en De Banen, Deurnese Peel, Mariapeel, Mispeleindse en
Neterselse Heide en Terreinen inhetGooi,waaronderTafelberg-en
Blaricummer-,Limitische,Bussummer-enWester-enZuiderheideen het
Laarder Wasmeer. In totaal gaat het bij deze terreinen omeen
oppervlaktevancirca4300ha,waarvancirca2400haheide, circa 5%
van de totale oppervlakte. Bij de aanwijzingvannieuwegebieden
hebbenvennenenvochigeheide waar een actief beheer gewenst is
prioriteit (MjpNLB).
Opgrondvanartikel14vandeNatuurbeschermingswetkan,op basis
van een beheersplan, eenvergoedingwordengegevenvoorkostenvoor
hetbeheer.Voordevolgendeterreinen(circa1300haheide)wordt in
totaal f 175.000 per jaar (1987)beschikbaargesteld:Landschotse
heide,LeemputtenbijStaverden,MispeleindseenNeterselse Heide en
TerreineninhetGooi.
Devolgendesoorten,dieop de heide voorkomen zijn beschermd:
Wolverlei, Spaanse ruiter,Grasklokje,Zwolseanjer,RondeenKleine
zonnedauw,Klokjesgentiaan,alle soorten orchideeën, Egel en alle
soorten amfibieën en reptielen.Bescherminghoudtindatdeplanten
nietmogenwordenuitgestokenofgepluktendatdedieren niet mogen
wordenverontrust,gevangengenomenofgedood.
Bijdebeschrijvingvandeuitgangspunten van het beleid is reeds
aangegevendatenkelecategorieënheideterreinenprioriteithebbenbij
verwerving.Thans zijn globaal verworven bij het Staatsbosbeheer
11.200 ha heide enbijdeparticulierenatuurbescherming 13.600ha;
totaal24.800ha.Hetbeheervannatuurterreinenwordt vastgelegd in
beheersplannenenuitgevoerddoordeterreineigenaren.
Voor het directe beheer van deze terreinen wordt bij het
Staatsbosbeheer f 270 per ha entotaalf3,4minuitgegeven(par.
4.10.).Vande particuliere organisaties ontvangen de landelijke,
zoals Natuurmonumenten,vanhetRijkf170perhaendeprovincialef
85 (1988).Deprovincialeorganisatiesontvangen van de Provinciale
Besturen eveneens een perprovincieverschillendebijdrage.Voorde
oppervlakteheideinbeheerbijparticuliereNatuurbeschermingsorganisaties betekent dit aan Rijksmiddelen f1,8min.Daarnaastworden
middelenbeschikbaargesteldinhetkadervanarbeidsplaatsenplannen.
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VoorGEN'senNationaleParkenzullenBeheers-en Ontwikkelingsvisies
respectievelijk Beheers- en Inrichtingsplannenwordenopgesteld.In
dezevisiesenplannenzalondermeerhetbeleid met betrekking tot
natuurontwikkeling gestaltekrijgen.
In1988zalvoordeGENVeluwedebeheers- en ontwikkelingsvisie,
als voorbeeld, worden afgerond. Voor de GEN Meijnweg zal de
concept-beheers-enontwikkelingsvisie in1988worden geactualiseerd.
DegrensoverschrijdendeGENHoogerheide/Kalmthoutzalwordenbezienin
verbandmethetMarkiezaat.En in 1988 zal de opstelling van de
beheers- enontwikkelingsvisievandeGENMariapeel/DeurnesePeelter
handwordengenomen.
VandeNationaleParkenmetheideterreinenheefthetDwingelderveld
de statusinoprichting,hebbenDeHamertendeMeijnwegdestatusin
voorbereidingenstaan de volgende op de lijst van (potentiële)
NationaleParken:Diever-Appelscha,Ooster-enWesterzand,Haarler-en
Holterberg,HogeVeluweenVeluwezoom.Parkendiein oprichting zijn
hebben een beheers-eninrichtingsplan,voorparkeninvoorbereiding
wordtzo'nplanopgesteld.
DeVogelwetbeschermt,opeenenkele uitzondering na, alle vogels,
voorzoverzenietonderdeJachtwetvallen.
Vandevogelsdieopdeheidevoorkomenenop de nationale lijst
van deEG-Vogelrichtlijnstaan,vallendevolgendeonderdeJachtwet:
Korhoen,PatrijsenWatersnip.Vandezesoortenisophet Korhoen de
jachtgesloten.
DoorSoortenbeschermingsplannen ishet mogelijk om sterk bedreigde
soorten extra te beschermen doorhetbiotoopteverbeterenendoor
voorlichtingeneducatie.OnderanderewordenvoorhetKorhoen en de
Kraanvogeldergelijkeplannengemaakt.Opgemerktmoetwordendatsoortenbeschermingsplannennogineenexperimenteelstadiumverkeren.
Voorhetbeheervandeheidezijndevolgende subsidieregelingen van
belang. De BeschikkingBosbijdragenkanvoorheidenkleinerdan5ha
eensubsidiegevenvanf95perha (1987),wanneerde heide ligt in
een bos groter dan 5ha,waarbijdebijdragevoordeheideslechts
wordttoegekendvoormaximaal5%vandegerangschikteoppervlaktebos.
Momenteelvaltcirca2500haheideonderdezeregeling.DeBeschikking
Natuurbi1dragen,diesinds1983is opgeschort, maakte het mogelijk
particuliere eigenaren van natuurterreinen een vaste geldelijke
bijdrage per ha te geven voor de instandhouding van de
natuurterreinen. Voor bijzondere beheerswerkzaamhedenkoneenextra
bijdragewordenverkregen.
Door Schaapskudden, die door een herder worden gehoed, kan
jaarlijks een bijdrage bij hetMinisterievanLandbouwenVisserij
wordenaangevraagd (in1988f12.500),dieonderbepaalde voorwaarden
wordt verleend.Momenteelontvangen14schaapskudden,dieopdeheide
lopen,zo'n uitkering. Het zijn er 5 kudden in Drenthe, 6 in
Gelderland, 2 in NoordBrabanten1inLimburg.Daarnaastontvangen
velekuddeseensubsidievanverschillendeprovincies, van gemeenten
envanrecreatieschappen.
Om het mechanisch plaggen van de heide te ontwikkelen zijn
gedurendedejaren1984totenmet1986geldenbeschikbaargestelduit
debudgettenvan het Werkgelegenheidsplan (1984/85), de Nationale
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Parken, hetIntegraalStructuurplanNoordendesLands (I.S.P.)enhet
Staatsbosbeheer.Beschikbaarwasvoor1984f800.000,1985 f 700.000
en 1986 f1.000.000.Eind1986kondeconclusiewordengetrokkendat
indeproefperiodeveelervaringwasopgedaanmet het plaggen, maar
dat deafzetvanhetgecomposteerdeplagselmeerenergiekostdanwas
voorzien.Voor1987envolgendejarenwordtgeld beschikbaar gesteld
door het Staatsbosbeheer, de natuurbeheersorganisaties, Nationale
Parken,provincies,Defensieengemeenten.
InhetkadervanhetIntegraalStructuurplanNoordendesLandskomt
jaarlijksgeldbeschikbaarvoorhetonderhoudvannatuurenlandschap.
In1986isinditkaderaanhetbeheervandeheidef200.000besteed.
Vanhettotaalaanjaarlijksebeheerskosten wordt f 6,3 min (55%)
beschikbaar gestelddoorhetMinisterievanLandbouwenVisserij.Dit
isopgebouwduitf3,4minbeheersbudgetStaatsbosbeheer (par.4.10.),
f1,8minbeheersbijdragevoordeparticulierenatuurbeschermingsorganisaties,f0,5minvoorhetontwikkelenvanhetplaggen,f0,2minin
het kader vandeNatuurbeschermingswet,f0,2minsubsidiesschaapskuddenenf0,2minviadeBeschikkingBosbijdragen. De overige beheersgelden, f 4,9min (45%),wordenbeschikbaargestelddoorandere
overheden,eigenarenenbeheerders,zoals: Ministerie van Defensie,
Domeinen, provincies, gemeenten, recreatieschappen,departiculiere
natuurbeschermingsorganisaties enoverigeparticulieren.
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6.

TUSSENBALANS

Indevoorgaandehoofdstukken is een beschrijving gegeven van de
heide, het handelen van de mensopenronddeheideendeinvloed
hiervanopdeheide.Indit hoofdstuk zal een samenvatting worden
gegeven en zal worden gezocht naar oplossingsrichtingen voorde
knelpunten.
Indebeschrijvingvandeheidelevensgemeenschap komt een aantal
punten naar voren. Indeeersteplaatsdelangegeschiedenisvande
heide,diesamenhangtmetdebewoningsgeschiedenisvandezandgronden.
Het heidepotstalsysteemheeftalskringloopprincipe,waarbijdeheide
deplaggenen-viadeschapen-demestleverdevoorhetlandbouwsysteemeeuwenlangvoorrelatievewelvaartgezorgdopdearmezandgronden
inhetoostenenzuidenvanNederland.Doorditgebruikwasen is de
heide debelangrijkstevoedselarmecomponentvanhetlandschapvande
zandgronden.
Indebeschrijvingvandelevensgemeenschap isgeblekendatdeheide zowel door eenheid als door verscheidenheidwordtgekenmerkt.
Heidevegetatieswordenbepaalddooreendominantievan altijd groene
dwergstruiken, maar wanneer ermeerindetailwordtgekeken,blijkt
datde levensgemeenschap zeer divers is. Kleine bodemverschillen
beïnvloeden de soortenrijkdom positief,derijkdomaanvogelsneemt
toebijtoenemendeoppervlakteendeinsektenfauna van de heide is
bijzonder rijk. Hetheidelandschapheeftdoorzijngroteopenheiden
eigenkaraktereenhogebelevingswaarde.
VandeinNederlandresterende42.000haheide, bestaat 1.000 ha
uit goed ontwikkelde natteheideen2.000hauitduinheide.Derest
wordtingenomendoordrogeheide (23.000ha)envergraste (8.000 ha)
ofverboste (8.000ha)drogeofnatteheide.
Uitdebeschrijvingvandebedreigingenblijktdat,nadatrond1960de
teruggang van het areaal heide van800.000hanaar60.000hadoor
ontginning en bosaanplant werd beëindigd, er enkele nieuwe
bedreigingen zijnbijgekomen,dievooraleennegatieveinvloedhebben
opdekwaliteitvandeheide.Deachteruitgangwordt gekenmerkt door
verdroging, verzuring,vermesting,versnipperingenverstoringenuit
zichdoor:
1. hetverdwijnenvan planten van voedselarme standplaatsen, die
kenmerkendzijnvoordeheide;
2. hetverschijnenvanaggressievesoorten als grassen, bramen en
bomen,diedeplaatsvandekenmerkendesoorteninnemen;
3. hetverdwijnenvandiersoortenomdatnietmeeraandebiotoopeisen
wordtvoldaanen
4. hetverdwijnenvansoortenomdatzezichnaeenongunstigeperiode
nietmeeropnieuwkunnenvestigen.
Vergrassing iseengevolgvanverdroging,maarmeernogvan luchtverontreiniging,dieophetogenbliktevensdegrootstebedreigingvan
deheideis.Dehoeveelheidstikstof(N)diein het begin van deze
eeuwvannatureuitdeluchtopdebodemterechtkwam,bedroeg5-10kg
N/ha,jaar.DedrogeennatteN-depositie samen is nu op de heide
gestegen tot gemiddeld41kgN/ha,jaar.Hierdoorisdeconcurrentiekrachtvandegrassentoegenomenenistegelijkertijd de Struikheide
gevoeliger geworden voorvorstschadeenplagenvanhetHeidehaantje.
Vande42.000haheideiscirca8.000ha,ofwel20%voormeerdan 75%
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vergrastenis35%voor25tot75%vergrast.
Infiguur12.iseensamenvattinggegevenvandegevolgen voor de
heidevanluchtverontreiniging.Aangegeveniswelkeveranderingenzich
kunnenvoltrekkenineenvitaleStruikheidevegetatie.Vanbelang zijn
de aanwezigheid vangras(engraszaad)endehoeveelheidbeschikbare
nutriëntenenoferschadeisopgetredendoorde Heidekever of door
strengevorst.Wanneererschadeisopgetreden,ergrasaanwezigisen
ervoldoendenutriëntenbeschikbaarzijn, voltrekt zich een snelle
verandering naar een grasvegetatie. Wanneergeengrasaanwezigis,
blijfteendoorStruikheidegedomineerde vegetatie aanwezig. Is er
gras aanwezig en zijnerweinignutriënten,danisdeschaalvande
aantastingbepalendvoordegevolgen.
Figuur12.Hypothetischescenario'svanveranderingeninde heide na
schadedoorvorstofaantastingdoordeHeidekever (DeSmidt
ongepub.)
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Ookderecentesnelleverbossing heeft als voornaamste oorzaak de
toegenomen neerslagvannutriëntenuitdelucht.Van1968tot1983is
circa30%vanhetheideareaalvolgelopenmetspontaangevormdbos.Uit
een vergelijking vandederdemetdevierdebosstatistiekblijktdat
vande60.000haheide,die er in 1968 was, circa 18.000 ha is
volgelopen met gesloten bosendat8.000haheideeenboombedekking
heeftvan20-60%.
Door verdroging en luchtverontreiniging is het areaal goed
ontwikkelde natte heide, dat in 1960 nog circa 4.000hainnam,
afgenomennaarcirca1.000ha.Deoorzaakhiervoormoetwordengezocht
in peilverlagende inrichtingsmaatregeleninaangrenzendelandbouwgebieden,inhogereverdampingdoorbosseneninwaterwinning.
Deverarmingvandeheidelevensgemeenschap kenteen aantal oorzaken. Deverarmingvandevegetatieiseengevolgvandeverdrogingen
de luchtverontreiniging, waardoor kleine milieuverschillen, waar
planten op reageren,zijnverdwenen.Naastdebovengenoemdeoorzaken
isde verarming van de fauna ook veroorzaakt door isolatie en
versnippering ten gevolgevanontginningen,(spontane)bosvormingen
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aanlegvanwegenenpaden.Endaarnaastdoorverstoring op de heide
teweeggebracht door het gebruikdatrecreantenenmilitairenervan
maken.
Het beheer van de heide wordt gevoerd met de traditionele
technieken, die eeuwenlang in het landbouwsysteem van dehogere
zandgronden werden toegepast: grazen met schaapskudden, maaien,
branden enhandmatigplaggen.Sindshetbeginvandezeventigerjaren
isditscalauitgebreidmetbegrazingvanschapen,runderenen ponies
achter een rasterenmetmechanischplaggen.Hetismogelijkmethet
beheervariatieaantebrengenindelevensgemeenschap.De resultaten
van debeheersmaatregelenkunnenoverhetalgemeenbevredigendworden
genoemdenhetbeheerblijktgeschiktomde heide als levensgemeenschap in stand te houden. Het iszelfszodatdegevolgenvande
luchtverontreinigingvoorlopignoginbelangrijkemate kunnen worden
gecompenseerd. Dit heeft, omdat hetbeheerintensievermoetworden
gevoerddaninvergelijkingtotdesituatie zonder luchtverontreiniging, wel enige verarming -metnamegeldtditvoordefauna-tot
gevolg,maareenkleinereverarmingdandieontstaat bij een beheer
zonder extra intensivering. Wel moetdeconclusiewordengetrokken
dat,medegeletophetnaijlingseffectvan luchtverontreiniging, het
voor het voortbestaan van de heide essentieel is dat de
luchtverontreiniging opkortetermijnwordtverminderd.Aanhetbeheer
wordtjaarlijkscircaf11,2minuitgegeven.
Hetrijksbeleidvoordeheidevindtzijnbasisinde Nota Landelijke
Gebieden, waarin is vastgelegd dat inbeginselallenogaanwezige
natuurgebiedenzullenwordenbeschermdentoereikendbeheerd. Dit is
in hoofdlijnen uitgewerkt in het StructuurschemaNatuur-enLandschapsbehoud,waarvandehoofddoelstelling is het veiligstellen en
instandhoudenvandenatuurlijkeencultuurhistorischeverscheidenheid
vanhetNederlandselandschap.InhetStructuurschemawordendeheiden
ingedeeld in debeleidscategorieNatuurgebieden.Zekunnenzowelvia
natuurbehoud (instandhouding) als via natuurontwikkeling worden
beheerd. Vochtige heiden en heiden die liggen inGroteEenheden
Natuurgebied, waaronder Nationale Parken, hebben prioriteit bij
veiligstelling. Ten aanzien van despontanebosvormingopdeheide
wordtinhetMeerjarenplanBosbouwopgemerkt dat in het geval van
restauratie van de heide vrijstelling kan wordenverleendvande
herplantplicht.Verderisnogeenaantalinternationaleverdragen van
belang.
Deuitvoeringvanhetnatuurbeschermingsbeleidkentviaeen aantal
instrumentenzowelpassievealsactieveveiligstellingenbescherming,
alsmedehetbeschikbaar stellen van financiële middelen voor het
beheren vandeheide.Voorhetbeheerishiermeevandezijdevanhet
MinisterievanLandbouwenVisserijjaarlijkseenbedragvan circa f
6,3 min gemoeid,eigenaren,beheerdersenandereoverhedenstellenf
4,9minbeschikbaar.
Samengevatkanwordengestelddathetbeleidvoordeheide op een
groot aantal plaatseninnota'senverdragenisvastgelegdendatde
uitvoeringisgeregeldviaeenaantalschijnbaaronsamenhangendemaatregelen. Het aanbrengen van een samenhangindebeleidsvormingen
-uitvoeringlijktgeboden.
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Allesoverziendeleidthetbovenstaande totdevolgende vijf redenen
omdeheideactieftebeschermenentebeheren:
1. heide iseendiverselevensgemeenschapmeteeneigen karakter en
isnationaaleninternationaalzeldzaam;
2. heideheefteennauwesamenhangmetdegeschiedenisvandemensen
vertegenwoordigtdaardooreengrotehistorischeencultuurhistorischewaarde;
3. heideisdebelangrijkstevoedselarmecomponentvanhet landschap
vandehogerezandgronden;
4. heideisvoordeinstandhouding en verbreiding van een aantal
soorteneenessentiëleecologischeschakelinhetlandschapvande
hogerezandgronden;
5. heideheeftalsopenlandschapeengeheeleigenbelevingswaarde.
Devolgendeproblemenzijnvoordeheidegesignaleerd:
1. Hetbeleidisnietcoherent.Overdeheideishetbeleid op veel
plaatsen vastgelegd, waarbij desamenhangnietaltijdduidelijk
is.Hiervoor indeplaatsofhiernaastzoueensamenhangendbeleid
voor deheidemoetenwordenopgesteld.Hiertoekanditadvieseen
aanzetvormen.
2. Degrootstebedreigingvandeheidewordtmomenteel gevormd door
de luchtverontreiniging. Slechtsbestrijdinghiervanbijdebron
(veehouderijen, industrie en verkeer) kan dit probleem ten
principale oplossen. Voordeheideheeftzo'nbrongerichtbeleid
pasopdelangeretermijneffect.Totdat de luchtverontreiniging
is teruggebracht toteenniveaudatvoordeheideacceptabelis,
ishetmogelijkdenegatieveeffectenvanluchtverontreiniging te
compenseren door een intensiever beheer te voeren via een
effectgerichtbeleidvoordekortetermijn.Omde vergrassing te
bestrijdenishiervoormetnamehetmechanischplaggengeschikten
opmiddellangetermijnkunnengoederesultatenwordenbehaald met
maaienengrazen.
3. Deverbossingkanwordenbestredendoorhetspontaangevormde bos
te kappenenzodoendedeheideweervrijtestellen.Eenprobleem
hierbij is de herplantplicht volgens de Boswet. In het
Meerjarenplan Bosbouw isvermelddatinditsoortgevallenvrijstellingkanwordenverleendvandezeherplantplicht.
4. Doorontginning,bosaanplantendeaanlegvanwegen en paden is
isolatie en versnippering opgetreden. Daar waar nodig zou
landbouwgrond,diedeheideversnippert,moetenworden verworven.
Op andere plaatsendienthetbostewordenverwijderd.Verwijderingvangeplantbosomdeheidetevergrotenofom barrières te
slechten is voorshands door de werking van deBoswetalleen
mogelijkwanneercompenserendebossenspontaankunnenontstaan of
worden aangelegd of wanneer vrijstellingwordtverleendvande
herplantplicht.Waarnodig dienen wegen en paden kritisch te
wordenbezienenzonodigtewordenverwijderd.
5. Doorverdroging isdeoppervlaktenatteheidesinds1960afgenomen
van 4.000 naar 1.000ha.Slechtsdoorinrichtingsmaatregelenen
hetaankopeneninrichten van bufferzones is het mogelijk de
resterendeoppervlaktenatteenvochtigeheidetebehoudenen(een
deelvan)deverdroogdeheideterestaureren.Geziendeprioriteit
die vochtige heide heeft bijveiligstellingdienthiertoenaar
mogelijkhedentewordengezocht.
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Voorderustverstoringzijnalsoorzakentenoemenhet recreatief
enmilitairgebruik.Verstoringdoorrecreatiefgebruikkanworden
tegengegaandoorhetopstellenenuitvoeren van een recreatieve
zonering, waarbijplaatselijksanering (onderandereafsluitenen
opheffenvanwegenenpaden) is gewenst. Het militair gebruik
dient op zodanige wijzetewordengereguleerd,datdeheidevan
hetgebruikgeenofzoweinigmogelijkschadeondervindt.
Hetbeheervande heide heeft zich geconfronteerd gezien met
snelle veranderingen indelevensgemeenschap,waarvaneerstkort
geledengoedisduidelijkgewordenwatdeoorzakenzijn. Door de
inzetvantraditioneleendeontwikkelingvannieuwebeheersvormen
ishetgoedmogelijkdeheidetebeherenenin stand te houden.
Door dit intensieve beheer treedt kwaliteitsverlies op,maar
minder dan bij voortzetting van het traditionele extensieve
beheer. De gevolgen van luchtverontreiniging kunnendus,door
verhoogde inzetvanfinanciëlemiddelen,tendelewordengecompenseerd. Terugdringen van luchtverontreiniging isechter -endit
geldtnietalleenvoordezelevensgemeenschap -essentieel.
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7.

DOELTYPENVOORDEHEIDE

7.1.

INLEIDING

Indithoofdstukwordtdebasisgelegd voor de toekomstverkenningen
dooreenbeschrijving temakenvandeverschijningsvormen,diedeheideindetoekomstkanaannemen.Analoogaandebeschrijvingenvan het
bosinhetMeerjarenplanBosbouwwordendiebeeldendoeltypengenoemd.
Eendoeltype isequivalent aan het uit de "Land-use planning"
afkomstige begrip "Landutilisationtype".EenLandutilisationtype
iseenvormvanlandgebruikmet welomschreven producten en daarbij
behorende beheersmaatregelen (Beek 1978).Inde"Land-useplanning"
wordtdevolgendeproceduregehanteerd:
1. eerstwordendegewenstevormenvanlandgebruikbeschreven,indit
rapportzijndatdedoeltypen;
2. danwordtdegeschiktheid beoordeeld van het terrein voor de
vormenvanlandgebruik,hierzijndatdecriteriavoortoedeling;
3. alsslotwordteenkeuzegemaaktwaarwelkevorm van landgebruik
zal plaatshebben.Hierzoudatdetoedelingvandedoeltypenaan
deterreinsituaties zijn,eenstapdieinditrapport niet wordt
gemaakt.
Inde voorgaande hoofdstukken is gebleken dat in heideterreinen
evenals inandereecosystemen,patroonenprocessterkzijnverweven.
Bijhetformulerenvandedoeltypenbleekhetook nodig te zijn om
patroon (hetruimtelijke)enproces (hetbeheer)temengen.Ditheeft
totgevolgdatergeenmono-functioneledoeltypenzijn (bijvoorbeeld:
recreatieheide, natuurheide), maardatalledoeltypenmulti-functioneelzijn.Metanderewoordendemeestefunctiesworden in enigerlei
mate in alledoeltypenvervuld,waarbijergroteverschillenzijnin
dematewaarineen(sub)doelstellingwordtvervuld.
Bijhetopstellenvandedoeltypenishet in het structuurschema
Natuur- enLandschapsbehoudgeformuleerdebeleid,waarinnatuurbehoud
encultuurhistorieevenzwaarwegen,alsuitgangspuntgenomen.
Erzijn5doeltypenvoordeheideopgesteld:
1. Bijzondereheide
2. Structuurarmeopenheide
3. Structuurrijkeopenheide
4. Mozaïekvanbos,heideengras
5. Bosmetopenplekkenheide
Doeltype1,bijzondereheide,wordtgekenmerktdoorhetvoorkomen van
bijzondere of zeldzame planten,vegetatietypenofdierenofdoorde
aanwezigheid van archeologische vonsten. Het doeltype kan zowel
voorkomen op kleinere heideterreinen als op (delen van) grote
terreinen.Voordedoelstellingenligthetaccentopsoortenbehoud.
Doeltype2,destructuurarmeopenheide,isdemechanischbeheerde,
in de bloeitijd paarseheide,dieeengroteopenheidheeftenwaar,
hoeweldenatuurwaarden groot kunnen zijn, de cultuurhistorie op
doelstellingenniveauprevaleert.
Doeltype3,destructuurrijkeopenheide,isdeheidediehetmeest
beantwoordt aan het beeld vandeheidevan1850tot1900,deheide
zoalsdiedoordeeerstegeneratie natuurbeschermers is beschreven.
Evenals doeltype 2 is heteenindebloeitijdpaarse,openvlakte,
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maarinvergelijkingmetdoeltype2komenindevegetatiemeerkruiden
en grassen voor en zijn hier endaarkruidenrijkegrasplekkente
vinden.Doordathetbeheerdoordierenwordtuitgevoerd,met schaapskudden ofmetrunderen,schapenofponiesachtereenraster,geeftde
vegetatie meer structuurverschillen te zien dan in het vorige
doeltype. Mechanisch beheer is eveneens nodig,omdatdeheideals
voedselvoorgrazendedierenineengeschiktstadiumvande levenscyclus moetblijven.Ophetniveauvandoelstellingenstaancultuurhistorieennatuurbehoudnaastelkaar.
Doeltype4wordtgenoemdhetmozaïekvanbos,heide en gras. Het
doel isdatalledrieterreintypencircaeenderdedeelvandeheide,
waarookbosinkanliggen,zulleninnemen. Het beheer wordt bijna
uitsluitend uitgevoerd met runderen, ponies en schapen. Doorde
dichtheidvandegrazersaftestemmen op het na te streven doel
behoudt de beheerder een greep opdeontwikkeling inhetterrein.
Wanneerhetaandeelboshetderdedeel overschrijdt zal bos worden
gekapt.Daarnaastvindtaanvullendmaaienenplaggenplaats,hoewelin
veelminderematedanindedoeltypen2en3,omdatindoeltype4 een
groteraandeelgrasenboswordtnagestreefd.
Doordeactiviteitenvandegrazerszaldeplekwaarbos,heide en
gras voorkomen niet altijddezelfdezijn.Hetzogenaamde 'wandelend
bos'zalinditdoeltypewordenverwezenlijkt.Hiermee wordt bedoeld
dat op sommige plaatsen nieuw bos totontwikkelingkomt,terwijl
eldersbosplekkenaftakelenenverdwijnen,bijvoorbeelddoorouderdom,
overbeweidingofstormschade.Naastdichtestukkengeslotenboszullen
erookopenbossenvoorkomen.Opdoelstellingenniveau prevaleert het
natuurbehoud, metdaarnaastdecultuurhistorieennatuurontwikkeling.
Cultuurhistorie ligtopheteerste gezicht misschien niet voor de
hand,maarinditdoeltypewordtwaarschijnlijkhetheidelandschapvan
devroegeMiddeleeuwenbenaderd.Doordenadrukdiebijhetbeheervan
dit doeltype ligtophetprocesmatigekarakterendeintentiezomin
mogelijkrechtstreeks indepatronenintegrijpen,levert natuurontwikkelingeenbijdrageaandittype.
Doeltype5,bosmetopenplekkenheide,ishetdoeltype waarin op
doelstellingenniveau primairwordtgestreefdnaarnatuurontwikkeling.
Dooreengrootgebiedtebeherenmetrunderen, paarden en eventueel
schapen, wordtgestreefdnaareenlandschap,waarinnatuurlijkeregulatieprocessenzonderingrepenvandemensplaats kunnen hebben. De
dichtheid van de grazers wordt de eerste decennia nog doorde
beheerderbepaald,maaropdelangetermijnbepaalthetlandschap het
aantal grazers,diedanalshetwareeenonderdeelvanhetecosysteem
zijngeworden.Hetisnietbekendhoeheteindstadium, dat overigens
pas overlangetijdzalwordenbereikt,eruitziet,zelfsnietwatde
verdelingvanterreintypenbetreft.Algemeenwordtaangenomendat bos
overheersend zalzijn,dematedaarvanisechteraandiscussieonderhevig.De levensgemeenschap zal zich vanuit de huidige situatie
langzaam ontwikkelen.Dezeontwikkelingsreeks isevenzeerinteressant
alsheteindstadium.
Dedoeltypen2,3,4en5vormeneenreekswaarin:
hetaandeelheideafneemten daarmee complementair de aandelen
grasenbostoenemen;
destructuuropvegetatieniveauenoplandschapsniveautoenemen;
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dehoeveelheidmenselijkesturingendeintensiteitvanhetbeheer
afnemenen
dehoeveelheidvoedingsstoffendiewordtafgevoerdafneemt.
WanneerwedeheideninNederlandin beschouwing nemen, kan worden
geconstateerd, dat de doeltypen 1, 2en3opveelplaatsenworden
gerealiseerd.Opeenenkeleplaatswordt,doordatgeen beheer plaats
vindt, onbewust het patroon vandoeltype4gerealiseerdzonderhet
bijbehorendebeheer.Vanwegezijnafwisseling van open en gesloten
terreindelen endeontwikkelingvanmantelsenzomenenvanwandelend
bosiseenbewustetoenamevandoeltype4nastrevenswaardig. Doeltype
5 komt nog nergens voor,maariseenwaardevolleaanvullingophet
spectrumenisdoordenadrukdieligtophet procesbeheer waard te
wordengerealiseerd.
7.2.

BESCHRIJVINGVANDEDOELTYPEN

Achtereenvolgens zullenvandedoeltypenwordenbeschreven:
Doel;dekenmerkenvanhetdoeltype.
Patroonkenmerken;deruimtelijkekenmerkenvanhet landschap, de
vegetatieendefaunawordenbeschreven.
Proceskenmerken;dekenmerkenvande interne mineralenkringloop,
van de externe transporten vanstofenenergieendetemporele
veranderingendaarinwordenbeschreven.
Functievervulling;eenbeschrijvingvandematewaarinde diverse
functieswordenvervuld.
Beheer;deaardvanhetbeheerwaarmee het doeltype kan worden
gerealiseerd.
Doel,patroon,procesenbeheermoetenbinnen de doeltypen als een
vaste combinatie worden beschouwd. Het nastreven vaneenbepaald
doeltypemethet beheer van een ander doeltype levert niet het
gewensteresultaatop.Ditkanhetbesteaandehandvaneenvoorbeeld
worden verduidelijkt. Doeltype 4 heeft een bepaald beeld, een
afwisseling van open en gesloten, van bos, heide en gras.Het
bijbehorendebeheer isbegrazingmetaanvullendmechanischbeheer.Wil
men nu dit doeltype realiseren metbijvoorbeeldalleenmechanisch
beheerdankandeuiterlijkeverschijning (hetpatroon) wel overeenkomsten vertonen met het nagestreefde doeltype.Deinhoud(flora,
faunaenproces)zalevenwelsterkafwijken.
Detekeningen,waarineenindicatiefbeeld wordt gegeven van de
doeltypen, zijn vervaardigddoorir.A.L.Bosch.Inpar.7.3.worden
decriteriavoortoedelingbeschreveneninpar.7.4. wordt ingegaan
op het onderscheid datisgemaakttussenregulierbeheereninhaalbeheer.Inpar.7.5.wordendebeheersmaatregelenvandedoeltypengekwantificeerd en wordtbecijferdwatdegemiddeldebeheerskostenvan
dedoeltypenzijn.
Dedoeltypenzijnopgesteldvooreenplanningoplandelijk niveau.
Wanneer dedoeltypenencriteriawordengebruiktvoordeplanningvan
hetbeheervaneenspecifiekheideterrein,moetwordenbedachtdat er
in de doeltypen enhetdaarbijbehorendebeheereenzekerematevan
variatiemogelijkis.Waarschijnlijkzijnerevenveel varianten van
dedoeltypenalsheideterreinen.Wateenanderemanierisomtezeggen
datiederterreinuniekis.Indedoeltypenkomtdanhet gemeenschappelijketotuiting.
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Doeltype 1:Bijzonderehelde

âpoâpogqpo ^ p a ^ | < v ? ^ ^ i < V > ^ x / ° j ' 0 ^ T ' V ? i ^ { ^ f : v i ' \ ^ - ,-

• ^ Q ^ H ^ j ^ i ^ l ^ f c r o J ^ W H ^ f c ^ - f "fc«¥& S^§l&

Doel: Behoudvan soortenrijke heidevegetaties, van heiden met
bijzondere ofzeldzame planten en/of dierenenvanarcheologische
objecten.
Kenmerken: Bijzondere heide wordt onderscheiden opbasis van het
voorkomen van zeldzameofbijzondere soorten,dieworden genoemd
inpar.7.3.envandeaanwezigheidvan archeologische objecten.
Het voorkomen van bijzondere soorten houdt in dat op de
groeiplaats bijzondere omstandigheden heersen. Deze kunnen van
historische aard zijn (bijvoorbeeld eenlange ongestoorde ontwikkeling)ofvanfysieke aard (bijvoorbeeld reliëf, microklimaat,
waterhuishouding, nutriëntenvoorziening, afhankelijkheid van
andere organismen). Ditdoeltype isderhalve zeer veelvormig.

Eenvoorbeeldvaneenbijzondere heide:eengoed ontwikkelde natte
heidemetWollegras. Foto RIN
Omdatvanveel soorten de nauwkeurige bestaansvoorwaarden niet
goedbekend zijn,ishiernaar verder onderzoek nodig.Hetdoeltype
kan deel uitmaken van een grote(re) heide die in een ander

doeltype valt. Ook kan het gaan om geïsoleerd liggende
heideterreinen,diezijnomgevendoorbosofcultuurland.
Functievervulling:Hierprevaleert de natuurfunctie en in het
bijzonderdievanhetsoortenbehoud.Ditdoeltypeisgeschiktvoor
wetenschappelijkonderzoeknaarrelatiestussen de milieuomstandigheden en het voorkomen van soorten. Daarnaast wordt de
historischefunctievervuld,doorhetbehoudvandearcheologische
objecten.
Beheer:Hetbeheer isgerichtophetbehoudendeontwikkelingvan
de soortenrijkdom. Omdathetomeenveelheidvansituatiesgaat,
zalhet beheer overal anders zijn en voor zover de kennis
toereikendis,nauwkeurigzijnvastgelegd.Wanneerhetgaatomeen
deelvaneengrote(re)heide kan het beheer van dit doeltype
anders zijn danhetbeheervanderestvandeheide.Maatregelen
diegenomenkunnenwordenzijn:maaien,plaggen, branden, grazen
enkappenvanbomen.
Terreinenvanditdoeltypezijnindemeestegevallenkleiner dan 25
ha eninveelgevallennietgroterdanenkeleha.Debijzondereeisen
aanhetbeheerzullenonderanderetotuitingkomenineen specifieke
frequentie,intensiteitenschaalgroottevandemaatregelen.
Doeltype2:Structuurarmeopenheide
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Doel:EenopenheidemeteengrootaandeelStruikheide.
Patroonkenmerken:
* Landschap:Opdestructuurarme open heide komen nauwelijks
bomen voor,doorhetgroteaandeelStruikheidetoontdeheide
zichinhetnajaaralseenpaarsevlakte.Zoweloplandschapsniveau als op vegetatieniveau is erweinigvariatieinde
structuur.Perceelsgewijszijner vergrassende en vergraste
plekken. Bomen,vennenenzandigeplekkenkunnenhetheidedek
plaatselijkdoorbreken.
* Vegetatie:Destructuurarme heide bestaat voornamelijk uit
droge heidevegetaties metmeerdan75%Struikheideenminder
dan20%grasachtigevegetaties.Devariatie in de vegetatie
wordt alleen bepaald door de variatie in hetabiotische
milieu.Doorhetgevoerde beheer is er op vegetatieniveau
weinig structuur tezien.Hierendaarstaateenenkeleboom
ofeengroepjebomen (berk,den,eik),intotaliteitgaat het
om een bedekkingvanminderdan5%.Inhetterreinzijndoor
hetmechanische beheer percelen waarneembaar die inwendig
homogeenzijn,tussendepercelenonderlingzijnwelverschillenzichtbaar.Desoortenrijkdom isnieterggroot,demoslaag
kan wel veel soortenbevatten.Erzullenwelpioniersoorten
aanwezigzijn,maardeaanoudegedifferentieerdebegroeiingen

79

gebonden (dier-)soorten ontbreken, omdat er ophet moment dat
deze soorten zich kunnenvestigenweer eenbeheersingreep moet
worden gedaan om deheide instand tehouden.
Fauna: Isdoor de eenvormigheid van de vegetatie niet erg
ontwikkeld.

Eenvoorbeeld van een struktuurarmeheide. Foto RIN
Proceskenmerken: De afvoer vanmineralen waardoor de heide als
voedselarm systeem instandwordt gehouden, is indit doeltype het
beste gewaarborgd. Dekringloop van mineralen staat als gevolg
hiervan op een doorgaans laagniveau.
Functievervulling: De doelstelling heeft binnen de hoofdfuncties
natuurbehoud en cultuurhistorie, het accent cultuurhistorie. Daarnaast worden de functies landschapsbeleving/recreatie en natuurbehoud vervuld. Recreatie isgericht op rustigwandelen ennatuurbeleven.
Beheer: De Struikheidevegetatie wordt in dit doeltype in stand
gehouden door mechanische beheersmaatregelen. Gemiddeld wordt om
de 30jaar geplagd of gechopperd endaar tussendoor wordt om de
heide in goede conditie te houden en om de vergrassing te
bestrijden deheide om de 10jaar gemaaid of gebrand. Door de
maatregelen kleinschalig uit te voeren kan dit doeltype
aanmerkelijk inwaarde stijgen. Boomopslag wordt bestreden door
bomen tekappen ofuit te trekken.
Inhaalbeheer vindtvoor 100%plaats door teplaggen of techopperen.
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Doeltype3:Structuurrijkeopenheide

metschaapskudde

metrasterbegrazingvanrunderen
Doel:Eenopenheidemeteen groot aandeel Struikheide en een
grotestructuurvariatie opvegetatieniveau.
Patroonkenmerken:
* Landschap:Eenopen,vooreengrootdeelindebloeitijdpaars
landschap.Tussendeheidestruikenstaangrassen.Hierendaar
staateensolitaireboomofeenboomgroep (berk,den,eik) en
op vochtige plaatsenkleinschaligstruikgewas (gagel,wilg),
detotalebedekkinggaatde5%niette boven. Hier en daar
kunnenzichvennen,veentjesofstuifzandplekkenbevinden.Het
landschap van de structuurrijke open heide benadert
waarschijnlijkhetmeestdetoestandvandeheiderond1900.
* Vegetatie:Doorhetbeheerterichtenopeenrijkehorizontale
en verticale struktuur in de lagevegetatiekomenerveel
soortenvoor,diezijngebondenaanoudeheide. De vegetatie
bestaatvoormeerdan60%uitheideenvoorminderdan35%uit
grasachtigen.Wanneerhetbeheermet een schaapskudde wordt
gevoerd, ontstaat ereenvegetatiezoneringvanafdeschaapskooinaarderandvandeheideenstaanopgrotedelenvan de
heide heidestruikenengrassenineenfijnmozaïek.Wordthet
graasbeheermetrunderen,poniesofschapenachtereen raster
gevoerd, dan kunnen volledig vergraste plekken met
struisgrassenenanderegrassenenkruidenvoorkomen.Door de
laatste vorm van graasbeheer zijn patronen aanwezig van
plekkendieveelwordenbegraasd,afgewisseldmetplekken die
weinigofnietwordenbegraasd.
* Fauna:Defaunaisgevarieerd.Enerzijds biedt de vegetatie
plaats aan dieren vanjongeenoudeheideenanderzijdsaan
dierenvanstruktuurrijkevegetaties.

Proceskerimerken: Doorhet tevoeren beheer worden via plaggen,
maaien en branden en in zekere zin ook wel doorhet grazen
mineralen afgevoerd. Het beheer is minder dan in het vorige
doeltype gericht op het zo voedselarmmogelijkhoudenvanhet
gebied. Demineralenkringloop staat doorhet gebruik van grazers
op een hoger niveau dan indoeltype 2,doordat biomassa wordt
vertrapt enverteerd enmineralenvia deuitwerpselen weer in het
systeem komen.

Eenvoorbeeld van eenheide met op devoorgrond een structuurrijke
vegetatie. Foto Staatsbosbeheer
Functievervulling: In dit doeltype
zijn
de
functies
cultuurhistorie en natuurbehoud nevengeschikt, met een licht
accent op cultuurhistorie. De cultuurhistorie komt tot uiting in
het landschapsbeeld, de heide van rond 1900, enhetbeheer,
namelijk het gebruikvan grazers indevorm van een schaapskudde
ofvanvrijlopende dieren achter een raster. Het natuurbehoud komt
totuitdrukking inde aanwezigheid van een reeksvan levensgemeenschappen, die karakteristiek zijn voor deheide,namelijk van
jonge en oudeheide,van open en geslotenheide envan grasarme en
grasrijke heide. Ook de recreatiefunctie wordt vervuld. Dit
doeltype isenerzijds geschiktvoor rustige recreatievormen, zoals
wandelen om van de natuur te genieten (schaapskudde, dieren,
paarse heide) enanderzijds voor natuurstudie ennatuurbeleving.
Beheer: Hetbeheer op dit doeltype wordt in hoofdzaak uitgevoerd
met een schaapskudde ofmet runderen,ponies en schapen achter een
raster. Doordat de resultatenvanhetbeheer met een schaapskudde,
waar de mens (in casu deherder)bepaalt waar wordt gegraasd,
anders zijn dan de resultatenvanbinnen een raster vrijlopende
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dierenkanbinnenditdoeltypewordengesprokenvantweesub-doeltypen.Ookbijdekostenvanbeheerisditonderscheidvanbelang.
Waarhetbeheermetgrazersontoereikend is om het gestelde
doel te behalenwordtmechanischbeheeruitgevoerd.Bomenworden
verwijderdwanneerdebedekkingde5%tebovengaat.Wanneerdelen
van de heide voor meer dan80%zijnvolgelopenmetongewenste
grassen,ofwanneerdetotaleoppervlakteongewenstegrassenopde
heide is toegenomen tot meer dan 35%, wordt er geplagdof
gechopperd.Maatregelen,dienoodzakelijkzijnomdeheidein een
voor de diereneetbaarstadiumtehoudenenomvergrassingtegen
tegaan,zijnplaggen,maaienenbranden.Dooreen juiste begrazingsfrequentievandeschaapskuddeendoorbijrasterbegrazingde
juistedichthedentekiezen,zullendegrassenwordenbenadeelden
de heidesoortenbevoordeeld.Daardoor ishetmogelijkmindervaak
teplaggendanbijhetvorigedoeltype.
Hetinhaalbeheerbestaatuitplaggenenuitenkelejarenmaaien
gevolgddooreenintensieverebegrazing.
Doeltype4:Mozaïekvanbos,heideengras
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Doel:Eenmeerbeslotenheidedieuitgelijkedelenbos,heide en
gras bestaat en waar veel overgangen van bos naarheideen
grasachtigevegetatiesvoorkomen. Doordat een integraal beheer
wordt gevoerd, wordt de rangschikkingvandesoortenenvande
openengeslotenplekkennauwelijksnogdoordemensbepaald.
Patroonkenmerken:
* Landschap:Hetaspectvan de mozaïek-heide wordt enerzijds
bepaald door de bomen en struiken die er voorkomen en
anderzijdsdoordeheidestruikenengrassenindelagevegetatie. In dit doeltype komenveelbomenvoor (tot1/3vande
oppervlakte).Zowel opslag als aftakeling van bos worden
getolereerd. De plaats van de bomen enstruikenzalniet
altijdhetzelfdeblijven,hetboszalonder invloed van het
graasbeheergaan 'wandelen'.Welzalereenstabielpercentage
boszijn.Wanneerhetmeerdan1/3 deel van de oppervlakte
inneemt wordt ingegrepen. Ditdoeltypeisgeenonafzienbare
vlakte,wateenkenmerkisvanhetheidelandschap.Doordat de
vegetatieruigerwordtzullendevennenmeerdanbijdevorige
doeltypenwordenopgenomeninhetlandschap.Hetzijn'natuurlijke' elementenineennatuurlijklandschap.Doordegrazers
zullendevennenregelmatigwordenbezochtomer te drinken,
zonder overigens schade aanterichten.Inplaatsvanheide
kunnenwewellichtbetersprekenvaneen 'parklandschap'. Het
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landschap is een benadering van de heide uit devroege
Middeleeuwen.
Vegetatie: Devegetatie wordt gekenmerkt door een hoge mate
van afwisseling vanheideachtigen, grassen, struiken enbomen.
Doorhet beheer, datvoornamelijk met grazers plaats vindt
wordt op de eneplaats intensiever van devegetatie gevreten
dan op een andere plaats, er ontstaan als gevolg hiervan
patronen in de vegetatie. Mantel- enzoomvegetaties kunnen
zichgoed ontwikkelen.

Eenpatroonvan openplekken, struweel en gesloten bos,
optreedt inde doeltypen4 en 5. Foto E. Ensing
Aangezien grazers eenvoorkeur hebbenvoor grassen zullen deze
soorten worden benadeeld, maar omdat ze beter dan
dwergstruikenbestand zijn tegenbegrazing kunnen ze zich toch
in stand houden. Door de betreding zullen er open plekken
ontstaan zodat pioniersoorten en tredplanten een plaats
krijgen. Andere plekken zullen nauwelijks wordenbezocht,
zodat zich daar soortenkunnenvestigenvan oudeheide en er
bomen en struikenkunnen opslaan.
* Fauna: De fauna zalnaar verwachting soortenrijk zijn. Dit
door deverwachte structuurvariatie inhorizontale enverticale zin ende afwisseling van grassen enheideachtigen. Ook de
soortenvanbossen enbosranden zijngoed vertegenwoordigd.
Proceskenmerken: Afvoervanmineralen uithet gebied zal op door
de mens geïnduceerde wijze niet ofnauwelijks plaatsvinden. De
kringloop vanmineralen ligt op eenvoor deheide hoog niveau, de
mineralen zijnbeterbeschikbaar. Bovendien zullenveel mineralen
worden opgeslagen inde struiken enbomen die deel uitmakenvan de
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vegetatie, hoewel daartegenoverstaatdatbomenmeernutriënten
invangen.Zowel op vegetatie- als op landschapsniveau is de
structuurvariatiegroot.
Functievervulling: Binnen de hoofdfuncties natuurbehoud en
cultuurhistorie ligt het accent op de functie natuurbehoud.
Daarbijwordendefunctiescultuurhistorie en natuurontwikkeling
vervuld. Defunctiecultuurhistorieomdatditdoeltypeeensterke
gelijkenis vertoont met het heidelandschap van de vroege
Middeleeuwen.Defunctienatuurontwikkelingwordtvervuldomdatde
procesmatigekantvanhetbeheer een grote rol speelt bij de
realisatie. Derecreatiefunctiewordtdaarnaastookgoedvervuld.
Doordebeslotenheidisde draagkracht van het landschap voor
recreantengroterdanvandevorigedoeltypen.
Beheer:Hetbeheerwordt uitgevoerd door vrijlopende runderen,
paardenofschapenachtereenraster.Debegrazingkanseizoensbegrazingzijnofjaarrondbegrazing.Deintensiteitvandebegrazing
is lager dan indoeltype3.Doordeduurendedichtheidvande
begrazingteregelen, is sturing van de ontwikkeling van de
vegetatie mogelijk. Wanneer de vergrassing op een grotere
oppervlakteboven80%komtkanincidenteelwordengeplagd.Wanneer
het bosaandeel boven 33%komtwordtgekapt.Wanneerhetaandeel
heideminderisgewordendan33% wordt ingegrepen, bijvoorbeeld
doormaaien,brandenofplaggen.
Hetinhaalbeheerwordtvoorhetgrootstedeel uitgevoerd door
maaien gevolgd door intensiefgrazeneninminderematedoorte
plaggen.
Doeltype5:Bosmetopenplekkenheide
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Doel:Hetdoelis heide en bos door begrazing in zeer lage
dichtheden te veranderen ineenlandschapdatzichzelfinstand
houdtendatnaarverwachtingvooreen groot deel uit bos zal
bestaan met hier en daaropenplekkenmetheideengrasachtige
vegetaties.Opdelangeduurwordteenlandschapgevormd, dat de
kenmerken heeft van het landschapvanvoordetijddatdemens
zicherintensiefmeegingbemoeien.Hetlandschapwordtintegraal
beheerd.
Patroonkenmerken
* Landschap:Deheidegroeitlangzamerhanddichtengaatoverin
bos met openplekken.Hoeveelopenplekkenerzullenzijnen
welkeoppervlaktezehebbenvaltmoeilijktevoorspellen.Naar
verwachtingzalhetlandschapvoor60tot80%uitbosbestaan.
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Natte terreindelen zullen zich als heideven, bosven en
moerasbos voordoen.Hetboszalopdedrogeredelenineerste
instantievoornamelijkuitberkendenbestaan en later ook
uiteik.
* Vegetatie:Bossoortenzullenhetaspectbepalen.Naarverwachting zullen heide- engrasachtigevegetatiesbeidecirca10
tot20%vandeoppervlakteinnemen.Doorde activiteiten van
degrazerskunnenopenplekkenindevegetatieinstandworden
gehouden.Graaspatronen en mantel- en zoomvegetaties zijn
aanwezig.Indekortevegetatieenookinhetboszijnstukken
waardegrazersnietkomenenwaarvanwezenlijkebeïnvloeding
geen sprake is, op andereplaatsenwordtdevegetatiekort
gehouden.
* Fauna:Soortenvandeovergangvanbosnaarheideen van bos
naar grasland zullen voorkomen naast echte bossoortenen
soortenvanstruwelenenbosranden.Opbeperkteschaal zullen
deechteheidesoortenblijvenvoorkomen.
Proceskenmerken:Ditdoeltypeiseerderdanop het patroon, dat
wordt gezienalseenruimtelijkeneerslag,gerichtophetproces.
Hetheeftalsdoelhettotstandlatenkomenvanzelfregulatie op
landschapsniveau. Door deontwikkelingvanboszaldeinvangvan
nutriëntenuitdeluchttoenemen.Omdatafvoervanmineralen niet
plaats vindt, treedt verrijking op. Door deaanwezigheidvan
grazerszullendemineralenkringlopenopdeopen plekken op een
redelijkhoogniveaustaan.
Functievervulling:Inditdoeltypewordtdefunctie natuurontwikkeling vervuld. Evenals doeltype 4 is de draagkracht voor
recreantenrelatiefgroot,derecreatievefunctie wordt derhalve
goed vervuld. De functie cultuurhistorie wordt nietvervuld,
mogelijk wel de historische functie. De processen van
zelfregulatie die optreden kunnen van belang zijn voor de
wetenschap.
Beheer: Het beheer bestaat uit het inzetten van een kudde
vrijlopende runderen en ponies of paarden, die voornamelijk
jaarrond (endeelsalleen in het zomerseizoen) in het gebied
verblijven. Dezegemengdebegrazingzalindeeerstetijdeenexperimenteelkarakterhebben.Aanvullendbeheervindtniet plaats.
Gedurendedeeerstedecenniaheeftdebeheerderdemogelijkheidom
deontwikkelingtesturendoordebegrazingsintensiteit te regelen. In latere stadiazaldebegrazingsdichtheid doorhetlandschap worden bepaald, met name door de hoeveelheid eetbare
vegetatie.Indatstadiumisersprakevanzelfregulatie.
Inhaalbeheervindtplaats door een beperkte oppervlakte te
plaggen en een grotere oppervlakte enige jaren achtereente
maaien.
Tabel9.Percentagesheide,grasachtigevegetatiesenbosinde doeltypen2,3,4en5.
Doeltype
%heide
%grasachtig
%bos

>75
<20
<5

>60
<35
<5

33
33
33
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10-20
10-20
60-80

Tabel10.BeheersmaatregelenenhunIndicatievefrequentieperdoeltype
bijhethuidigeniveauvanluchtverontreiniging.
Doeltype
l/3xp.40jr
+s
j
bij 33%

j
-

Regulierbeheer

Plaggen
lxp.30jr lxp.40jr
Branden
+
++
Maaien
lxp.lOjr
Schaapskudde
+
Rasterbegrazing#
s
Bomenkappen
bij5%
bij5%

Inhaalbeheer

Plaggen
Maaien

+
-

+-+

++-

-+
+-

Afvoermineraler

ï

+

+

+-

-

#:s :seizoensbegrazing,j:jaarrondbegrazing
+:veel, -:weinigtoegepastemaatregel
Indetabellen9.en10.zijnenkele kenmerken van de doeltypen 2
(structuurarme openheide),3(structuurrijkeopenheide),4(mozaïek
vanbos,heideengras)en5(bosmet open plekken heide) gerubriceerd.
Intabel9.zijnperdoeltypedepercentagesvan de onderscheiden
terreintypenaangegeven.Erblijktdathet%heideindedoeltypenvan
2naar5afneemtendathet%grasachtigevegetatiesenbos toeneemt.
In tabel10.zijnindicatiefdefrequentiesvandebeheersmaatregelen
aangegeven,dienodigwordengeachtvoorhetbeheervandedoeltypen.
7.3.

CRITERIAVOORHETTOEDELENVANDEDOELTYPEN

Nadatdedoeltypenzijnbeschreven,moetencriteria worden opgesteld
voordekeuzevandeterreinen,waardedoeltypenmethetmeesteperspectiefkunnenwordengerealiseerd.
Doeltype1
Een(deelvaneen)heideterreinvaltindoeltype1indiener vegetatietypen en/ofsoortenplantenendierenofarcheologischeobjecten
voorkomenuitonderstaande tabel.Methetbeheermoetmendanrekening
houden met devoorkomendesoorten,typenofobjecten.Komenmeerdere
soortenopeenterreinvoordanwordtdeindicatieversterkt. Wanneer
hetomeenkleindeelvaneengroterterreingaat,kanwordennagegaan
ofhetbeheervanhetdeelmetdoeltype1 gelijk kan zijn aan het
beheervanhetoverigedeel.
1.Floristischcriterium
Uitdelijstvansoortenvandeheide,namelijkdesoorten uit de
ecologischegroepenvandenatteendedrogeheide,vormendezeldzame
soorteneenredenomdoeltype1te onderscheiden. Een terrein(deel)
hoort tot doeltype1,wanneerersoortenuitdieecologischegroepen
voorkomenmetUFKO-4.VoorsoortenmetUFK5of6 geldt dat ze een
redelijke bedekkingmoetenhebbenofdatermeerderesoortentegelijk
moetenvoorkomen.DeUFK (UurhokFrequentieKlasse)iseenmaatvoor de
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zeldzaamheid van planten. UFK1-4zijnuitersttotvrijzeldzaamen
UFK5en6zijnvrijalgemeenenalgemeen.Met#gemerktesoortenzijn
beschermdopgrondvandeNatuurbeschermingswet.
Aandezecriteriavoldoendevolgendesoorten:
* UFK<=4
Beredruif (drogeheide,ufk-1)
Heidezegge (drogeheide,ufk-2)
- Rodedopheide (drogeheide,ufk-2)
Bezemdopheide (drogeheide,ufk-2)
Plompewolfsklauw (drogeheide,ufk-2)
Kleineschorseneer (drogeheide,ufk-2)
Grotewolfsklauw (drogeheide,ufk-3)
Kleinewolfsklauw (drogeheide,ufk-3)
Rijsbes (natteheide,ufk-3)
Rozenkransje (drogeheide,ufk-4)
Wolverlei (drogeheide,ufk=4)#
Maanvaren (drogeheide,ufk-4)
Verfbrem (drogeheide,ufk-4)
Moeraswolfsklauw (natteheide,ufk-4)
Beenbreek (natteheide,ufk-4)#
Gaspeldoorn (drogeheide,ufk—4)
* UFK-5of6
Duivelsnaaigaren (drogeheide,ufk-5)
Heidekartelblad (natteheide,ufk-5)
Liggendevleugeltjesbloem (natteheide,ufk=5)
Bruinesnavelbies (natteheide,ufk-5)
Kleinezonnedauw (natteheide,ufk—6)#
Rondezonnedauw (natteheide,ufk—6)#
Klokjesgentiaan(natteheide,ufk—6)#
Jeneverbes (drogeheide,ufk-6)#
Wittesnavelbies (natteheide,ufk-6)
Veenbiesondersoortgermanicus (natteheide,ufk-6)
2.Vegetatiekundigcriterium
Eenterrein(deel)wordtooktotdoeltype1wordengerekend,wanneer
de volgende vegetatietypen ingoedontwikkeldevorm,datwilzeggen
metdedifferentiërende soorten,ervoorkomen:
duinheide,alleassociaties
Dopheideverbond,allesubassociaties
Struikheide-Stekelbremheidesubassociatiessieglingietosum,cladonietosumuncialis,cladonietosumbacillaris,lophozietosumventricosaeenbazzanietosum.
Struikheide-Bosbesheide subassociaties potentilletosum erectae,
cladonietosum,lophozietosumventricosaeenbazzanietosum.
3.Faunistischcriterium
Eenheide(-deel)wordttot doeltype 1 gerekend wanneer er een
zeldzame diersoort voorkomtofeenaantalvrijzeldzamediersoorten.
Dezeldzamesoortenzijngemerktmet#.Vansommigesoortenis bekend
dat ze een beperkte verspreiding hebben. Dit is aangegeven.De
gegevenszijnontleendaanVandeBund (1986),VanGelder & Hanekamp
(1987)enMabelis (1987).
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* Vogels (komenmetuitzonderingvandeRoodborsttapuitallevoorop
devoorlopigerodelijstvanbedreigdevogelsoorten)
Korhoen#
Nachtzwaluw#
Boomleeuwerik
Roodborsttapuit
- Tapuit
Klapekster
Geelgors
Duipieper
* Reptielen (allebeschermdvolgensdeNatuurbeschermingswet)
Levendbarendehagedis
Hazelworm
Adder (inNoordBrabant#)
Zandhagedis#
Gladdeslang#
Ringslang
* Amfibieën(allebeschermdvolgensdeNatuurbeschermingswet)
Heikikker
Rugstreeppad
* Spinnen
Zwartekaardespin# (mogelijkalleenVeluweenHaarlerberg)
Mijnspin
* Nachtvlinders
Gestreeptebeervlinder
Zandbeervlinder
Heidewitvakvlinder
* Dagvlinders
Heidevlinder
Kleineheidevlinder# (komtalleenvooropdeVeluwe)
Heideblauwtje
Gentiaanblauwtje#
Aardbeivlinder#
Groteparelmoervlinder#
Duinparelmoervlinder#
Bruinevuurvlinder
Kommavlinder#
* Zandloopkevers
Boszandloopkever
* Netvleugeligen
Mierenleeuw
* Vliesvleugeligen
Rodebosmieren
Pluimvoetbij#
Europesemierwesp
Stronkmier# (komtalleenvoorbijOmmen)
Veenmier#
Butskopmier#
Deuklipmier# (alleenbijOmmenenopenkeleWaddeneilanden)
* Sprinkhanenenkrekels
- Veldkrekel
Zadelsprinkhaan# (mogelijkalleenopdeVeluwe)
Wrattenbijter# (komtalleenvooropdeVeluwe)
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Kleine wrattenbijter# (komt alleenvoor op de Veluwe)
Blauwvleugelsprinkhaan #
Stenobothrus stigmatus
4. Historisch criterium
Delenvan deheide,waar archeologische vindplaatsen zijn en waar
restanten van historisch gebruik zijn tevinden, dienen ookondergebracht teworden indoeltype 1.Hierbij zijn onder andere te onderscheiden: celtic fields,hunebedden enomgeving, grafheuvels engrafvelden,bewoningsplaatsen en trek- enhessewegen.

De Zandhagedis: een indicator voor het doeltype bijzondere heide Foto
RIN
Doeltypen 2,3,4 en5
Voor eenverdeling van de doeltypen 2,3,4 en 5binnen de accenten
cultuurhistorie en natuurbehoud/natuurontwikkeling is een 'sleutel'
opgesteld die eerst splitst tussen een groep met de doeltypen 2 en 3
en een groep met de doeltypen 4 en 5. Daarnaworden deze groepen
onderverdeeld. Devolgende criteria zijnvanbelang voor de splitsing
indegroep 2en 3endegroep 4 en5.
Eenheide valt indoeltype 2of 3indien deheide aan één van de
onderstaande criteriavoldoet:
1. Deheide ligt ineen cultuurhistorisch gaaf landschap. Wanneer op
de heide nog sporen zichbaar zijnvanhet oude gebruik ofwanneer
deheide ligt temiddenvanbeekdalgraslanden, bosjes enessen, dus
deel uitmaakt van het esdorpenlandschap ofvanhet kampenlandschap. Ener gradiëntenvoorkomenvan droog naar nat, van hoog
naar laag of van voedselarm naarvoedselrijk, die pas tothun
rechtkomen inkortevegetaties.

90

2. Deheideeengrotematevanopenheidkent.Voordeheidevan 1900
is degroteopenheideenbelangrijkkenmerk.Bovendienzijngrote
onbebouwdeopenruimtenzeldzaamgeworden.
3. Opdeheidediersoortenvoorkomenvan (grote)open gebieden. Met
name kan worden gedachtaanvogelsdieeenbiotoopbenuttendat
bestaatuiteenopenlandschapmetovergangenenhierendaar een
boomofboomgroepje,zoalsWulp,Boompieper,TapuitenKorhoen.
Eenheidevaltindoeltype4of5indiendeheide inclusief het bos
groter is dan250ha,omdatanderstesnelmoetwordeningegrepenen
dedierengeenkanskrijgenhetlandschapvormtegeven en er mogelijkheden zijn voor eengeïntegreerdbeheervanbosenheide.Daarnaastmoetdeheideaanéénvandevolgendevoorwaardenvoldoen:
1. Deheideligtineencultuurhistorischnietgaaflandschap en is
reedstendelevolgelopenmetbos.
2. Erkomengradiëntenvoorvanopennaargesloten en van struweel
naarbos,dezogenaamdemantel-enzoomvegetaties.
Voorhetonderscheidbinnen de nu gevormde groepen zijn voor de
toedeling van deheidenaardedoeltypen2en3devolgendecriteria
opgesteld.Eenheidevaltaltijdindoeltype3,behalve als aan één
van de onderstaande criteria wordt voldaan. Deheidevaltdanin
doeltype2.
1. Erzijnspecifiekeomstandighedenomtestrevennaareenzo groot
mogelijke afvoer van mineralen.Inhetbijzondergeldtditdaar
waareco-hydrologischerelaties met schraallanden en beekdalen
aanwezigzijn.
2. Hetpaarseaanzienvandeheidewordtals een wezenlijk kenmerk
gezien.
3. Eenbeheermetgrazendedieren(schapen,runderen,ponies)isniet
mogelijk. Dit kan hetgevalzijnindrukbezochteterreinen,in
heidenwaarteweinig mogelijkheden zijn voor toezicht en op
plaatsen waar rasterseenernstigeaantastingzijnvanhetlandschap.
Tenaanzienvandebeidesub-typenvan doeltype 3, beheer met een
schaapskuddeenbeheermetvrijlopendedierenachtereenrastergelden
devolgendeoverwegingen:
1. Cultuurhistorisch zeer waardevolle situaties komen eerder in
aanmerkingvooreenschaapskuddedananderesituaties.
2. Voordeinzetvaneenschaapskudde dient de oppervlakte heide,
hetzij aaneengeslotendanwelopkorteafstandvanelkaargelegen
kleinereterreinen,minimaal 250 ha te bedragen. Dit is een
economischcriterium,anderswordendeexploitatiekostentehoog.
3. Daarwaaraleenschaapkuddeaanwezig is, verdient continuering
hiervanuitoogpuntvanduurzaambeheerdevoorkeur.
4. Vrijlopendedierenkunnenopheidenvanalle oppervlakten worden
ingezet en op heiden die nu niet worden beheerd ofopeen
mechanischewijzewordenbeheerd.
5. Daarwaarrastersnietinhetlandschapzijnintepassenkanvoor
eenschaapskuddewordengekozen.
Voordetoedelingvandedoeltypen4en5geldtdateen heide altijd
indoeltype4valt,tenzijdeheideligtinnatuur-enbosgebiedenmet
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eengroteoppervlakte,waarmogelijkhedenaanwezigzijnvoorzelfregulatie. Momenteelwordtdaarbijgedachtaantweegebieden,namelijkde
ZuidelijkeVeluweendeMeijnweg.
7.4. REGULIERBEHEERENINHAALBEHEER
Bijhetbeheerdatnodigisvoorhetrealiserenvandedoeltypenwordt
onderscheid gemaakt inregulierbeheereninhaalbeheer.Hetregulier
beheer iszodanig,datdaarmeededoeltypen,nahetdoorlopenvan een
volledige beheerscyclus, die 20 tot 40 jaarduurt,kunnenworden
gerealiseerd.Omeenaantalhiernatenoemenredeneniservoorgekozen
nietzolangtewillenwachtenvoordatdedoeltypenzijngerealiseerd.
Derealisatievandedoeltypenkan worden versneld door naast het
regulierebeheer inhaalbeheeruittevoeren.Vergrassingenverbossing
wordendansnellerteruggedrongen.
Indeeersteplaatszijn de vergrassing en verbossing zo snel
voortgeschreden, datdelevensgemeenschapvandeheideinsterkemate
achteruitisgegaan.Hetwachtentoteen volledige beheerscyclus is
voltooid kanvooreenaantalsoortenvandeheidetelaatzijn.Inde
tweedeplaatswordtdoorhetuitvoerenvanhet inhaalbeheer de uitgangssituatie voor het via het regulierebeheerrealiserenvande
doeltypengunstiger,omdatmethetinhaalbeheereengrote hoeveelheid
mineralenuithetsysteemwordtverwijderd.
Omdevergrassingviainhaalbeheerwegtewerken zijn twee beheersmaatregelengeschikt,namelijk:
1. Plaggen,waarbijhetnutriëntenaanbodsterkwordtverlaagden een
goede situatie ontstaatvoorspoedigevestigingvanheidesoorten
(Diemontetal.1982;Bruggink1987)en
2. driejaarachtereenmaaienvan Pijpestrootje, gevolgd door een
begrazing, die intensiefisinvergelijkingmetregulierebegrazing,binneneenraster.Doordatdrie jaar achter elkaar wordt
gemaaid, daalt deproductievanhetPijpestrootjeaanzienlijken
stijgthetaandeelStruikheide (Janssen1984;Grant1987).Wanneer
er daarnaindezomerwordtbegraasd,wordthetPijpestrootjenog
extrabevretenenkandeStruikheidezich goed ontwikkelen. Als
variant voordezemethodekanwordengenoemdeenmaligbrandenvan
devegetatie,gevolgddooreenintensievebegrazing.
Deeerstemethodevaninhaalbeheerkanvooralwordentoegepast in de
doeltypenBijzondereheide (1),Structuurarmeopenheide (2)enStructuurrijkeopenheide (3).Demaai-engraasmethodekomtvooralinaanmerking indedoeltypenMozaïekvanbos,heideengras (4)enBosmet
openplekken heide (5). Het doeltype Structuurrijke open heide,
waarbijhetbeheerwordtgevoerdmetbegrazingachtereenraster(3b),
neemteenmiddenpositie in.Bijdeberekeningenvan de beheerskosten
van de doeltypen komt dittotuitinginverschillendepercentages,
waarindemaatregelenvanhetinhaalbeheerwordenuitgevoerd.
Uit de rondvraag die is gehouden bij de belangrijkste
heidebeherendeorganisatiesbleekdatcirca20%vandeheidevoormeer
dan80%is vergrast. Op deze oppervlakte wordt het inhaalbeheer
uitgevoerd. De heide dievoorminderdan80%isvergrast,wordtvia
hetregulierebeheeronderhoudenenwaarnodigopgeknapt.Omdatinhet
reguliere beheerookmaatregelenalsplaggenzijnopgenomen (zievoor
frequenties tabel 10. en par. 7.5.3.) is bestrijding van de
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vergrassingookdaargewaarborgd.
Verbossingkanalleenwordenweggewerktdoordebomentekappenofuit
te trekken. Uitdevergelijkingvandederdeendevierdebosstatistiekisgebleken(zieookpar.2.6.),dater8.000ha heide voor 20
tot60%metbomenisbedekt.Ditisongeveer20%vanhetareaalheide.
Doorhetkappenvandezebomenwordtbij wijze van inhaalbeheer de
heide weer vrijgesteld in de doeltypendiehiervoorinaanmerking
komen(1,2,3aen3b). Indedoeltypen4en5 wordt deze vorm van
inhaalbeheer niet uitgevoerd.Terreinendievoorminderdan20%zijn
volgelopenmetbomenworden via regulier beheer open gemaakt. De
verbossing heeft hier nog niet zo'nvormaangenomendateenextra
inspanningnodigis.
7.5.

BEHEERSKOSTENVANDEDOELTYPEN

Indeonderstaandeparagrafenwordendekostenvanhetbeheer van de
doeltypenberekend.In7.5.1.wordendekostenvandebeheersmaatregelengepresenteerd.In7.5.2.wordtinzichtgegeveninde berekeningswijze en wijze, waarophetverschilinkostentussenhetbeheerbij
hethuidigeniveauvan luchtverontreiniging en de situatie zonder
luchtverontreinigingisberekend.In7.5.3.wordendelandelijkgemiddeldebeheerskostenperdoeltypeberekend,diein7.5.4.wordensamengevat. Er dientopgewezentewordendatdekostenberekeningvanhet
beheervandedoeltypenuitgaatvannormenendatergemiddeldekosten
worden uitgerekend. De beheerskostenzijnafhankelijkvaneengroot
aantalfactoren,waardoor er plaatselijk verschillen met de hier
berekendegemiddeldekostenkunnenoptreden.
7.5.1.Kostenvandemaatregelen
Inhetonderstaandewordt nagegaan wat de beheersmaatregelen, die
nodig wordengeachtvoorderealiseringvandedoeltypen,kosten.Het
gaathierbijomgemiddeldelandelijkekostenvoorhet komende decenniumnaaftrekvandeopbrengsten.
Plaggen.Genormeerdekostenf2700per ha per keer. De kosten
bedragen momenteel f 3000-4000perha.Deverwachtingisdatde
basisprijszaldalennaarf2000/ha,keer. (Vooraldoorhetontwikkelen van de afzetmarkt voordecompost,doordatdeHeicommet
ingangvan1989deopbrengstvandeverkoop van de kompost ten
dele aftrekt van dekostprijsvanhetplaggen.In1989isditf
1,--perm3,in1990f 1,50.) Daar komen de kosten bij voor
diverse toeslagen voor plaggen vankleineoppervlaktesenvoor
kleinschaligplaggen.Deervaringvandeafgelopen jaren is dat
dezetoeslag33%bedraagt,zijndef700/ha,keer.
Maaien.Genormeerdegemiddeldekostenf250/ha,keer. Volgens het
normenboekvanSBBzijndekostenbijuitvoeringineigenbeheerf
440/ha,keer,deopbrengstenbedragenf 150 tot f 300 per ha.
Daarnaast wordt heide gemaaid doorbedrijven,dieafzethebben
voorhetmaaisel.Hierbijwordendoor de beheerder geen kosten
gemaakt. Omdat wordt verwacht datdebelangstellingvanderden
voorheidemaaiselafneemt,wordteengemiddelde kostenniveau, na
aftrekvandeopbrengsten,aangehoudenvanf250/ha,keer.
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- Branden.Kostenf590/ha,keer(NormenboekSBB1986).
- Opslagverwijderentot5%bedekking.Kostenf80/ha,keer bij het
met de hand uittrekken en f 135/ha,keer bijomzagenmeteen
motorzaag (NormenboekSBB1986).Onbekend ishoedeverhouding is
tussenbeidemethoden.Aangehoudeniseennormvanf100/ha,keer.
- Opslagverwijderenvan25tot60%.Kostenf350/ha,keer.
- Schaapskudde.Kostenf225/ha,jaar,ditiseensaldovankostenen
opbrengsten. De directe exploitatiekostenwordengedektdoorde
opbrengstenvanwolenschapen.Denettokosten worden voornamelijk bepaalddoordeloonkostenvoordeherderendeafschrijving
voordeinvesteringvandeschaapskooi.Dekosten zijn gebaseerd
op Brand (1985) en gegevens van de afdelingNormstellingen
PlanningvanSBB.
Toezicht rasterkudde. Er is geen onderscheid gemaakt tussen
runderen, schapen enpaarden.Decijferszijnhetsaldovanaankoopkosten,veterinairekosten,opbrengstbijverkoopeninschaarvergoedingen. Debedragenmoetenwordenbeschouwdalsindicatieve
richtbedragen,omdatveelfactorendeuitkomstbepalen.
-doeltypen3ben4:f50/ha,jaar.
-doeltype 5:f25/ha,jaar.
Rasterkosten.HetnormenboekSBBnoemtf3,90permlvoor veeraster, f 4,45 voor jongveeraster enf12,90voorschapenraster,
daarbijkomendekostenvoorhekken, doorgangen, opstapjes etc.
Een verplaatsbaar electrisch raster kost circaf9,00perml.
Gemiddeldwordtpermlf10,00 aangehouden, afsehrijftermijn 10
jaar. Er is rekeninggehoudenmetdepraktijk,datdeterreinen
diewordeningerasterdindedoeltypen3b, 4 en 5 toenemen in
grootte.
-doeltype3b(terreingrootte64ha)f50/ha,jaar.
-doeltype4(terreingrootte324ha)f20/ha,jaar.
-doeltype5(terreingrootte1600ha)f10/ha,jaar.
VolgensberekeningenvanStaatsbosbeheerbedragende totale investeringen per haheidef50,inprocentenuitgedruktisditeentoeslag
van30%opdedirectebeheerskostenvoormechanischbeheer en beheer
vandieren(zieookpar.4.10.). Indebovenstaandekostenpermaatregelzijndeinvesteringeninmachines,rastersenstallenverwerkt.De
investeringen in personeelsonderkomens,machinebergingen,waterlopen
enwegenenhetonderhouddaarvanniet.Daaromwordtde investeringstoeslag gehalveerd en wordt een toeslagvan15%aangehoudenopde
directebeheerskosten.Toezichtdooropzichterswordtvoorheidebeheer
op 20% van de exploitatiekosten geschat. Daarnaastzijnervaste
lastenvooronderanderewaterschapslasten,heffingentergrootte van
f50perha.
7.5.2.Beschrijvingvanderekenwijze
In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de
berekeningswijze dieinpar.7.5.3.wordtgehanteerd.Deberekeningen
zijnzowelgebaseerdopgenormeerdebeheerskostenalsop een analyse
van de beheersuitgaven van hetStaatsbosbeheer.Tenaanzienvande
systematiekenexactekostenberekeningenvandebeheersuitgavenis er
bij het Staatsbosbeheer een projectgestart,waarvanderesultaten
medio1989beschikbaarzullenkomen.Deresultatenvandit zogenaamde
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Normkosten-project kunnen leiden tot een aanscherping van de
kostenberekeningenuitditadvies.
Indehiergepresenteerdeberekeningenwordeneerstdeexploitatiekosten van het reguliere beheer berekend. Daartoe wordt, met
uitzondering van doeltype 1, een opsomming gegeven van de
beheersmaatregelen ten behoeve van hetonderhoudvandevegetatie,
waarvan de jaarlijkse kosten worden berekend. Bijvoorbeeld: in
doeltype2(a)wordtgeplagdmeteenfrequentievan1keerper20jaar,
kostenf2700 :20=f135perhaenperjaar.De frequentie van de
anderemaatregelenmoetalseenaanvullingopdeplagfrequentieworden
gelezen.Indoeltype2(b)wordtbehalvegeplagd,in de (plag)periode
van 30 jaar nog2keergemaaidenwordt6keerdebosopslagverwijderd. (Voorverwijderenvanbosopslagisbijhetregulierebeheer een
bedekkingspercentage kleiner dan 5% aangehouden en bij het
inhaalbeheer 25tot60%.)
Debeheerskostenwordenopgeteld (enbijdoeltype2door3gedeeld,
omdatzealledrieopeenderdevandeoppervlaktewordenuitgevoerd),
ditlevertdeexploitatiekostenop.Daarwordt een tweetal opslagen
bij opgeteld, 15%voorinvesteringskostenen20%vooropzichterstoezicht.Ditlevertdetotalekostenvanhetregulierebeheerop.
Erisonderscheidgemaaktinbeheer bij het huidige niveau van
luchtverontreiniging en beheerzonderluchtverontreiniging.Voorhet
huidigeniveauvanluchtverontreiniging is het uitgangspunt geweest
figuur 9. uit hoofdstuk 3, waaruitblijktdateenmaalper20jaar
plaggennoodzakelijkisomdeheideinstandtehouden.Zonder luchtverontreiniging,datwilzeggenbijeendepositieniveauvanminderdan
10kgN/ha,jaar,ismaximaaleenmaalplaggenper87jaarnodig. Omdat
met anderebeheersmaatregelenooknutriëntenwordenafgevoerdendeze
nodigzijn,omdatzeaanhetdoeltypeinherentzijn of omdat ze de
heide verjongen, wordt plaggen onder dieomstandighedennietmeer
nodiggeacht.Defrequentievandeoverigemaatregelen, zoals maaien
enbrandenkandanwordengehalveerd.Eenschaapskuddewordtgeachtom
met0,6 ooiperhategrazeninplaatsmet1ooi per ha. Hoewel de
graasintensiteit van de doeltypen3b,4en5ookomlaaggaat,wordt
aangenomendathierdoordekostennietdalen, omdat de kosten voor
toezicht verband houden met de oppervlakteennietmethetaantal
dieren.
Alstweedewordendekostenvoorinhaalbeheerberekend.Afhankelijk
van het doeltypebestaathetinhaalbeheeruiteenbepaaldpercentage
plaggen (van0tot20%)en een bepaald percentage driemaal maaien
(eveneens van 0 tot 20%) om de vergrassingwegtewerkenen20%
boomopslagverwijderenomdeverbossingopteruimen(zietabel 11.).
Opslagvanbomenwordtnietverwijderd indedoeltypen4en5.Ookbij
dezebeheerskostenwordt20%opgeteldvoorkostenvoor toezicht door
opzichters. Investeringskosten wordennietapartopgenomen,omdatde
directe,voordemaatregelbenodigdeinvesteringenalinde kostprijs
per ha zijn opgenomenendeniet-directe investeringskosten(wegen,
gebouwenetc)albijdeinvesteringskostenvoorhet reguliere beheer
zijnopgenomen.
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Tabel11.Percentages inhaalbeheer in%vandeoppervlakte in10jaar
Doeltype
1
2
3a
3b
4
5

Plaggen
20
20
15
10
5
5

Maaien
0
0
5
10
15
15

Bomenverwijderen
20
20
20
20
0
0

Daarna worden de kosten van het reguliere beheer en van het
inhaalbeheergepresenteerdenwordendekosten,diewordenveroorzaakt
doordeluchtverontreiniging, onderscheiden. Voor het inhaalbeheer
zijn die kosten geschatop75%,deoverigekostenvoor inhaalbeheer
zijnveroorzaaktdoorwaterstandsdaling, inadequaatbeheer etc. Deze
toedelingstoeltopdeervaringvanbeheerders,diehetaandeelvande
factorenwaterstandsdalingeninadequaat beheer in de achterstandsituatiebeperktachten.
Vervolgens worden de beheerskosten voor de komende 10 jaar
berekend. Ditisalsvolgtopgebouwd.Op20%vandeoppervlaktewordt
inhaalbeheer uitgevoerd. Dit betekent dat op de resterende 80%
regulierbeheerwordtuitgevoerd,metuitzonderingvanhetbegrazingsbeheeruitdedoeltypen3a,3b,4en5,datgeenhinderondervindtvan
extra plaggenenmaaienengewoondoorgangkanvindenopdevolledige
100%.Daarbijkomendevastelasten,grootf50perha.Opgeteldgeeft
ditdetotalebeheerskostenvooreenhectareheide.
Deuitkomstenvandezelaatsteberekeningzijner ongevoelig voor
of deluchtverontreiniging sneloflangzaamverminderd.Zelfswanneer
de luchtverontreiniging morgen stopt, moeten de nutriënten die
aanwezigzijnwordenafgevoerd.Verwachtwordtdatdeintensiteitsverminderingvanhetbeheerminimaal10jaarachterlooptbij een afname
vandeluchtverontreiniging.
Als laatste worden de kosten voor het reguliere beheer
gepresenteerd voor hetvolgendedecenniumbijhethuidigeniveauvan
luchtverontreinigingenindesituatiezonderluchtverontreiniging.
Inpar.7.5.4.wordendeuitkomstenvandeberekeningensamengevat.
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7.5.3.Kostenvandedoeltypen
Doeltype 1:Bijzondereheide
Beheernietbekend.Aangenomenisdathetbeheereen zorgvuldige mix
is van het beheer vandedoeltypen2,3aen3b.Dekostenvoorhet
beheervandoeltype1bestaandanvoor steeds 1/3 deel uit kosten
doeltypen 2, 3a en 3b. Voor het inhaalbeheerzijndekostenvan
doeltype2aangehouden.
Allebedragenzijninguldensperhaperjaar.
Regulierbeheer:
-metluchtverontreiniging
(187+423+249)/3=286
-zonderluchtverontreiniging (43+209+150)/3=134
verschil=152
Inhaalbeheer:
-20%plaggenin10jaar
-20%opslagverwijderenin10jaar
Totaal
Kostenvooropzichterstoezicht
Kostenvoorinhaalbeheer
Regulierbeheer:
-metluchtverontreiniging
-zonderluchtverontreiniging
-doorluchtverontreiniging

=54perjaar
= 7perjaar
=61perjaar
-12perjaar
=73perjaar

=286
—134
-152(=53%)

Inhaalbeheer:
-totaal
= 73
-doorluchtverontreiniging (75%) = 55
Beheerskostenperhaenperjaarvoordekomende10jaar
metluvo.doorluvo.#
73
55
inhaalbeheerop20%vandeoppervl.
229
122
regulierbeheerop80%vandeopp.
22
9
extra:kostenbegrazingop2/3x20%
50
vastelasten
L
totalebeheerskosten
374
186
#:indeeerstekolomzijndebeheerskostenvoordehuidigesituatie
aangegeven,indetweedekolomdekostendaarvandieworden
veroorzaaktdoordeluchtverontreiniging.
Beheerskostenvoordejarendaarna
regulierbeheerop100%vandeopp. 286
vastelasten
totalebeheerskosten

metluvo.zonderluvo.doorluvo.
134
152
50
50
^
336
184
152
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Doeltype2:Structuurarmeopenheide
Erkunnen3vormenvan mechanisch beheer worden onderscheiden. Er
wordtaangenomendatzeingelijkematewordentoegepast.
Allebedragenzijninguldensperhaperjaar.
Regulierbeheer:
Metluchtverontreiniging
a.plaggenlxp.20jr
=135
opslagverw.4xp.20jr-20

Zonder luchtverontreiniging
a.vervalt.Omdatplaggenniet
meernodigisblijvenalleen
+ 155
debeheersregimesbencover.
b.plaggenlxp.30jr
=90
b.
maaien2xp.30jr
=17
maaienlxp.20jr
=13
opslagverw.6xp.30jr=20
opslagverw.2xp.20jr=10
+ 127
+ 23
c.plaggenlxp.40jr
=68
c.
branden3xp.40jr
=44
brandenlxp.20jr
=30
opslagverw.8xp.40jr=20
opslagverw.2xp.20jr=10
+ 132
+ 40
Exploita. (155+127+132)/3=138
Exploitatiekost.(23+40)/2= 32
Kostenvoorinvester.15%= 21 Kostenvoorinvester.15%= 5
Opzichterskosten
20%= 28
Opzichterskosten
20%= 6_
Totalebeheerskosten
=187
Totalebeheerskosten
=43
Inhaalbeheer:
-20%plaggenin10jaar
-20%opslagverwijderen in10jaar
Totaal
Kostenvooropzichterstoezicht
Totalekostenvoorinhaalbeheer
Regulierbeheer:
-metluchtverontreiniging
-zonder luchtverontreiniging
-doorluchtverontreiniging

= 7

=187
= 43
=144

= 54per
= 7_per
=61per
=12per
=73per

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

(-77%)

Inhaalbeheer:
-totaal
= 73
-doorluchtverontreiniging (75%) = 55
Beheerskostenperhaenperjaarvoordekomende10jaar
metluvo. doorluvo. (zieopm.doeltv
inhaalbeheerop20%vandeoppervl.
73
73 55
55pe 1)
regulierbeheerop80%vandeopp.
150
115
vastelasten
50
totalebeheerskosten
273
170
Beheerskostenperhaenperjaarvoordejarendaarna
metluvo.zonderluvo.doorluvo.
regulierbeheerop100%vandeopp. 187
43
144
vastelasten
50
50
^.
totalebeheerskosten
237
93
144
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Doeltype 3a:Structuurrijkeheide (schaapskudde)
Allebedragenzijninguldensperhaperjaar.
Regulierbeheer:
Met luchtverontreiniging
schaapskudde
=225
plaggenlxp.40jr
=68
maaienl/2xp.40jr = 3
brandenl/2xp.40jr
= 7
opslagverw.4xp.40jr=10
Exploitatiekosten
=313
Kostenvoorinvester.=47
Opzichterskosten 20%=63
Totalebeheerskosten =423

Zonderluchtverontreiniging
schaapskudde

maaien l / 2 x p . 4 0 j r
= 3
branden / 2 xp.40 j r
= 7
o p s l a g verw. 2 x p . 4 0 j r = 5_
Exploitatiekosten
=155
Kostenvoorinvester.=23
Opzichterskosten 20%=31
Totalebeheerskosten =209

Inhaalbeheer:
-15%plaggenin10jaar
5%3jaarachtereenmaaienin10jaar
-20%opslagverwijderenin10jaar
Totaal
Kostenvooropzichterstoezicht
Totalekostenvoorinhaalbeheer
Regulierbeheer:
-metluchtverontreiniging
-zonder luchtverontreiniging
-door luchtverontreiniging

=140

jaar

=423
-209
=214

«. 41
= 4
= 7
= 52
= 10
62
=

(•

per
per
per
per
per
per

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

=51%)

Inhaalbeheer
-totaal
= 62
-doorluchtverontreiniging (75%) = 46
Beheerskostenperhaenperjaarvoordekomende10jaar
metluvo.doorluvo. (zieopm.doelinhaalbeheerop20%vandeoppervl.
62
46
type1)
338
regulierbeheerop80%vandeopp.
171
45
extra:kostenkudde20%
27
50
vastelasten
totalebeheerskosten
495
244
Beheerskostenperhaperjaarvoordejarendaarna
metluvo.zonderluvo.doorluvo.
regulierbeheerop100%vandeopp. 423
209
214
vastelasten
50
50
;_
totalebeheerskosten
473
259
214
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Doeltype3b:Structuurrijkeheide (rasterkudde)
Allebedragenzijninguldensperhaperjaar.
Regulierbeheer:
Met luchtverontreiniging
50
rasterkosten
50
toezicht+veekosten
68
plaggenlxp.40jr
6
maaienlxp.40jr
opslagverw.4xp.40jr
10
Exploitatiekosten
=184
Kostenvoorinvester.=28
Opzichterskosten 20%=.37
Totalebeheerskosten =249

Zonder luchtverontreiniging
rasterkosten
-50
toezicht+veekosten —50
maaienlxp.40jr
= 6
opslagverw.2xp.40jr= 5_
Exploitatiekosten
=111
Kostenvoorinvester.=17
Opzichterskosten 20%=22
Totalebeheerskosten =150

Inhaalbeheer:
27perjaar
-10%plaggenin10jaar
10%3jaarachtereenmaaienin10jaar= 8perjaar
= 7perjaar
-20%opslagverwijderenin10jaar
=42perjaar
Totaal
= 8_perjaar
Kostenvooropzichterstoezicht
= 50perjaar
Kostenvoor inhaalbeheer
Regulierbeheer:
-metluchtverontreiniging
-zonderluchtverontreiniging
-doorluchtverontreiniging

=249
=150
= 99(=

40%)

Inhaalbeheer:
-totaal
- 50
-doorluchtverontreiniging (75%) = 38
Beheerskostenperhaperjaarvoordekomende10jaar
metluvo.doorluvo.
inhaalbeheerop20%vandeoppervl.
50
38
regulierbeheerop80%vandeopp.
199
80
extra:kostenvoordegrazers20%
20
vastelasten
50
totalebeheerskosten
319
118
Beheerskostenperhaperjaarvoordejarendaarna
metluvo.zonderluvo.
regulierbeheerop100%vandeopp. 249
150
vastelasten
50
50
totalebeheerskosten
~299
200

100

(zieopm.
type1)

doel-

doorluvo.
99
99

Doeltype4:Mozaïekvanbos,grasenheide
Allebedragenzijninguldensperhaperjaar.
Regulierbeheer:
Met luchtverontreiniging
rasterkosten
=20
toezicht+veekosten =50
plaggenl/3xp.40jr = 2 3
maaienl/3xp.40jr
= 2
opslagverw. :teverwaarlozen
Exploitatiekosten
=95
Kostenvoorinvester.=14
Opzichterskosten 20%=19
Totalebeheerskosten =128

Zonder luchtverontreiniging
rasterkosten
toezicht+veekosten

-20
=50

maaienl/3xp.60jr
opslagverw. :idem
Exploitatiekosten
Kostenvoorinvester.
Opzichterskosten"20%
Totalebeheerskosten

= 2

Inhaalbeheer:
-5%plaggenin10jaar
-15%3jaarachtereenmaaienin10jaar
Totaal
Kostenvoor opzichterstoezicht
Totalekostenvoorinhaalbeheer

=14per
jaar=11per
- 25per
— 5per
=30per

Regulierbeheer.'
-met luchtverontreiniging
-zonder luchtverontreiniging
-door luchtverontreiniging

-128
- 97
= 31(-24%)

=~72~
=11
=14
=97

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Inhaalbeheer:
-totaal
= 30
-doorluchtverontreiniging (75%) - 23
Beheerskostenperhaperjaarvoordekomende10jaar
tluvo. doorluvo.
inhaalbeheerop20%vandeoppervl.
30
23
regulierbeheerop80%vandeopp.
102
25
extra:kostenvoorbegrazingop20%
14
vastelasten
50
totalebeheerskosten
196
48

(zieopm
type1)

Beheerskostenperhaperjaarvoordejarendaarna
metluvo.zonderluvo.doorluvo.
regulierbeheerop100%vandeopp. 128
97
31
vastelasten
50
50
^_
totalebeheerskosten
178
147
31

101

doel-

Doeltype5:Bosmetopenplekkenheide
Hetregulierbeheer isindesituatiemetenzonder luchtverontreiniginggelijk.
Allebedragenzijninguldensperhaperjaar.
Regulierbeheer:
rasterkosten
=10
toezicht+veekosten—25
Exploitatiekosten
—35
Kostenvoorinvester.= 5
Opzichterskosten
— 7_
Totalebeheerskosten-47
Inhaalbeheer:
5%plaggenin10jaar
-14perjaar
-15%3jaarachtereenmaaienin10jaar-11perjaar
Totaal
-25perjaar
Kostenvooropzichterstoezicht
=5perjaar
Totalekostenvoorinhaalbeheer
=30perjaar
Regulierbeheer =47
Inhaalbeheer:
-totaal
=30
-doorluchtverontreiniging (75%) =23
Beheerskostenperhaperjaarvoordekomende10jaar
metluvo.doorluvo. (zieopm.doelinhaalbeheerop20%vandeoppervl.
30
23
type1)
regulierbeheerop100%vandeopp.
47
vastelasten
50
totalebeheerskosten
127
23
Beheerskostenperhaperjaarvoordejarendaarna
metluvo.zonderluvo.doorluvo.
regulierbeheerop100%vandeoppervl.47
47
vastelasten
50
50
-_
totalebeheerskosten
97
97
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7.5.4. Samenvatting van de beheerskosten
Tabel 12.Kostenvanhetbeheervande doeltypen,met en zonder luchtverontreiniging inguldens perhectare perjaar.
Doeltype

1
2
3a
3b
4
5

Regulier behe er
verschil verschil als%
met zonder
luchtverontr.

286
187
423
249
128
47

134
43
209
150
97
47

152
144
214
99
31
-

Inhaalbeheer
totaal door
als%
luchtv

73
73
62
50
30
30

53%
77%
51%
40%
24%
0%

55
55
46
38
23
23

Intabel 12.zijndekostenvanhet reguliere enhet inhaalbeheer van
de doeltypen samengevat. Uit deze tabel blijkt dathet reguliere
beheer van doeltype 3a (structuurrijke open heide met schaapskudde)
het duurste beheer is.Hetbeheer vande doeltypen 1, 2 en 3b neemt
eenmiddenpositie in.De doeltypen4 en 5,waar een extensief beheer
wordt gevoerd en waar een deelvan deheide inbos overgaat, hebben
het goedkoopste beheer. Hetpercentage van dekostenveroorzaakt door
de luchtverontreiniging is gemiddeld 50%,metuitschieters naar77%
(doeltype 2 ) ,24% (doeltype 4)en0% (doeltype 5 ) .Inde doeltypen 4
en 5vindthetbeheervoorhet grootste deelplaats doorbegrazing. In
doeltype 4wordt aanvullend nog mechanisch beheer uitgevoerd. De
effecten van luchtverontreiniging worden in deze twee doeltypen
gecompenseerd doormeer grazers intezetten. Deze intensivering van
het beheer heeft geen effect op dekosten (ziepar 7.5.2.). Derhalve
is indeze doeltypen slechts eenklein deel van de kosten toe te
schrijven aanluchtverontreiniging. Vanhet inhaalbeheer fluctueren de
kosten tussen 30 en 73gulden,waarvan 75%is toegeschreven aanluchtverontreiniging en de overige kosten zijnveroorzaakt doorwaterstandsdaling en inadequaatbeheer.
Tabel 13.Kostenvanhetbeheervan de doeltypenvoor de komende 10
jaar inguldens perhectare perjaar.Dekostenvan regulier
beheer, inhaalbeheer envaste lasten zijn samengenomen.
Doeltype

1
2
3a
3b
4
5

Beheerskosten voor dekomende 10j
aar
Werkelijke beh eerskosten
Afgeronde kosten
door luchtverontr.
doo r luchtverontr.

374
273
495
319
196
127

186
170
244
118
48
23

370
270
500
320
200
130

190
170
240
120
50
20

In tabel 13.zijn debeheerskostenvoor dekomende 10jaar weergegeven
bij hethuidige niveauvan luchtverontreiniging. Dezekosten variëren
tussen 127en495 gulden.Devolgorde vankostenniveau's isgelijk aan
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75%
75%
75%
75%
75%
75%

die van de vorigetabel.Dezekostenkunnenwordenvegelekenmetde
kostenvanhethuidigebeheer.In hoofdstuk 4 is berekend dat de
kostenvanhethuidigebeheergemiddeldf270bedragen.Hetbeheervan
dedoeltypen1,3aen3bisduurder,hetbeheervandoeltype2iseven
duurenhetbeheervandedoeltypen4en5isgoedkoper.
Indelaatstekolommenzijndebedragenoptientallenafgerond.Met
dezebedragenzalwordengerekendinhetvervolgvanhetadvies.
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TOEKOMSTVERKENNINGEN
INLEIDING
Alsbasisvoordeaanbevelingenishetnoodzakelijktebeschikkenover
inzicht in de effecten van het huidigebeleidenineffectenvan
veranderingen inhetbeleid.Omdatinzicht te verkrijgen zijn zes
scenario'sopgesteld,dieindicatiefdegevolgenvoordeheidevanhet
huidigebeleidenvanmogelijkebeleidswijzigingenbeschrijven.In de
scenario's wordt het doel beschreven dat wordt nagestreefd. De
maatregelen,waarmeehetdoelkan worden bereikt, worden opgesomd,
evenals de effecten van demaatregelenvoordelevensgerneeschapen
vooranderefuncties.Waarmogelijkwordtditaande hand van voorbeelden uitgewerkt. Indicatiefworden,waardatbekend is,dekosten
vandemaatregelenaangegeven.
Inscenario1wordtalsreferentievoor de andere scenario's de
autonomeontwikkelingbeschreven.Bijditscenariowordtverondersteld
datdehuidigetrendsdoorzettenendat het vastgelegde beleid ook
volledig wordt uitgevoerd.Inscenario2wordteenbeleiduitgevoerd
omdedoeltypentotontwikkeling tebrengenbijhethuidigeniveauvan
milieubeïnvloeding. Dit scenario is debasisvoordevolgendevier
scenario's,waarnietalleendedoeltypenworden verwerkelijkt, maar
wordt nagegaan welke invloed het tegengaan of opheffen vaneen
bedreigingheeft.Inscenario3wordtbeschrevenwatdegevolgen zijn
van degeheelopheffenvandeluchtverontreinigingsproblematiekenin
scenario4watergebeurtbijeenreductievande depositie tot een
niveau datdemeesternstigegevolgenwordenvoorkomen.Inscenario5
wordendegevolgenbeschrevenvanhetterugdringenvan de verdroging
en inscenario6vanhetopheffenvanisolatieenversnippering.Par.
8.3.bevatenigeopmerkingenovergecombineerdescenario'sencombinatiesvanmaatregelen.
8.2.

DESCENARIO'S

8.2.1.Scenario1:Autonomeontwikkeling
Aardvanhetscenario
Inditscenariowordtnagegaan,watvoordeheidedegevolgen zijn
van voortzettingvanhethuidigebeleidenbeheer.Ditscenariodient
medeomdeanderescenario'stekunnenbeoordelenopde effecten die
dooreenanderbeleidwordenteweeggebracht.
Maatregelen
Devolgendeontwikkelingenzijnteverwachten:
1. Dehuidige totale,gemiddeldeN-depositievan41kg N/ha,jaar (=
2950 mol) (Schneider & Bresser1987)zalvolgensdevoorlopige
indicatievedepositiedoelstellinguithetIMP-Lucht 1985-1989 in
2000 worden teruggebrachttot31kgN/ha,jaar(=2200mol).Deze
31kgNisopgebouwduit900molNOxen1300mol NHx. Door deze
vermindering van de depositie zal desnelheidvanvergrassing
afnemen.Methetvigerendemaatregelenpakket neemt de depositie
echterslechtsaftot34kgN/ha,jaar (=2400mol). Bijdehuidige
N-depositievan41kgN/ha,jaartreedtvergrassingopnacirca 20
jaar. Bijeendepositievan34kgN/ha,jaarishetnaverloopvan
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25jaarnodigomteplaggen.Aanderand van heidevelden treedt
door de hogeredepositievanNH3overigenseensnellerevergrassingop.
2. Devoorlopige indicatieve doelstelling voor de depositie van
potentieel zuur bedraagt1400mol (H+)/ha,jaarinhetjaar2000,
onderdeveronderstellingdat1600mol (H+)/ha,jaaruitNOxenNH3
niet verzurend werkt, omdat werd verondersteld dat deze
hoeveelheiddoorvitaleecosystemenzoukunnenworden geneutraliseerddooropnamedoordevegetatieendoordenitrificatie (Meijer
1987).Samengeeftdit een depositiedoelstelling van 3000 mol
(H+)/ha,jaar potentieel zuur. Dedepositiebedraagtnu4900mol
(H+)/ha,jaar.Ertreedtgeenverzuringvandebodem meer op bij
een depositie van1400mol (H+)/ha,jaar,deveronderstellingdat
1600moluitNOxenNH3nietverzurendwerkt,bleekniet houdbaar
te zijn (Schneider &Bresser 1987).Bijhetniveauvan3000mol
(H+)/ha,jaarzaldedifferentiatievandefloraenvegetatie, met
nameopzwakgebufferdeplaatsen,nogverderafnemen.
3. Regulering van gebruik, voor zover dat strijdig is met de
doelstelling voor de heide. Dit betekent het opstellen van
zoneringplannen voor de recreatie, het weren van recreatief
gebruik, dat niet is gericht op het beleven van de heide
(motorcrossen,oplatenvanmodelvliegtuigjes),het tegengaan van
autoverkeer en hetminimaliserenvandeinvloedvanhetmilitair
gebruik,voorzovermogelijkbinnenhetStructuurschema Militaire
Oefenterreinen. Vandezemaatregelenzullenvooralverstoringsgevoeligediersoortenprofiteren.
4. Deintensiveringvanhetbeheerzalzich waarschijnlijk doorzetten. Er worden op twee vlakken initiatieven ondernomen.Een
groeiendeoppervlakteheidewordtbegraasdachtereenraster ( in
1987 circa 6.000 ha), waardoor de structuurvandevegetatie
toeneemt.Detweedeontwikkeling is het mechanisch plaggen. In
1987 is circa140hageplagd.Doorhetbedrijfslevenisberekend
datindekomendejarenminimaalf.740.000perjaarnodig is om
rendabel tekunnenplaggen.Ditbetekent,bijeenafnemendekostprijs,voor1988220ha (kostenf3400/ha),voor1989 260 ha (f
2900/ha) en voor 1990 en volgendejaren280ha (f2700/ha)te
plaggenterrein.Opeenoppervlakteheidevan42.000haisdit0,5
tot 0,7% per jaar. Voor 1988 is volgens een opgavevande
terreinbeheerdersf500.000beschikbaaromteplaggen(140ha).
Metbovengenoemdeontwikkelingenzaldelevensgemeenschapvandeheide
zichopdevolgendewijzeontwikkelen:
1. Zoalsgenoemdzaldeluchtverontreinigingwelworden teruggedrongen, maarnietzoverdatdevergrassing,deverbramingendeverbossingnietmeeroptreden.Welzalhet bij een depositieniveau
van 34 kg N/ha,jaarbetermogelijkzijndevergrassingdoorhet
beheertecompenseren,danbijde huidige depositie van 41 kg
N/ha,jaar. Omdat de afname van dedepositielangzamerhandzal
wordengerealiseerd,betekent dit een verdere afname van het
areaalnietofweinigvergrasteheideeneenverdereafnamevande
heideterreinen waar bijzondere soorten voorkomen. Ook de
verbossingzaltengevolgehiervannogtoenemen.
Dooreenintensieverbeheerkunnendeeffectentendele worden
gecompenseerd, metnamekunnendevergrassing,verbramingenver-
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2.

3.

4.

5.

bossingwordentegengegaan.Ditgeldtnietvoordesnelleveroudering vandeheide,waardooraanstabieleoudestructurengebonden
soortenweiniglevenskansenmeerhebben.Ookvoorde fauna heeft
het intensievebeheerwaarschijnlijknegatievegevolgen.Omdatde
beheersmaatregelen elkaarzosnel opvolgen dat sommige soorten
geenlevensvatbarepopulatiesmeerinstandkunnenhouden.
Doordat de verbossing doorgaat zal de versnippering zich
voortzetten. Dieren vangroteopenvlaktenzullenachteruitgaan.
Hetuitstervenvanpopulaties tengevolge van tijdelijk slechte
omstandighedenzetzichvoort.
Door de depositie van zuurvormende stoffen blijft er een
nivellering plaatsvinden van bodemomstandigheden.Metnamegaat
differentiatieverlorenopplaatsen,waaraanderandendepHdoor
mineraalrijk kwelwater is gebufferd en op kalk-enleemrijke
plaatsen.
Deoppervlaktegoedontwikkeldenatteheide (momenteel nog 1.000
ha) zalnogverderafnemendoorverlagingvandewaterstandenten
gevolgevan waterwinning en door peilverlaging in omringende
gebieden.
Verspreidwordtcirca20%vandeheidenietbeheerd.Hierlooptde
kwaliteitmetrasseschredenterug.

Inpar.4.10.isberekenddathethuidigeheidebeheerjaarlijksf11,2
min kost. Bij deberekeningvandekostenvanscenario2blijktdat
45%vandebeheerskostenwordtveroorzaaktdoormaatregelen,dienodig
zijn omdeeffectenvanluchtverontreiniging tecompenseren.Aangenomenmagwordendathetbijhethuidigebeheer ook om een dergelijk
percentage gaat.Ditbetekentdatdekostenvanhetbeheerdieworden
veroorzaaktdoorluchtverontreinigingmomenteelcircaf 5,0 min per
jaarbedragen.
Belemmeringenvoorhetrealiserenvanditscenario
1. De depositie-doelstelling uit het IMP-Lucht 1985-1989 zal
waarschijnlijk niet worden gehaald, omdat de economische
bedrijvigheidenhetautogebruik zijn toegenomen en omdat het
effect vaneenaantalmaatregelentegenvalt (Meijer1987;Tussentijdseevaluatieverzuringsbeleid 1987).
2. Ineenaantalgevallenkanhet voorkomen dat door 'gevestigde'
belangenhetnietmogelijkishetstrijdiggebruiktereguleren.
3. Deoppervlakteheidediein1987isgeplagd,iste klein om een
rendabele voortzetting tewaarborgen.Ditkandebeschikbaarheid
vandemaatregelplaggenophetspelzetten.
8.2.2.Scenario2:Realisatievandedoeltypen
Aardvanhetscenario
Inditscenariowordendedoeltypenuithoofdstuk 7 gerealiseerd,
echter binnen de beperkingen die worden opgelegddoordeexterne
milieuinvloeden,zoalsdiebijscenario1(autonomeontwikkeling)zijn
vermeld. Datwilzeggendatdeluchtverontreiniging alseenrealiteit
wordtaanvaard.Ditsteltbeperkingenaandeverdeling van doeltypen
en vereist een intensieverbeheeromdedoeltypenterealiserendan
zonder luchtverontreiniging het geval zou zijn. Er worden geen
maatregelengenomenomontwatering,versnipperingenisolatietegente
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gaan.Omopdetotaleoppervlakteheidededoeltypenbinnen10jaarte
kunnenrealiserenwordtinhaalbeheeruitgevoerd.
Doelenvanhetscenario
1. Planmatigmiddelsdecriteriavoortoedelingvoorieder heideterreinbepalenmetwelkdoeltypedenatuur-enlandschapswaardenhet
sterkstkunnenwordenbevorderd.
2. Hetbeherenvandetotaleoppervlakteheide,inplaatsvan80%bij
autonomeontwikkeling.
3. Doelmatigerbeheren,waardoordenatuur-en landschapswaarden en
decultuurhistorischewaardenzoveelmogelijkendebeheerskosten
zoweinigmogelijktoenemen.
Maatregelen
Dedoeltypenkunnen worden gezien als de potentieel mogelijke
vormen diedeheidekanaannemen,ofwelalsdegewenstevormenvanuit
hetnatuur-enlandschapsbehoud.Dehuidigewaardenen kenmerken van
de heideterreinen wordenbekendverondersteld,waardoormetdeopgesteldecriteriabepaaldkanwordenwaarwelkdoeltypemetde grootste
kans op succes gerealiseerdkanworden.Doorhetinhaalbeheerwordt
eengoedeuitgangssituatie geboden en kunnen de doeltypen in een
periodevan10jaarwordengerealiseerd.
Tabel14.Toekomstigeenhuidigedoeltypenverdeling
Toekomstige
% hectaren

Huidigeverdeling
%hectaren

10

10 4.000(1000hanatte,2000haduinheide,
1000haoverigesituaties)
33 14.000 (groteheideterreinen)
19 8.000(rondvraag)
14 6.000(rondvraag)
5 2.000(rondvraag)
0
0
19 8.000
42.000

2
21
3a
21
3b
21
4
17
5
10
onbekend0
totaalI

4.000
9. 000
9 000
9. 000
7,000
4. 000
0
42.000

Opbasisvaneenomvangrijke steekproef van de grote en grootste
heideterreinen, komt dewerkgroepbijtoepassingvandecriteriatot
eenglobaleverdelingvandoeltypendieintabel14. is weergegeven.
Bij de kolom huidige verdeling istevensdebronvandiegegevens
aangegeven. Gebruik van de criteria door de afzonderlijke
terreineigenaren zal naar verwachting dezelfde doeltypeverdeling
opleveren.Opgemerktdienttewordendatdezeverdeling is opgesteld
ominzichttegevenindegevolgenvaneendoeltypenbeleidennietals
eenvaststaandresultaatmoetwordenbeschouwdof als een verdeling
vooraf.
Voordelenenveranderingentenopzichtevandeautonomeontwikkeling:
1. Meernatuur-enlandschapswaardenkunnensterkertot ontwikkeling
wordengebrachtmeteenefficiënteinzetvanmiddelen.
2. Iedereheidewordtgoedbeheerd.
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4.

5.
6.

Devergrassing,verbramingen verbossing worden teruggedrongen,
behalve in de doeltypen waarin grasachtige vegetatiesenbos
nevendoelzijn.Hierdoorneemtdebedekkingvan de dwergstruiken
toe, neemt denutriëntenvoorraad af,neemtdesoortenrijkdomtoe
enneemtookdeopenheidtoe.
Hetspectrumaanverschijningsvormenvandeheidewordt vergroot,
doordat 4.000 ha van het doeltype bosmetopenplekkenheide
(doeltype5)wordtgerealiseerd.Alslocatiewordtgedachtaan de
ZuidelijkeVeluweendeMeijnweg.
Eriseenafnamevandoeltype2(structuurarmeopenheide)en een
toename van de doeltypen3ben4 (structuurrijkeopenheidemet
rasterkuddeenmozaïekvanbos,heideengras).
Indedoeltypen4en5ontstaatopeendeelvandeheide spontaan
gesloten bos. Voor doeltype 4 is dit 33%,of2.300ha,voor
doeltype5isdit minimaal 60%, of 2.400 ha. De oppervlakte
spontaangeslotenbosneemtderhalvetoemet4.700ha.

Tabel15.Plagbehoeftevoordekomende10jaarin%enhaperjaar
Doeltype Oppervl.
1
2
3a
3b
4
5
Totaal

4.000
9.000
9.000
9.000
7.000
4.000
42.000

Regulier beheer
Freq. %
Haplaggen
30jr80
30jr80
40jr80
40jr80
40jr27
-

107
240
180
180
47
754

Inhaalbeheer
% Haplaggen
20
20
15
10
10
5

80
180
135
90
70
20
575

Totaal
Haplaggen
187
420
315
270
117
20
1329

Tabel16.Overigemaatregeleninhectarenperjaar
Doeltype Oppervl
1
2
3a
3b
4
5
Totaal

4.000
9.000
9.000
9.000
7.000
4.000
42.000

Maaien
Branden SchaapskBegrazen
(reg.)(inh.)
130
200
113
225
58
0
726

0
0
135
270
315
180
900

67
225
113
0
0
0
405

1.334
1.334
0
0
9.000
0
0
9.000
0
7.000
0
4.000
10.334 21.334

Opslagverwijd.
(reg.) (inh.)
400
1.800
900
900
0
0
4.000

Indetabellen15.en 16. is berekend over welke oppervlakte de
verschillendebeheersmaatregelenjaarlijksmoetenwordenuitgevoerdom
dedoeltypenterealisereneningoedestaattehouden.Omdat de oppervlakten waarop de beheersmaatregelen worden uitgevoerd in de
verschillende scenario'sslechtsmarginaal verschillen, worden deze
tabellenindeanderescenario'snietgepresenteerd.
Intabel17.zijndekostenvanhetscenarioweergegeven. Hiervoor
zijndeafgerondekostenvandedoeltypenuithoofdstuk 7.(tabel13.)
vermenigvuldigdmetdeoppervlakte.
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80
180
180
180
0
0
620

Tabel17.Doeltypeverdeling (inha)enbeheerskosten (inguldens)van
scenario2voordekomende10jaar

Doeltype
1
2
3a
3b
4
5
Totaal

Oppervl.
4.000
9.000
9.000
9.000
7.000
4.000
42.000

Huidig eluchtverontr.
totaal
perha
370
270
500
320
200
140
f

1.480.000
2.430.000
4.500.000
2.880.000
1.400.000
520.000
13.210.000

Doorli ichtverontr.
perha
totaal
190
170
240
120
50
20

760.000
1.530.000
2.160.000
1.080.000
350.000
80.000
f 5.960.000(

Vandebeheerskostenwordt45% veroorzaakt doordat een intensiever
beheerwordtgevoerdtengevolgevandeluchtverontreiniging.
Dekostenvanditscenariozijnin vergelijking met de autonome
ontwikkeling (scenario1)f13,2-f11,2-f2,0minperjaarhoger,
eenverhogingvan18%.Daarmeewordt20%meerheidebeheerddanbijde
autonome ontwikkeling, omdat met hethuidigebeheersgeldnietalle
heideadequaatwordtbeheerd.Daarnaastwordteenintensieverregulier
beheer gevoerd en wordtviahetinhaalbeheer in10jaardebeheersachterstand weggewerkt. De relatief geringe toename van de
beheerskostenkanwordenverklaarddoordatergoedkopedoeltypen(4en
5)zijngeïntroduceerd,doordat het juiste doeltype op de juiste
plaatswordtgelegd,waardoordebeheersinspanningrelatiefminderkan
zijn,endoordateenefficiënterbeheerkanwordengevoerd. Nadat de
10 jaar, waarin hetinhaalbeheerwordtuitgevoerd,omzijndalende
beheerskostenmetf1,1minvanf13,2minnaarf12,1min.Circa 50%
vandeextrabeheersgeldenisdusgedurende10jaarnodig.
Belemmeringen
1. Demedewerkingvandeterreineigenaren isnodigomhet doeltypenbeleiduittekunnenvoeren.
2. Deextramiddelendievoorhetbeheernodigzijn,zullengedurende
10 jaar beschikbaarmoetenwordengesteld.Hetgaatomf2,0min
perjaar.
8.2.3.Scenario3:Beheerzonder luchtverontreiniging
Aardvanhetscenario
Hetterugbrengenvandeluchtverontreinigingnaarhet niveau, dat
de kwaliteit vandeluchtgeenbelemmeringmeerisvoordeontwikkelingvandelevensgemeenschapheide.
Luchtverontreinigingheeftgeeneffectopde heidevegetatie, wanneer
er minder dan 10 kg N/ha,jaar (= 700 mol) op de heidewordt
gedeponeerd (Schneider&Bresser 1987).Erkandanwordenvolstaanmet
eenmaal plaggen per 90 jaar (figuur 9.).Eendepositievan10kg
N/ha,jaarisgelijkaandeachtergrondbelasting. In vergelijking met
de huidige gemiddelde depositievan41kgN/ha,jaarisderhalveeen
reductievan80%noodzakelijk.Invergelijkingmet de depositiedoelstelling van het IMP-Lucht 1985-1989 van 31kgN/ha,jaarzouhet
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45%)

terugdringenvandeN-depositie tot 10 kg/ha,jaar een aanzienlijke
verscherpingvanhetbeleidzijn.
De input aan zuurvormende stoffen moet tegelijkertijd worden
teruggebrachtvan4900mol (H+)/ha,jaartot1400mol (H+)/ha,jaar,een
reductievan70%(Schneider&Bresser1987).Wanneeraande stikstofeiswordtvoldaan,wordttegelijkertijdaandezezuur-eisvoldaan.Het
huidigebeleidiseropgerichtdezuurdepositieterugte dringen tot
3800mol(H+)/ha,jaar.
Aanderandvandeheideblijkt14kgN/ha,jaarmeerNH3te worden
gedeponeerddanmiddenopdeheide (Schneider&Bresser1987).Doordat
lokalebronnenuitdeveehouderijhierbijeengrotereffecthebbendan
de andere bronnen dient debestrijdingvandeluchtverontreiniging
voordeheidebijdezebronnentebeginnen.Overigens is de invloed
van de andere bronnen zodanigdatookreductievandeuitstootuit
anderebronnen (industrieenverkeer)urgentis. De maatregelen die
moeten worden genomen vallen buitenhetkadervanditrapport,dat
slechtswilbeschrijvenwatergebeurtmetdeheide.Voor maatregelen
om de verzuringeneutrofiëringterugtedringenwordtverwezennaar
deTussentijdseevaluatieverzuringsbeleid (1987).
Bijhetbereikenvandelagereluchtverontreiniging kan nog niet
direct de beheersinspanning worden geëxtensiveerd. Dehoeveelheid
nutriënten,dieindeafgelopenjarenreedsin de heide is terecht
gekomen, zal eerstmoetenwordenafgevoerd.Deextensiveringvanhet
beheer zal naar verwachting 5 tot 10 jaar achterlopen op de
verminderingvandedepositie.
Herstelvanzwakgebufferdebodemsisspontaanwaarschijnlijk niet
mogelijk. Onderzoek zalverrichtmoetenwordennaarherstelmaatregelen,bijvoorbeeld door het toevoegen van de mineralen die zijn
uitgespoeld (zieook:VanBeusekom1988).
Deresultatenvanhetterugbrengenvandeluchtverontreiniging tothet
achtergrondniveauzijnvoordeheide:
1. Dedwergstruikenkunnenhundominerendeplaatsbinnen de levensgemeenschapweerinnemen.
2. Deverouderingvandezesoortengaatlangzamer,waardooreen stabielere levensgemeenschap kan ontstaan met meer plaats voor
soortenmeteenlangeontwikkelingstijdenvoorsoorten die zijn
gebonden aan milieuomstandigheden diealleeninoudestructuren
optreden.
3. Desoortenrijkdomvandevegetatieenvandefaunawordtgroter.
4. Doordatgeenverzuringmeerplaatsvindt,kanhersteloptredenvan
zwak gebufferdedelenvandeheide,zoalskwelplekkenenkalk-en
leemhoudendebodems.Ookhierdoorgaatdesoortenrijkdomvooruit.
5. Ertreedteenverschuivingopindedoeltypeverdeling tenopzichte
van scenario 2.Deoppervlaktevandoeltype1(bijzondereheide)
kannaarverwachtingmet minimaal 2.000 ha toenemen. De open
doeltypenkunnenmetminderbeheerinstandwordengehoudenenhet
doeltypebijzondereheide zal op meer plaatsen kunnen worden
gerealiseerd. Dit is uitgewerkt in tabel17.Opkortetermijn
zullendejaarlijksebeheerskostenten opzichte van scenario 2
daardoor licht stijgenmetf0,2min.Wanneerdenutriëntenzijn
afgevoerd zullen de beheerskosten aanzienlijk kunnen dalen,
namelijkvanf13,4minnaarf6,2min.

111

6. Devegetatiewordtmindergevoeligvoorverstoringenschade door
hetHeidehaantjeenvooraantastingdoorstrengevorst.
7. Doordatgeenvergrassingenverbossingmeeroptreden door luchtverontreiniging (wel treden dezenogopdoorverdrogingendoor
inwaaienvanstuifmeelengroteaantallenzadenaanderandvande
heide) en doordat de heide minder snel veroudert, kan de
beheersintensiteitkleinerworden. De plagfrequentie kan dalen
naar eenmaalper90jaar,daarnaastkandefrequentieofintensiteitvandeanderemaatregelenmetcirca50%omlaag.
8. Hetbeheervandeheidewordtaanzienlijk goedkoper, de directe
beheerskosten dalen met f 6,2 min, een reductievan46%ten
opzichtevandebeheerskostenbijhethuidigedepositieniveau.
Tabel18.Doeltypeverdeling (inha)enbeheerskosten (inguldens)van
scenario3voordekomende10jaar
Doeltype

Oppervlakte
seen.2 seen.3

1
2
3a
3b
4
5
Totaal

4.000 6.000A
9.000 9.000
9.000 9.000
9.000 8.000A
7.000 6.000A
4.000 4.000
42.000 42.000

Kosten:metluvo.
perha totaal
370 2.220.000
270 2.430.000
500 4.500.000
320 2.560.000
200 1.200.000
130
520.000
f13.430.000#

door luchtverontr.
totaal
perha
190
170
240
120
50
20

1.140.000
1.530.000
2.160.000
960.000
300.000
80.000
f 6.170.000(

:veranderdeoppervlakte tenopzichtevanscenario2doordebetere
kwaliteitvandelucht.
#:eenverhogingtenopzichtevanscenario2metf0,2min.
Belemmeringen
1. Hetterugdringenvandeluchtverontreiniging tot op het achtergrondniveau is een zaak van langeadem.Dezebeleidskeuzezal
eerstmoetenwordengemaakt,pasdaarnakanerenigzichtzijn op
de termijn die isgemoeidmetderealisatie.Iniedergevalzal
datenigedecenniaduren.
2. Doorhetaantrekkenvandeeconomie,waardoorde bestrijding van
de luchtverontreiniging moeilijker wordt,wordtdedoelstelling
vanditscenariomoeilijkerbereikbaar.
8-2.4.Scenario4:Beheerbijsterkverminderde luchtverontreiniging
Aardvanhetscenario
Inditscenariowordtnagegaanbijwelkniveauvan luchtverontreiniging het voortbestaanvandelevensgemeenschapheideindekomende
tijdzodanigkanwordengewaarborgd,datdemeestschadelijkeeffecten
wordenopgevangen.
DedepositiedoelstellinguithetIMP-Luchtbedraagt34kgN/ha,jaar(=
2400 mol) en 3000mol (H+)/ha,jaar.Geeneffecttreedtopbij10kg
N/ha,jaar (=700mol)en1400mol (H+)/ha,jaar.Wanneerde depositiedoelstelling isbereiktmoetiedere25jaarwordengeplagdomdeheide
instandtehouden,inhetlaatstegevalisditeensinde90jaar.
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Struikheideplantenkunneninnatuurlijke omstandigheden circa 30
jaar oudworden.VooreenlevensgemeenschapwaarinStruikheideplanten
vanalle leeftijdenvoorkomen,inclusiefdeafgetakelde fasen, dient
eenbeheerscyclusvan40jaartewordengehanteerd.Meteenplagcyclus
van40jaarcorrespondeerteendepositievan22kgN/ha,jaar (= 1600
mol). De vegetatieontwikkelingkanbijzulkeomstandighedenredelijk
ongestoordverlopen. Voor zwak gebufferde milieu's dient ook de
depositie van potentieel zuur minimaaltewordenteruggebrachttot
2200mol (H+)/ha,jaar, de waarde die halverwege ligt tussen de
streefwaarde en dewaardewaarbijgeenschadelijkeeffectenmeeroptreden.Tenopzichtevandehuidigedepositiezijndit reducties van
50% voor NOx en NH3 en55%voorpotentieelzuur.Wanneeropkorte
termijndeluchtverontreinigingnaardegenoemdewaardenwordt teruggebrachtwordendeomstandighedenvoordeheidezodanigverbeterd,dat
hetvoortbestaanopkortetermijnisgewaarborgd.
Voordelenvanditscenariotenopzichtevanscenario2
1. Vergrassing,verbramingenverbossingtredenmindersnelop.
2. Daardoorendoordatdeverzuringafneemtzijnerbetere mogelijkheden voorherstelvandeheidelevensgemeenschap.Desoortenrijkdomkantoenemen.
3. Deheidesoortenhebbeneenbetereconcurrentiepositie tenopzichte
vandegrassen.
4. Doordateenminderintensiefbeheerwordtgevoerd,kunnen soorten
die een lange ontwikkelingstijd hebbenensoortendiegebonden
zijnaanoudestructurenzichbeterhandhaven.
5. Plantesoortendiemindergevoeligzijnvoorverzuringkunnen zich
herstellen.
6. Debeheerskostenzullenoptermijndalenmetcirca25%,ofwel f3
min.
Dedoeltypeverdeling isongeveergelijkaandievan scenario 3, met
iets minder mogelijkheden voor doeltype 1,omdatmetnameopzwak
gebufferdeplaatsendegenoemdereductiemogelijknietvoldoende isom
eengoedeontwikkelingopgangtebrengen.
Belemmeringen
Hoewelditscenariobeter bereikbaar is dan scenario 3 gelden
hiervoor dezelfde belemmeringen. Namelijk dathetmoeilijker isde
reductie terealiserendoordeaantrekkendeeconomieendatpasop de
langetermijnderesultatenzichtbaarzullenworden.
8.2.5. Scenario5:Ongedaanmakenvanverdroging
Aardvanhetscenario
Hettegengaanvanverdereverdrogingvannatteenvochtigeheideen
hetnemenvanmaatregelengerichtophetherstelvannatteenvochtige
milieu'sopdeheide.
Inhoofdstuk2en3iseralopgewezen dat van de 4.000 ha goed
ontwikkelde natte heide (Ericetumtetralicis)uit1960nunogcirca
1.000haresteert.Daarenbovenisdehydrologische toestand van een
onbekendaantalhagelegenindeovergangszonenaarbeekdalenenmatig
vochtigeheideverslechterd.Doormaatregelenrondomdeheideen door
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grondwaterwinning staat de resterendeoppervlaktenatteenvochtige
heideonderdruk.Inhoofdstuk5 is geconstateerd dat de vochtige
heidevanuithetbeleidprioriteitheeftbijveiligstelling.
Eris een aantal maatregelen waarmee dit scenario gestalte kan
krijgen. Met een aantal daarvan isalervaringopgedaan.Waardat
mogelijkiszullenvoorbeelden worden gegeven. De kosten van het
scenario zijn onbekend omdatnietbekendisopwelkeplaatsenwelke
maatregelen noodzakelijk zijn en in welke omvang. Hiertoe zijn
gebiedsstudies nodig. De maatregelen, waarmee hetdoelkanworden
bereikt,zijn:
1. Tegengaanvan het doorbreken van ondoorlatende bodemlagen en
andere dewaterhuishoudingongunstigbeïnvloedendemaatregelenin
dedirectenabijheidvandeheideenopdeheidezelf.Eenrecente
studie in De Groote Peel (Poelman1987;Joosten&Bakker1987)
heeftuitgewezendatdrainagevanenberegeningopaan De Groote
Peelgrenzendelandbouwgrondnegatieveeffectenheeftopdewaterhuishouding inhetreservaatdooreentoename van de wegzijging
van hetgrondwater.Diteffectwordtookverwachtopanderenatte
envochtigeterreinen.Planologischeeninrichtingsmaatregelen om
deze verslechtering tegen te gaanzijnvanbelangombestaande
natteenvochtigeheideterreineninstandte houden. Ook op de
heide zelf moethetdoorbrekenvanmoeilijkdoorlatendelagenen
dewinningvangrondwaterwordentegengegaan.
2. Hetafdammenvanontwateringssloten.Opeenaantalplaatsen lopen
openlangsdevochtigeheideontwateringssloten.Doorhierindammenteplaatsenwordteenbelangrijkebijdrage geleverd aan het
herstellen van de waterhuishouding. Voor de meestebestaande
vochtigeheideterreinenkanhierdoordehoogwatersituatie instand
worden gehouden of worden verbeterd. Daarnaast isvernatting
mogelijkvaneertijdsnatte,maarnuverdroogde heide. Omdat de
fluctuaties door deze maatregel kunnen toenemen, moet deze
maatregelwordentoegepastsamenmetmaatregelendiedewegzijging
beperken.
Hetafdammenvanslotenheeftopeen aantal plaatsen al tot
succes geleid. Op Vlieland zijnslotenafgedamdwaardoor50ha
duinterrein,waaronderduinheide,isvernat.Opde Dwingelose en
Kralose Heide zijn 10 km sloten en greppelsdichtgeschoven,
waardoorcirca700haheideisvernat,Pijpestrootjein bedekking
is afgenomenenVeenpluis,Dopheide,BeenbreekenKlokjesgentiaan
zijntoegenomen.Daarmeeisdezeheide nog niet optimaal ingericht, omdaternogdriewaterschapsleidingendoordeheidelopen
diewatervanlandbouwgronden afvoeren. Ook op de Landschotse
Heide, Kampina, het WapserveldeninhetStelkampsveld(Gelderland)zijnmethetafdammenvanslotengoede resultaten behaald.
Dekostenwarenf5.000(Vlieland)totf35.000(Dwingelderveld).
3. Hetherstellen van regionale hydrologische systemen, waardoor
zowel ondiep als diep grondwater weer metkwelstromenaande
oppervlaktekanwordengebracht.Doorin de omgeving van natte
heideveldendeoppervlakkigeendediepere grondwateronttrekkingen
tebeëindigenkanhieraangestaltewordengegeven.Hierdoorstijgt
tevenshetniveauvanhetondiepegrondwater.
4. Aanderandenvannatteenvochtigeheideenlangs overgangszones
langsvennenstaatineenaantalgevallenbos.Dewaterhuishouding
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wordthierdooropongunstigewijzebeïnvloed.Eenmaatregelomdit
te beperken is het omzetten vannaaldbos inloofbos.Hierdoor
neemtdeverdampingmetcirca75mm per jaar af, waardoor een
groterdeelvandeneerslagaandebodemwordttoegevoegd.
5. Omzetten van bos in heide of grasland. Hierdoor neemt de
verdamping nog meeraf,namelijkmet100-200mmperjaar.Deze
maatregelisvooralvanbelangwanneerkleine vochtige heideterreinen en vennen direct worden omzoomddoorbos.Doorhetbos
terugtezettenenderandenvanhetblijvendebosomtezettenin
loofboskunnendeeffectenwordenverkleind.
6. Het aankopen en/of uit de pacht nemen van (drainerende)
landbouwgrond in de omgevingvanvochtigeheidevelden.Hetgaat
hierbijomlandbouwenclaves op de heide, om landbouwgrond in
aangrenzendebeekdalenenomhogergelegenlandbouwgrond ininzijgingsgebieden,diekwelstromenvoeden.Deze maatregel is veruit
het meestperspectiefrijkomgroteoppervlaktenvochtigeheidete
restaureren.Eenstudievan het Dwingelderveld (Bakker et al.
1986) heeft uitgewezen dat aankoop of uit depachtnemenen
optimaalinrichtenvaneenbeperktehoeveelheid landbouwgrond de
hydrologische omstandigheden van een groot deel vandeheide
veiligstellen.
Ophet Dwingelderveld is de laatste 5 jaar circa 15 ha
landbouwgronduitdepachtgekomen.Ditkonnogniettotresultaat
leiden,omdattussendevrijepercelennogverpachtepercelenliggen, die het onmogelijk makendewaterstandteverhogen.Opde
LandschotseHeidekondewaterstandvanenkeletientallenhaheide
worden verhoogd doordeaankoopvancirca4halaaggelegenlandbouwgrond,dieeenenclavevormdeopde heide. Hiermee was een
bedragvancircaf150.000gemoeid.
Hetresultaatvandezemaatregelen
1. Verhinderenvanverdrogingvande resterende natte en vochtige
heide.
2. Eentoenamevandeoppervlaktevanhet (zeldzame)Ericetum tetralicis.
3. Toenamevanzeldzameplantesoortenvanhetecotoopvochtigeheide,
zoalsMoeraswolfsklauw,Beenbreek,Heidekartelblad,Liggendevleugeltjesbloem,BruineenWittesnavelbies,Rondeen Kleine zonnedauw,Klokjesgentiaan,VeenpluisenVeenbies.
4. Toename van soorten die gebonden zijn aan zwak gebufferde
omstandigheden,omdatmineraal-enkalkrijkgrondwater (kwelwater)
belangrijker kan worden dan regenwater. Met name
de
orchideëenrijkeheidekanhierdoortoenemen.
5. Toenamevanaannatteenvochtigeheide en aan overgangen naar
beekdalen gebondendiersoortenzoalsWulp,HeikikkerenGentiaanblauwtje.
6. Eenmindersterkevergrassingenverbossing,vanwege de voor de
soortenvannatteenvochtigeheidebeteremilieuomstandigheden.
7. Eentoenamevandoeltype1metvochtigeheidevegetatiesvan 3.000
ha tot 4.000 ha.Hierdoorstijgendebeheerskostentenopzichte
vanscenario2metcircaf0,1minperjaar.
8. Door het terugdringen van het bos wordt eutrofiëring met
inwaaiendebladeren,naaldenenstuifmeelbeperkt.
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Tabel19.Doeltypeverdeling (inha)enbeheerskosten (inguldens)van
scenario5voordekomende10jaar

Doeltype

Oppervlakte
seen.2 seen.5

1
2
3a
3b
4
5
Totaal

4.000 7.000"
9.000 8.000A
9.000 8.000A
9.000 9.000
7.000 6.000A
4.000 4.000
42.000 42.000

Kosten:metluvo.
perha totaal
370 2.590.000
270 2.160.000
500 4.000.000
320 2.880.000
200 1.200.000
130
520.000
f13.350.000#

door luchtverontr.
perha
totaal
190
170
240
120
50
20

1.330.000
1.360.000
1.920.000
1.080.000
300.000
80.000
f 6.070.000(

A

: toenamevandoeltype1tenopzichtevanscenario2met3.000ha
natteheide.
#:stijgingtenopzichtevanscenario2metf0,1min.
Be1emmeringen
1. Voorhetuitvoerenvanditscenarioisde medewerking nodig van
aanliggendeterreineigenarenengebruikers,evenalsdievangrondwatergebruikers.
2. HetdientmogelijktezijnaandeherplantplichtvandeBoswet te
voldoen doorhetgeslotenbosdatontstaatindedoeltypen4en5
alscompensatieoptevatten.
3. Hetinwisselenvangeplantbosnaarspontaanbosuitde doeltypen
kan gepaard gaan meteenfunctiewijzigingvanmulti-functioneel
bosnaarbosmetaccentnatuur.Hetisvolgens het Meerjarenplan
Bosbouwnodigdittecompenseren.
4. Omtekunnenbepalenwaarwelkemaatregelhet meeste perspectief
heeftishetnodiginrichtingsplannentemaken.
5. Voordeinrichtingisgeldnodigomde noodzakelijke maatregelen
en eventueleschadevergoedingentekunnenbetalenenomlandbouwgrondenaantekopen.
8.2.6.Scenario6:Ongedaanmakenvanisolatieenversnippering
Aardvanhetscenario
Hettegengaanvanverdereversnipperingen isolatie en het herstellenvandeopenheidvanheideterreinen.
Maatregelen
Hetbovenstaandekanconcreetwordenvertaaldin het creëren van
heideterreinen,diegroterzijndan250en400haendoorhetopruimen
vanbarrièresdoor:
1. Hetomvormenvanaangeplantenspontaangeslotenbos naar heide,
waarvan de locatie endeomvangnaderbepaalddienenteworden.
Hetkappenvanhetbosdientombestaande (te)kleine heidevelden
zogroottemakendathetvoortbestaanvanpopulatiesdierenwordt
gewaarborgd.
Op het Dwingelderveld is recent de openheid aanmerkelijk
toegenomen door verspreid intotaal2habosteverwijderen.Op
hetWapserveldenhetDoldersummerveldis,omdeze heideterreinen
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2.

3.

4.

5.

6.

met elkaar teverbinden,29hageplantbos,dattijdensdestorm
van1973isomgewaaidniet herplant. Later is nog eens 4 ha
geveld. OpHeidestein (Ut)is20habosverwijderdomregeneratie
vanheidemogelijk te maken. Door de opbrengst van hout en
strooiselheeftdezemaatregelgeldopgeleverd.Indeboswachterij
St.Anthonis (NBr)iscirca65habosverwijderd.
Hetaankopenvanlandbouwgrond,dieenclavesop de heide vormt,
langs de randenligtoftussentweeheideterreineninligt.Deze
grondenkunnendienenvoorregeneratie van heide of kunnen in
gebruikwordengenomenalsextensieveakkerofalsgrasland.
Hetopruimenvaneendeelvandewandelpadenenbeheerswegen, die
openlangsdeheideliggenomgrotereongestoordeoppervlaktente
makenenverminderingvanpadenenwegenopdegrensvandroog en
nat en vanbosenheideomorganismenvangradiënteneenzogoed
mogelijkmilieutebieden.Erdientvoor gezorgd te worden dat
wandelrecreatiegoedmogelijkblijft.
OpdeStrabrechtseHeideis3kmwegvoorauto'safgesloten en
is 5kmruiterpaden6kmgecombineerdfiets/wandelpadopgeheven.
Dezemaatregelenhebbeneenpositiefeffectopde broedvogelstand
gehad.Dekostenzijngeringgeweest.
Hetaandeopenbaarheidonttrekken van openbare zandwegen, die
door of langsdeheidelopenenindiennodigdezewegenopruimen
omzodoendedeverstorendewerkingvandezewegentebeperken.Ook
voor het uitvoeren van een (integraal)begrazingsbeheerkunnen
openbarewegenuitoogpunt van verkeersveiligheid een barrière
vormen.
Ingevallen dat verharde wegen of fietspaden voor aanwezige
organismen onneembare barrières zijn,bestuderenofomleidenen
latenvervallenmogelijkis.
Daarnaastishetwenselijktekomentot een 'ecologische infrastructuur' van deheide,waarbijwellichtgebruikkanwordengemaaktvanschralewegbermen.

Hetresultaatvandezemaatregelen
1. Doordegrotereheideveldenkunnengroterepopulatiesontstaanvan
(veelalzeldzame)aanwezigesoorten,waardoordeoverlevingskansen
toenemen.
2. Soortendiegebondenzijnaangrote heideterreinen, zoals Wulp,
Klapekster, Nachtzwaluw, Tapuit, Paapje, Duinpieper enBruine
kiekendiefhebbenmeervestigingsmogelijkheden.
3. Doordegrotereoppervlakteontstaateentoename in de variatie
van milieuomstandigheden,waardoorvoormeersoortenlevenskansen
ontstaan.
4. Deomgevingsinvloeden, zoals het inwaaien van meststoffen en
pesticiden,wordenkleiner.
5. Omdatereengroterenadrukopde meer open doeltypen komt te
liggen wijkt dedoeltypenverdelingafvandieuitscenario2.De
beheerskostenzijndaardoorcircaf0,2minhogerdanin scenario
2.
6. Doordeuitvoeringvanmaatregelenom de openheid te vergroten
door bos te verwijderenenomtezetteninheideterrein,zalde
oppervlakteheidetoenemen.Daarmeezullen ook de beheerslasten
stijgen. Per haheidedieextrawordtgemaaktiscircaf320per
jaarnodig (zietabel 20.). (Ditbedragmoetmetdekostenvanhet
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bosbeheer wordenverminderd,detoenameperhazalderhalvelager
zijn.)
Tabel20.Doeltypeverdeling (inha)enbeheerskosten (inguldens)van
scenario6voordekomende10jaar

Doeltype

Oppervlakte
seen.2seen.6

1
2
3a
3b
4
5
Totaal

4.000 4.000
9.00010.000A
9.000 9.000
9.00010.000"
7.000 5.000A
4.000 4.000
42.00042.000

Kosten:metluvo.
perha totaal
370 1.480.000
270 2.700.000
500 4.500.000
320 3.200.000
200 1.000.000
130
520.000
f13.400.000#

door luchtverontr.
perha
totaal
190
170
240
120
50
20

760.000
1.700.000
2.160.000
1.200.000
250.000
80.000
f 5.960.000(

A

:meernadrukopopendoeltypeninvergelijkingmetscenario2.
#:f0,2minextrabeheerskostentenopzichtevanscenario2.
Belemmeringen
1. Doorhetrealiserenvanditscenarioneemtdebosomvang af. Door
derealisatievandedoeltypenstaathiereentoenamevangesloten
bosindedoeltypen4en5van4.700hategenover. In het kader
van de herplantplichtvandeBoswetmoetgeaccepteerdwordendat
denieuwebossenuitdedoeltypen4en5 als compensatie gelden
voor het te kappen bos. Ook ontstaat er een probleem als
multi-functioneelbos wordt ingewisseld tegen bos met accent
natuur (MeerjarenplanBosbouw).
2. Metditscenariozijnextrakostengemoeidvoorhetuitvoeren van
demaatregelenenvoorhetaankopenvanlandbouwgronden.
3. Bijrecreatiezoneringenhetafsluitenvanwegenenpaden is het
voor de acceptatie daarvan noodzakelijk goedevoorlichtingte
verzorgen.
4. Bijwegendieopenbaarzijnenwegenenpadendie een doorgaande
functie hebben is medewerking vanhetlocalebestuurenvande
plaatselijkebevolkingnodig.
5. Bestemmingsplannenmoetenwordenaangepastwaarbos verdwijnt en
heidewordtgemaakt.
8.3.

COMBINATIEVANSCENARIO'S

Indescenario'sis,naasthetrealiserenvandedoeltypen,steedséén
van de bedreigingen beschreven.Hetismogelijkdoorcombinatievan
doelenenmaatregeleneenaantalnieuwescenario'ste maken. Dit is
nietgedaan,omdatdittoteenaantalherhalingenvanreedsbeschreven
maatregeleneneffectenzouleiden.Indezeparagraafzalin algemene
zinopdemogelijkhedenvancombinatiewordeningegaan.
Alsbasisvoorhetopheffenvandebedreigingenis het doeltypenscenario genomen,omdathiermeeeendivers,continuengerichtbeheer
mogelijkwordtgemaakt.Wanneereenbedreigingwordtopgeheven zonder
dat een doeltype wordt nagestreefd, isheteffectminderomdateen
gerichtbeheernietisgewaarborgd.

118

46%)

Voorhettegengaanenopheffenvande bedreigingen verdroging en
isolatie en versnippering geldt dat maatregelen om dedoelente
bereikenelkaarkunnenversterken.Hetverwijderenvanbos kan zowel
de verdroging een halt toe roepen, als de openheidbevorderen.
Hierdoorkande levensgemeenschap diverser worden omdat zowel de
soorten vannatteenvochtigemilieu'salssoortenvanopenterreinen
wordenbevorderd.Hetbeheerkandoorde betere milieuomstandigheden
waarschijnlijk enigszinswordengeëxtensiveerd,waardoordedoeltypen
beterinstandkunnenwordengehouden.Wordtbovendiendeluchtverontreiniging bestreden, of wordendeinrichtingsmaatregelengenomenin
eengebiedwaardeluchtverontreinigingmindergrootisdan gemiddeld
in Nederland, dan kan de effectiviteit van de maatregelen nog
aanmerkelijktoenemen.
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9.

PERSPECTIEVEN,CONCLUSIESENAANBEVELINGEN

9.1.

PERSPECTIEVEN

9.1.1.Autonomeontwikkeling
Hetperspectiefvanhethuidigebeleidenvandeautonomeontwikkeling
wordt voor eengrootdeelbepaalddoordematevanluchtverontreiniging.Hethuidigeanti-verzuringsbeleidresulteertin2000in deposities van stikstofenpotentieelzuurdiealsperspectiefhebben,dat
devergrassing,verbraming, verbossing en de nivellering van het
milieu doorgaan, zijhetineenlangzamertempodanophetogenblik.
Omdeernstigstegevolgenhiervante compenseren is een intensief,
duur beheernoodzakelijk.Wanneergeldhiervoorontbreekt,restniets
andersdandatdeheidevergrastenverbost.Ditlaatzichillustreren
aan hetmechanischplaggen.Erismomenteeleenoppervlaktevan8.000
haheide,dievoormeerdan80%isvergrastenderhalve plagbehoeftig
is.Hethuidigebudgetlaatslechtstoeom-naasteenbeperkteoppervlaktediedooroverigeinstantiesenparticulieren wordt betaald
met middelen van hetMinisterievanLandbouwenVisserij140haper
jaarteplaggen.Omhetplaggenechterbedrijfsmatigrendabelvoortte
kunnen zetten encentralecomposteringsplaatsenintekunnenrichten
ishet,volgensgegevensvanhetbedrijfsleven, nodig jaarlijks 220
oplopend tot 280hain1990teplaggen.Doorhetgebrekaanmiddelen
vergrastde heide niet alleen, maar staat ook het plaggen als
maatregel op het spel. Wanneer het plaggen alsbeheersmaatregel
vervalt,heeftdebeheerdergeenmaatregelmeer,dieopkorte termijn
effectiefisomveelnutriëntenaftevoerenenzaldevergrassingnog
snelleroprukkendanthanshetgevalis.
Doordatookdeverbossingdoorgaatzullenisolatieenversnippering
blijven toenemen. Verdroging blijft plaatsvinden doordat geenof
onvoldoendemaatregelenwordengenomenomdittegentegaan, waardoor
de oppervlakte goed ontwikkelde natteenvochtigeheidenogverder
afneemt.
9.1.2.Doeltypen
Hetopstellenvandoeltypenheeft tot doel de heide planmatig te
beheren door opiedereplaatshetdoeltypetesitueren,datdaarhet
meesteperspectiefheeft.Hierdoorishetmogelijkdatde natuur- en
landschapswaarden sterkertotontwikkelingkunnenwordengebrachtmet
eenzoefficiëntmogelijkeinzetvanmiddelen. Het doeltypenscenario
is opgesteld binnen debeperkingendiewordenopgelegddoorexterne
milieubeinvloeding,zoalsluchtverontreiniging.
Om de financiële consequenties te kunnen becijferen is een
waarschijnlijke toedeling opgesteld.Daaruitblijktdatvoorhetbeheervolgenshetdoeltypenscenariojaarlijksf2,0minextra beheersgeld nodigis.Tenopzichtevandehuidigeuitgavenisdit18%extra.
Metditextrakredietkanallenog aanwezige 42.000 ha Nederlandse
heide toereikend worden beheerd. Deze gelden dienenomeenlange
termijnplanningvoorhetbeheertekunnenmakengedurendeeenperiode
van10jaarbeschikbaar tewordengesteld.Daarnadalendebeheerskostenmetf1,1min.
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Wanneerdeinrichtingsmaatregelenuitdeandere scenario's worden
uitgevoerd, resulteertditineenanderedoeltypenverdeling,waardoor
jaarlijksmaximaalnogeensf0,4minextraaanbeheersgeldnodig is.
Door het omzetten van bosenagrarischegrondenkandeoppervlakte
heidetoenemen.Ookditheeftalsconsequentiedatextrabeheersgelden
nodigzijn,perhacircaf320.
Wanneerhetscenario wordt uitgevoerd en de beheersmaatregelen
worden uitgevoerd indebeschrevenfrequentiesisdebeschikbaarheid
Vanhetmechanischplaggengewaarborgd.Een beheersprobleem dat kan
optreden is de behoefte aan vee omdedoeltypenmetbegrazingte
realiseren.ErwordtdoorEG-maatregelen(superheffing, mogelijk afschaffen ooienpremie)eeninkrimpingvandeveestapelverwacht,waardoordebeschikbaarheidvanveevanderden afneemt. De organisaties
die de heide beheren dienen er dan toeovertegaanzelfveete
houden.Mogelijkbrengtditeenverhoging van de beheerskosten met
zich mee, doordat de dieren 's wintersmaartendeleopdeheide
terechtkunnenendangevoerdenverzorgdmoetenworden.
Hetbeheervandeheidevolgenshetdoeltypenscenario geeft naar de
mening vandeWerkgroep inhoudaanhetbegrip "toereikendbeherenvan
thansaanwezigenatuurgebieden"uitdenota Landelijke Gebieden. Er
kanwordengestelddathiermeehetbegrip "toereikendbeheer"vooreen
landelijk niveau is geoperationaliseerd voor een deel van de
natuurgebieden. Het doeltypenscenario kan echter alleen volledig
wordenuitgevoerd wanneer voldoende beheersgeld beschikbaar wordt
gesteld. Wanneer deze extrabeheersgeldennietduurzaambeschikbaar
wordengesteldzijnerdriealternatieven.
1. Op alle heiden worden de doeltypen gerealiseerd bij een
uitvoeringspercentage van 80%doordefrequentievandebeheersmaatregelenteverlagen.
2. Hetrealiserenvan een grotere oppervlakte van de goedkopere
doeltypen (4en5)eneenkleinereoppervlaktedure (inafnemende
volgordezijndit3a,1,3ben2).
3. Concentratievanhetbeheerop80%van de heide met de meeste
perspectievenen20%nietbeheren.
ad1.Omdatbijheteerstealternatiefdekwaliteitvan alle heiden
gevaar looptendaadwerkelijkachteruitgaat,isdezemogelijkheidde
slechtste.
ad2.Inditgevalwordennietdedoeltypendaargelegdwaar zij de
beste perspectieven hebben, waardoor dekwaliteitvaneenrelatief
grootdeel (afhankelijkvandeverschuivingen 30-40%) van de heide
achteruitgaat.
ad3.Inhetderdegevalwordtop80% van de heide met de beste
perspectieven de kwaliteit wel in stand gehouden en zullen de
processenop20%vandeheidenietwordengestuurd.
DeWerkgroep isvanmenigdatde extra beheersgelden beschikbaar
moeten worden gesteld. Wanneer dit niet gebeurt, kiest zij er
noodgedwongenvoorhetbeheerteconcentrerenop80%vande heide en
20% onbeheerd telaten.Opdelangetermijnwaarborgtzo'nbeleidde
kansenvandewelbeheerdeheide het beste. Dit houdt in dat op
termijn deoppervlakteheideafneemtvan42.000naar34.000haendat
hetuitgangspuntvanhetbeleid ("beschermenentoereikendbeherenvan
alle nog aanwezigenatuurgebieden")wordtverlaten,watinstrijdis
metgenoemdenotadiedeprocedurevandePlanologischeKernbeslissing
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heeftdoorlopen.
Denoodzakelijkebeheersmaatregelenkunnenbekostigddoordebudgetten
voorhetnatuurbeheervanhetMinisterievanLandbouwenVisserij(NationaleParken-programma,Natuurbeschermingswet,subsidiëringparticuliere natuurbeschermingsorganisaties, beheersbudget Staatsbosbeheer)
endeprovincies (subsidiëringprovinciale landschapsstichtingen) te
verhogen.
Maardeheideis behalve uit natuurbeschermingsoogpunt ook van
belang voor andere sectoren van desamenleving,zoalshettoeristisch-recreatiefbelangenhetbelangalsmilitairoefenterrein. Deze
gebruikers zijn gebaatbijeengoedonderhoudvandeheideenkunnen
daaromwordengevraagdeenbijdrageteleveren door het beschikbaar
stellen van beheersgelden. Devolgendeinstantiesdiegebruikmaken
vande heide kunnen worden genoemd: Ministerie van Landbouw en
Visserij (subsidiëring openluchtrecreatie), MinisterievanDefensie
voordedaar in gebruik zijnde heideterreinen, Domeinen voor de
heideterreinen die hierbij in bezitenbeheerzijn,Ministerievan
EconomischeZaken(via Toeristisch Recreatieve Ontwikkelingsplannen
(TROP)), de provincies meteenaanzienlijkeoppervlakteheidezoals
Drenthe,Overijssel,Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg
(subsidies vooronderhoud),gemeentenmetgrotereheideterreinen(die
hiervoor de toeristenbelasting kunnen aanspreken) en recreatieschappen.
Eenpuntvanoverwegingwordtgevormddoordezelfstandigepositievan
de eigenaren en beheerders van heideterreinen in relatietotde
uitvoeringvanhetdoeltypenscenario.Bijvaststellingvanhetindeze
nota geformuleerde beheersbeleid en acceptatie van definanciële
consequentiesdoorhetMinisterievan Landbouw en Visserij is, na
overleg, uitvoering ervan door het Staatsbosbeheer een logisch
uitvloeisel.Nahetvoerenvanoverleg met de particuliere natuurbeschermingsorganisaties, mag, gezien de relatie tussen deze
organisaties en het Ministerie, ook daarvan medewerking worden
verwacht.
Anderecategorieëneigenarenzijnvrij in hun medewerking. Door
gerichtevoorlichtingzalindezecategoriehetmaatschappelijkdraagvlakvoorhetdoeltypenscenariomoetenwordengecreëerd.Indiener in
deze categorie behoefte bestaataansubsidiëringvanhetbeheerkan
toepassingvande Natuurbeschermingswet worden overwogen. Hierdoor
ontstaan mogelijkhedenom-opvrijwilligebasis -viabeheersplannen
hetscenariototuitvoertebrengenenfinancieel inhetbeheerbijte
dragenenwordendeterreinenvoordetoekomstveiliggesteld.
Eenanderemogelijkheid omheideterreinenonderdewerking van de
Natuurbeschermingswet te brengen is aanwezig,wanneerdeterreinen
worden bedreigd, bijvoorbeeld door externe invloeden. Deze
mogelijkheid isnietafhankelijkvandebehoeftevandeeigenaarende
behoeftehetbeheertesubsidiëren,maarwordt onder meer ingegeven
doordematevanbedreiging.
9.1.3. Luchtverontreiniging
Erisgeeneffectvanstikstofdepositieop de heidelevensgemeenschap
meer waarneembaar wanneerdedepositievanstikstofisteruggebracht
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tot 10 kg/ha,jaar. Bij een depositie die overeenkomt met een
plagfrequentie van eens per 40 jaar wordt verwacht dat de
levensgemeenschap,zijhetinenigszinsverarmdevorm, in stand kan
worden gehouden.Figuur9.laatziendatdithetgevalisbijeendepositievan22kgN/ha,jaar (=1600molN).Voorpotentieel zuur zijn
geen effecten meer aanwezigbij1400mol/ha,jaar,ernstigeeffecten
worden -naarverwachting -voorkomenbijeendepositievan 2200 mol
(H+)/ha,jaar.
Dedepositiedoelstellingvoor het jaar 2000 uit het IMP-Lucht
1985-1989bedraagt3000mol(H+)/ha,jaarwaarvan2200molN/ha,jaar(=
31kgN ) .Dezezoumoetenwordenbereikt door een reductie van de
emissie van S02 met 70%, van NOx met33%envanNH3met50%.De
huidigedepositiebedraagtgemiddeld2950mol N/ha,jaar (= 41 kg).
Door demaatregelendiezijngenomeninhetkadervanhetanti-verzuringsbeleid isdedepositievanNOxenNHxsamen van 1980 tot 1986
gelijkgebleven.Dedepositievanpotentieelzuurismet30%afgenomen
doorreductievandedepositievanS02 (Schneider & Bresser 1987).
Wanneer het huidigebeleidwordtvoortgezetwordtvoorhetjaar2000
eenafnamevandeN-depositieverwachtvan600 mol/ha,jaar tot 2400
mol N/ha,jaar (= 34 kg). Deze afname wordt bereikt bij een
(tegenvallende)afnamevandeemissievanNH3van25%en een toename
van NOx van 4% (Tussentijdseevaluatieverzuringsbeleid 1987).Door
onderanderedetoegenomenindustriëlebedrijvigheid, het toegenomen
autogebruik enhettraagopgangkomenentegenvallenvanmaatregelen
in de landbouw wijken deze emissie-reducties sterk af van de
oorspronkelijkedoelstelling.
Eenbijstelling van het beleid, om de oorspronkelijk in het
IMP-Lucht 1985-1989 geformuleerdedoelstellingentekunnenbereiken,
meteenveelomvattendpakket van maatregelen wordt in de notitie
Tussentijdse evaluatie verzuringsbeleid (1987)voorgesteld.Wanneer
allemaatregelenwordenuitgevoerdenookhetverwachteeffect hebben
resulteert het pakket maatregelenineenafnamevanN-depositiemet
circa1000moltot circa 2000 mol (= 28 kg N/ha,jaar). Om een
redelijkeuitgangspositievoordeheidetebiedenendemeesternstige
effectentevoorkomenisdit nog niet voldoende. Daarvoor is het
noodzakelijk een extra reductievan400molN/ha,jaarnatestreven
tot1600molN/ha,jaar (=22kg).Denoodzakelijke plagfrequentie om
de heidevegetatie instandtehoudenkandaarmeenaareenmaalper40
jaarwordengebracht.Daarmeewordtaandemeesteorganismendieopde
heide voorkomen goede levenskansengeboden.Voororganismendieaan
stabiele,oudestructurenzijngebondenofvoorkomenopzwakgebufferde plekjes isdedepositieverminderingpositief,maarwaarschijnlijk
tegeringopdatvoldoendeherstelkanoptreden.
Opdelangetermijnisderhalvehetnastrevenvaneendepositievan
10 kgN/ha,jaarnoodzakelijk.Opdekortetermijn (tot2000)vindtde
Werkgroepditnietrealistisch,geziendeproblemendieernual zijn
denagestreefdereductiestebereiken.
Opverzuurdevoormaligzwakgebufferdedelenvandeheidelijkteen
spontaanherstelnietmogelijk.OnderzoeknaarmaatregelenomdepHte
naarhetvoormaligeniveautebrengenenomdeuitgespoelde mineralen
weertoetevoegenishiervoornoodzakelijk.
Omdathetprincipe "Devervuiler betaalt" uitgangspunt is van het
beleid, is het redelijk datdeextrabeheerskosten,diebeheerders
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makenomdeeffectenvanluchtverontreiniging te bestrijden door de
veroorzakersvandeluchtverontreinigingwordenbetaald.Daartoedient
een"Verzuringsfonds"vooreffectgerichtemaatregelenteworden ingesteld, datdebeheerskosten,diewordenveroorzaaktdoordeluchtverontreinigingendiebegrootzijnopcircaf5,0minperjaar bij het
huidigebeheerenf6,0minperjaarbijhetbeheervandoeltypen,aan
debeheerdersvergoedt.Dezegeldenkunnenindevormvan projectsubsidies beschikbaar wordengesteld,waarbijalsvoorwaardekanworden
gestelddateenbeheervolgensdedoeltypenbeschrijvingwordtgevoerd.
Wanneer de luchtverontreiniging afneemt, kan langzamerhand deze
bijdrage indebeheerskostenwordenverminderd.
9.1.4.Verwijderenvanbos
Zowelomverdrogingalsomisolatieenversnippering terugte dringen
is op sommigeplaatsenverwijderingvanspontaanofgeplantgesloten
bos (boombedekking>60%)en van spontaan open bos (boombedekking
20-60%) noodzakelijk. Het verwijderen van open boskent,naarde
meningvandeWerkgroep,geenwettelijkebelemmeringen indiezin dat
de in de vierde Bosstatistiek genoemde oppervlakteopenbosmoet
wordengecompenseerd.Bijhetverwijderenvangeslotenbosbepaalt de
Boswet, dat gesloten bossen diewordenverwijderdbinnendriejaar
moetenwordenherplant,danwelelders moeten worden gecompenseerd,
tenzijvrijstellingvandeherplantplicht isverleend.
Voorhetrealiserenvan de scenario's waarbij bos moet worden
verwijderd,steltdewerkgroephetvolgendevoor:
1. Doorderealisatievandedoeltypenontstaater4.700ha gesloten
bos in de doeltypen 4en5.Dezeoppervlaktegeslotenbosmoet
landelijkkunnenwordengebruiktomafnamenvanboselders op de
heide tekunnencompenseren.Ditbetekentdatergeencompensatie
perterreinofpereigenaarplaats vindt, maar dat compensatie
landelijkmoetwordentoegepast.
2. Insommigegevallenzalhetgewenstzijngeplant bos te verwijderen.Wanneerditwordtgecompenseerddoorbosuitdedoeltypen4
en5,dientcompensatiemetspontaanbostewordengeaccepteerd.
3. Erdientmetbetrekkingtotdecompensatieeennulsaldote worden
gehanteerd met als peildatum de opname van de vierde
Bosstatistiek.Ditbetekentdaterevenveelbosvandeheide kan
worden verwijderd als er op de heide wordtgerealiseerd.De
realisatievandedoeltypen4en5isderhalve bepalend voor de
snelheid waarmee maatregelen om verdroging, isolatie en
versnippering tegentegaankunnenwordenuitgevoerd.
Voor een nadere invulling en juridische uitwerking van deze
uitgangspunten verwijst deWerkgroepnaardeWerkgroepOpenBos,die
deregelgevingvanditprobleemmoetvormgeven.DeWerkgroepOpen Bos
kan daarbij gebruik makenvaneenvoorstelvooreenregelingdiein
1986doorStaatsbosbeheer isopgesteld.Hetvoorstel luidt dat geen
compensatienodigisvoorhetdeelvandespontanebossenopheideterreindienooitalsboszijnbeheerd,diejongerzijndan 25 jaar en
waarvan de verwachting isdatdeheidevegetatiezichnavellingzal
herstellen.Dezewerkgroepzalzichookmoetenbuigenover een mogelijkewisselingvanmulti-functioneelbosnaarbosmetaccentnatuur.
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9.1.5.Overigemaatregelentegenverdroging,isolatieenversnippering
Demaatregelenomverdrogingtegente gaan, vernatting mogelijk te
maken en isolatie en versnippering ongedaan temaken,hangenmet
elkaarsamenenhebbenveelal eenruimtelijkeweerslag. De problemen
kunnen wordenopgelostdoorinrichtingsmaatregelen tetreffenendoor
aangrenzende landbouwgrond teverwervenendoorondiepe onttrekkingen
testoppen.
Maatregelenomdeheideoptimaalinterichtenkunnenineenaantal
gevallenopdeheidezelfwordengenomen,zonderdatditconsequenties
heeftvooromliggendegronden. Maar in een relatief groot aantal
gevallen zullen deze maatregelen juist wel effectopdeomgeving
hebbenofzelfsindeomgeving moeten worden genomen. Hierbij kan
worden gedachtaanmaatregelenomdewaterstandteverhogen,versnipperdeterreinenweermet elkaar te verbinden en het opheffen of
omleiden van wegen. Vanwegederelatiemethetomliggendegebiedis
hetgewenstregionalestudiesteverrichten.Hetgaat hierbij om de
ruimtelijke, planologischeenjuridischeaspectenvandeinrichtingsmaatregelenopenindeomgevingvandeheide,waarbijhetplannenvan
de doeltypen eenverantwoordelijkheidblijftvandeterreinbeherende
organisaties.Inde regionale studies kunnen de effecten van de
maatregelenopdeomgevingwordennagegaanenkunnendemaatregelenop
elkaarwordenafgestemd.Hetinitiatief van dergelijke studies kan
uitgaan vandeRijksoverheid,degrotereterreinbeheerders enProvincialeBesturen.HetinstrumentariumvandeLandinrichtingswet en van
deNationaleParkenkanindergelijkeplannenwordenbetrokken.Enkele
clustersvanheideterreinen,waarvoordeWerkgroepdergelijke studies
zinvol acht, zijn Zuid-west Drenthe, Twente, de Achterhoek, de
Noord-westVeluwe,deWezepseenOldenbroekseheide,hetCentraledeel
vandeVeluwe,deovergangszonevandeVeluwenaardeGelderseVallei,
deZuid-oostVeluwe,deUtrechtseHeuvelrug,enZuid-oostBrabant.
Hetheeftalleenzindergelijkestudiesuitte voeren wanneer de
overheid de intentie heeft gelden beschikbaar te stellen omde
maatregelendienodigzijnte bekostigen. Op het ogenblik is nog
onbekend omwelkebedragenhethierbijgaat.Enigeindicatieszijnin
descenario's opgenomen. Voor het aankopen van landbouwgrond om
versnipperde en verdroogde, natte heide in standtehoudenente
verbeteren,kanhethierbijomaanzienlijkebedragengaan.
Eenaantalproblemenopdeheidekanalleen worden opgelost door
het verwerven van aangrenzende landbouwgrond. Hierbij kanworden
gedachtaanhetmetelkaarverbindenvanversnipperdekleineheideterreinen,hetinstellenvanbufferzonesenhetverplaatsenvanmilitaire
oefenterreinen,zodatdeheideweervrijkomtvoorzijnoorspronkelijke
doel: het natuurbehoud. Doordeoverproductievanlandbouwproducten
wordtophetogenblikbinnendeEuropese Gemeenschap gesproken over
het mogelijk uit de cultuur nemen van landbouwgronden.Erwordt
geschatdattothetjaar2000circa25%vandelandbouwgrond inde EG
uit de productie moet worden genomen (De Wit 1988). Naasthet
tijdelijkbraaklatenliggenvangrond (set-aside)isook het permanent uit de productie nemenindiscussie.Voordeontwikkelingvan
natuurwaarden ishetlaatsteteprefereren,omdatdaarmee een aantal
problemen in natuurgebieden kanwordenopgelostenomdattijdelijke
braakgeennatuurwaardenvanenigebetekenisoplevert (Nijhoff 1988).
Ook extensiveringvanhetlandbouwkundigegebruikzoubijvoorbeeldin
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inzijgingsgebiedenenaanderandvandeheideeengoede optie zijn.
Mede door deze ontwikkelingen wordteendalingvandegrondprijzen
verwacht,zodatverwerving goedkoper wordt. Wanneer EG-maatregelen
worden genomen voor hetuitdeproductienemenvanlandbouwgrondis
hetgewenstdezegrondenpermanentuitdeproductie te nemen en te
bestuderen op welkewijzeeenaantalbestaandeproblemenopdeheide
(versnippering,militairgebruik)kunnenwordenopgelost.
9.2.

CONCLUSIES

* Erzijnvijfredenenom de heide actief te beschermen en te
beheren:
1. heide iseendiverselevensgemeenschapmeteeneigen karakter
enisnationaaleninternationaalzeldzaam;
2. heideheefteennauwesamenhangmet de geschiedenis van de
mens en vertegenwoordigt daardoor eengrotehistorischeen
cultuurhistorischewaarde;
3. heideisdebelangrijkstevoedselarmecomponentvanhet landschapvandehogerezandgronden;
4. heideisvordeinstandhoudingenverbreidingvan een aantal
soorten een essentiële ecologischeschakelinhetlandschap
vandehogerezandgronden;
5. heide heeft als open landschap een geheel
eigen
belevingswaarde.
* Deoorzaken van de achteruitgang zijn verdroging, verzuring,
vermesting,versnipperingenverstoringenhebbenalsgevolgen:
1. hetverdwijnenvanplantenvanvoedselarmestandplaatsenende
bijbehorende diersoorten, diekenmerkendzijnvoordeheide,
waardoordekwaliteitvandelevensgemeenschap endezeldzaamheidafnemen;
2. hetverlorengaanvan de cultuurhistorische waarde doordat
vegetatieenlandschapsterkveranderen;
3. hetvoedselrijker worden waardoor aggressieve soorten als
grassen, bramenenbomendeplaatsvandekenmerkendesoorten
innemen;
4. hetverdwijnenvandiersoortenomdat het biotoop niet meer
geschikt is en ze zichnaeenongunstigeperiodenietmeer
opnieuwkunnenvestigen;
5. hetverdwijnenvande eigen belevingswaarde van de heide,
doordat grassen en bomendeplaatsinnemenvandevegetatie
vandwergstruiken.
* DebasisvoorhetRijksbeleid isneergelegd indeNota Landelijke
Gebieden en luidt"hetbeschermenentoereikendbeherenvanalle
nogaanwezigenatuurgebieden".Hettoereikendbeheerheeft inhoud
gekregendoorhetformulerenvandedoeltypen.
* Hetismogelijkdeheidetebehereneninstandtehouden wanneer
gerichte maatregelen worden genomen. Het perspectief van de
autonomeontwikkeling isslecht,nietalleenomdatdeaantastingen
doorgaan,maarookomdathetmechanischplaggenophetspelstaat,
omdatteweinigmiddelenbeschikbaarzijnvooreeninzetvan deze
beheersmaatregel.
* Vooreentoereikendbeheer is het nodig de heide te beheren
volgens het doeltypenscenario, waardoor de verscheidenheid
toeneemt,iedereheideoptimaalwordtbeheerdende beheerskosten
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minimaaltoenemen.
Voordatbeleidisgedurende10jaarduurzaam f2,0 min extra
aan beheersmiddelen nodig.Wanneererinrichtingsmaatregelenuit
descenario'szijngenomen,iser maximaal nog eens f0,4 min
extra nodig. Nadezeperiodedalendeextrakostenmetf1,1min
totf0,9min.
Voordezeextrabeheerskostenkan een aantal instanties worden
aangesproken, namelijk instanties die natuurbescherming als
doelstellinghebben,zoalshetMinisterievanLandbouwenVisserij
en Provinciale Besturen, eninstantiesdievandeheidegebruik
maken,danwelerprofijtvanhebben, zoals het Ministerie van
Defensie, Domeinen, Ministerie van Economische Zaken (TROP),
gemeentenenrecreatieschappen.
Wanneerdeextrabeheersgeldennietbeschikbaarwordengesteld en
hetuitgangspuntvanhetbeleidwordtverlaten,kiestdewerkgroep
ernoodgedwongenvoormetdehuidigebeschikbarebeheersgelden80%
van de heide optimaaltebeherenen20%niettebeheren.Andere
keuzenzijnvoordekwaliteitvandeterreinennogslechter. Door
niet voldoende geld beschikbaar testellenvooreentoereikend
beheervandeheidegaat8.000haheideverloren.
Erdienteenmaatschappelijkdraagvlakvoorhetdoeltypenbeleidte
worden geschapen door het geven van voorlichting endoorte
overleggenmetheidebeheerders,endaarnaastdoorhetmogelijk te
makenderealiseringvandedoeltypentesubsidiëren.
Omdeheideterreinenveiligtestellenkunnenheideterreinen, die
nietalanderszinszijnbeschermd,onderdewerkingvandeNatuurbeschermingswetwordengebracht, waarna -op vrijwillige basisbeheersplannen kunnen worden afgesloten en in hetbeheerkan
wordenbijgedragen.Daarnaast dienen heideterreinen die extern
wordenbedreigdonderdewerkingvandezewettewordengebracht.
Bestrijdingvande luchtverontreiniging heeft vanuit de heide
bezien grote prioriteit.Dekwaliteitvandeheideheefternstig
telijden.Vergrassing,verbramingen verbossing nemen toe, de
soortenrijkdom van flora enfaunagaatachteruitenermoeteen
(te) intensief beheer worden gevoerd. Om de meest ernstige
effectentevoorkomendientdedepositieminimaaltewordenteruggebrachttot1600molN/ha,jaar (= 22 kg N/ha,jaar), bij welk
niveau delevensgemeenschap instandkanwordengehouden,zijhet
inenigszinsverarmdevorm.
Vooreenoptimaleontwikkelingvandeheide iseendoelstelling
van10kgN/ha,jaarvoordelangetermijnnoodzakelijk.
45%vandebeheerskostenwordtveroorzaaktdoorde depositie van
stikstof, zijnde circaf5,0minperjaarbijhethuidigebeheer
encircaf6,0minperjaarbijeendoeltypenbeheer.
Verdroging,isolatieenversnipperingkunnenwordenteruggedrongen
doorpakketteninrichtingsmaatregelen.Hiertoe ishetnodigregionalestudiesteverrichten,waarbijhetinitiatief uit kan gaan
van deRijksoverheid,groterebeheerdersenProvincialeBesturen.
HetinstrumentariumvandeLandinrichtingswetkan daarbij worden
benut.
Hetoplossenvaneenaantalbedreigingenopdeheideisgebaatbij
het permanent uit de productie nemen vanlandbouwgrondenin
sommigegevallenbijextensiveringvandebedrijfsvoering. Tijdelijkebraak ishiervoornietgeschikt.
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* Doorhetuitvoerenvandedoeltypenneemtdeoppervlakte gesloten
bos met4.700hatoe,diemoetkunnenwordengebruiktalscompensatievoorhetverwijderenvanbosom verdroging, verbossing en
versnippering tegentegaan.
9.3.

AANBEVELINGEN

9.3.1. Beleidsaanbevelingen
Dewerkgroepbeveeltaaneensamenhangenddriesporenbeleidtevoeren,
waarbij de beleidsinstrumenten voordeheideopelkaarwordenafgestemd.Dedriesporenbestaanuit:
1. hettoereikendbeherenvandeheide;
2. maatregelenophetgebiedvandeluchtverontreinigingen
3. inrichtingsmaatregelenomverdroging, isolatie en versnippering
tegentegaan.
Aanbevelingenvoorhetbeheer
Dedoeltypen nemen als vertaling van het begrip "toereikend
beheer" en alsbasisvoorhettoekomstigenatuur-enlandschapsbeleidvoordeheide.
Hiervoorgedurende10jaarjaarlijksf2,0min extra beschikbaar
stellen omhetdaarbijbehorendebeheertekunnenuitvoeren.Naast
instantiesdienatuurbescherming als doelstelling kennen, zijn
instanties die gebruik makenvandeheide (defensie,recreatie)
hiervooraanspreekbaar.
Hetmaatschappelijkdraagvlakvoordedoeltypentescheppen door,
na een standpuntbepaling van het Ministerie van Landbouwen
Visserij,hetgevenvanvoorlichtingenhetvoerenvanoverlegmet
eigenarenenbeheerders.
Denatuurbeschermingsorganisaties te verzoeken de doeltypen te
realiseren endeheideterreinentoetedelenopbasisvandecriteriagenoemdinhoofdstuk7.
Heideterreinen,dieexternwordenbedreigden heideterreinen die
nietalanderszinszijnbeschermd,onderdewerkingvandeNatuurbeschermingswettebrengenteneindedezeterreinenveiligtestellen enhetmogelijktemakenom -opvrijwilligebasis -beheersplannentekunnenafsluitenenhetbeheertesubsidiëren.
Aanbevelingenmetbetrekkingtotluchtverontreiniging
Opdelangetermijn(na2000)dienttewordengestreefdnaar het
terugdringenvandedepositievanstikstofenpotentieelzuurnaar
waardendieeenoptimaleontwikkelingvandelevensgemeenschapvan
de heide mogelijkmaken.Dehuidige inzichtenwijzenuitdatdit
hetgevalisbijeendepositievan10kg N/ha,jaar en 1400 mol
potentieelzuur/ha,jaar.
Opkortetermijn (tot2000)dieneniniedergeval de maatregelen
genoemd in deTussentijdseevaluatieverzuringsbeleiddieleiden
toteenreductievandedepositievanNtot 28 kg/ha,jaar (2000
mol) envanpotentieelzuurtot3000mol/ha,jaartewordenuitgevoerd.Hetvoortbestaanvandelevensgemeenschapheide is hiermee
echternietgewaarborgd.
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Voorhetvoorkomenvanernstigeeffectendienteendepositieniveau
van minderdan1600molN/ha,jaar (=22kgN)alsdoelstellingte
wordengekozen.Dithoudteenverlagingvande depositiedoelstelling in met 400 mol/ha,jaar. Voor potentieel zuur tot2200
mol/ha,jaar,eenreductiemet800mol.
EenVerzuringsfonds intestellenvooreffectgerichte maatregelen
en hieruit jaarlijksviaprojectsubsidiesf6,0minterbeschikkingaandebeheerderstestellenomdeeffectenvan luchtverontreinigingtebestrijden,waarbijalsvoorwaardehetrealiserenvan
dedoeltypenkanwordengesteld.
Aanbevelingenvoor inrichtingsmaatregelen
Demaatregelengenoemdindescenario'sverdrogingenisolatie en
versnippering in zijn geheel ten uitvoer te brengen, nadat
regionalestudieszijnverricht,waarvoorhetinitiatiefdientuit
te gaan van deRijksoverheid,groterebeheerdersofProvinciale
Besturen.
Aankoopgelden ter beschikking te stellen en gelden om
inrichtingsmaatregelen te realiseren,dienodigzijnombovengenoemdeplannenuittevoeren,bijvoorbeeld in het kader van de
Landinrichtingswet.
Teonderzoekeninhoeverrehetpermanentuitdeproductienemenen
extensivering vaneenaanzienlijkeoppervlakte landbouwgrondmede
wordenaangewendomdeheideinstandtehoudenofomdemilieuomstandighedenteverbeteren.
Een brede opvatting over de compensatiemogelijkheden van de
herplantplichtvandeBoswettehanteren,waarbijdeviahetdoeltypenbeleidterealiseren oppervlakte gesloten bos kan worden
gebruikt tercompensatievoorteverwijderenbosalsmaatregelom
heideopentemakenoftevernatten.
9.3.2.Onderzoeksaanbevelingen
DeWerkgroepdoettenaanzienvanonderzoekdevolgendeaanbevelingen:
Gegevensoverdeverspreidingvanzeldzameheidetypenen zeldzame
soorten op deheideontbrekengoeddeels.Dezegegevenszoudende
komendejarensystematischensnelverzameldmoetenworden.
Overdearcheologischewaarde van heideterreinen ontbreken nog
veelgegevens.Omonherstelbarebeschadigingentekunnenvoorkomen
islocalisatievanarcheologischeobjectenop korte termijn van
belang.
Omdeeffectenvandebedreigingen, beleidsveranderingen en het
beheer te kunnen volgenishetgewensteenmonitorsysteemopte
zetten,waarbij,naast zeldzame soorten, indicatorsoorten voor
zowelpositievealsnegatieveveranderingenwordengevolgd.
Demogelijkhedenvanherstelvanbijzondereheidetypenen soorten
bij lage(re) depositieniveaus enbijvernattingdienenteworden
onderzocht.Metnamemoethierbijwordengedachtaan het herstel
van voormaligzwakgebufferdeenvanvoormalignattedelenvande
heide.
Verderonderzoeknaardemogelijkhedeneneffecten van begrazing
is gewenst, omdat een volledig inzichtnogontbreekt.Hierbij
dienendenegatieveeffectenvandeluchtverontreiniging teworden
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^ o n d ^ r z o e k naar de bedrijf
s-economische gevolgen van het
realiserenvandedoeltypenmetbegrazing.
pras land
Demogelijkhedenvanregeneratievanheideuitbosengrasland
onderzoeken.

te

ERRATUM
Helaaszijnin het rapport 'De heide heeft toekomst!' de volgend
literatuuropgavenweggevallen.
Barendregt,A.,1982.Thecoastalheathlandvegetationofthe Nether
lands and notes oninlandEmpetrumheathlands.Phytocoenologi
10(4):425-462.
Bruggink,M.,1987.Nutriëntenbalansvandrogezandgrondvegetaties i
verbandmeteutrofiëringviadelucht.Deel3:Beheersadviesvoo
beheerdersvanheideterreineninNederland.RUUtrecht.
Edelman,C.H.,1943.DegeschriftenvanHarmTiesingoverde landbou
enhetvolkslevenvanOostelijkDrenthe.Assen.
Schneider,T.6eA.H.M.Bresser,1987.Dutchpriorityprogrammeonaci
dification.Verzuringsonderzoekeerstefase,Tussentijdseévalua
tie.Rapport00-04RIVM,Bilthoven.
Voet,E.vander&H.A.UdodeHaes,1987.Ammoniakinnatuurgebieden
RapportCMLLeiden.

130

10.

LITERATUUR

,1963.Driekwarteeuwplattelandsgroei,Jubileumnummervanhet
Tijdschr.Ned.Heidemij.
,1971.DeNederlandsebosstatistiek 1964-1968.DenHaag.
,1983.Rekenmodellenvoorbegrazingvanbosterreinendoorrunderen.Afd.NormstellingenPlanning,StaatsbosbeheerUtrecht.
,1985.DeNederlandsebosstatistiek1980-1983.DenHaag.
,1986.NormenboekTerreinbeheer.Afd.NormstellingenPlanning
StaatsbosbeheerUtrecht.
-,1987.Tussentijdseevaluatieverzuringsbeleid.Ministerievan
VROM,VerkeerenwaterstaatenLandbouwenvisserij.DenHaag.
Asman,W.6eH.Maas,1986.Schattingvandedepositievanammoniak en
ammoniuminNederlandt.b.v.beleidinhetkader vande hinderwet.RapportRUUtrecht/Inst.voor Meteorologie enOceanografie
nr.R-86-8.
Bakker,T.W.M.,1984.HetDwingelderveld;geohydrologie.Rapport SBBUtrecht.
Bakker,T.W.M.,1985.Heidevegetatiesengrondwater.In: W.H.Diemont
&J.Bokdam. Wateropdeheide.Verslagvan dezesde studiedag
HeidebeheerEde.
Bakker,T.W.M,etal.,1986.HetDwingelderveld,eenDrentsheidelandschap.Wageningen.
Beek,K.J.,1978.Landevaluationfor agriculturaldevelopment. ILRI
Wageningen.
Beije,H.M., 1986.Onderzoeknaardeeffectenvanmilitaireoefeningen
opbodem,vegetatieenfauna;samenvattendrapport,nr.16. RINLeersum.
Beije,H.M., 1988.Effectenvanberijdingenvan deaanwezigheid van
wegeninheidevelden.DLN88(1):21-25.
Beije,H.M.,z.j.Enigepuntenvanvergelijkingtussenoude landbouwsystemeninDrentheendeMeijerijvanDenBosch.Ongepub.not.
Bemmel,A.C.V.van& J.T.deSmidt, 1955. Heideschapen. Natuur en
Landschap9:97-105.
Berdowski,J.J.M.,1987.ThecatastrophicdeathofCallunavulgarisin
Dutchheathlands.Diss.RUUtrecht.
Berendse,F.,1985.Theeffectofgrazingontheoutcome of competitionbetweenplantpopulationswith differentnutrient requirements.Oikos44:35-39.
Berendse,F.,1986. Stikstofmineralisatie en strooiselproductie in
voedselarmeecosystemen.Vakbl.Biol.66(20):430-433.
Berendse,F., 1988.Eenperspectiefvoorsysteem- enlandschapsoecologischonderzoek.Biovisie (indruk).
Berendse,F.&R.Aerts,1984.Competition between EricatetralixL.
andMoliniacaerulea (L.)Moenchasaffectedbythe availability
ofnutrients.ActaOecol./Oecol.Plant.5:3-14.
Berendse,F.&R.Aerts,1987.Nitrogen-use-efficiency: abiologically
meaningfulldefinition?FunctionalEcology1:293-296.
Berendse,F.,C.Laurijsen&P.Okkerman,1988.Acidificationof forestsoilsbyammoniavolatilized fromfarmmanure.Ecol.Bull.(in
druk).
Berendse,F.etal.,1987a.Primaryproductionandthenutrientavailability inwetheathlandecosystems.ActaOecol./Oecol.Plant8(3)

131

Berendse,F.etal.,1987b.Acomparativestudyonnutrientcyclingin
wetheathlandecosystems.I.Litterproductionandnutrient lossesfromtheplant.Oecologia(Berlin)74:174-184.
Bergmans,W.&A.Zuiderwijk,1986.AtlasvandeNederlandseAmfibieën
enReptielenenhunbedreigingen.Hoogwoud.
Beusekom,C.F.van,1988.Effectenvanluchtverontreiniging innatuurterreinen:standvanzaken,gewenstaanvullendonderzoekenmogelijkeeffect-gerichtemaatregelen, (invoorbereiding)
Bieleman,J., 1985.Delandbouwindeperiode1600-1850.In:J.Heringaetal.(red.)GeschiedenisvanDrenthe.Meppel.
BinkF.A.&J.G.vanderMade,1986.Dagvlindersengrote herbivoren.
DLN87:130-136en168-175.
Boer,P.J. den,1981.EvolutievanhetvliegvermogenbijCarabiden en
degevolgenvoorhetoverlevenvan soorten. Vakbl.Biol.6:122129.
Bokdam,J., J.M. Gleichman&M.Batterink,1986.Vier jaar begrazing
metrunderenopdeWolfhezerheide.HuidenHaar4:186-197.
Bouwer,K.,1985.Deontwikkelingvanhetcultuurlandschap.In:J.Heringaetal.(red.)GeschiedenisvanDrenthe.Meppel.
Brand,E.,1985.Kostenenbatenvanschaapskuddenin natuurgebieden.
RapportLandelijkeWerkgroepSchaapskudden.
Brunsting,A.M.H.,1982.Theinfluenceofthedynamicsofapopulation
ofherbivorousbeetlesonthedevelopment of vegetational patternsinaheathlandsystem.Proc.5th Int. Symp. Insect-Plant
Relationships,Wageningen.
Bunt,C.F.vande ,1986.Diersoortenalstoetsvoornatuurwaarde van
heide.DLN87:14-23.
Daamen,W.P.enT.M.Ritskes,1987.Analysevandewijzigingen inhet
Nederlandse bos in de periode 1968-1983. Ned.Bosb.Tijdschr.
59(4): 86-94.
Dam,H.vanetal.,1981.ImpactofacidificationondiatomsandchemistryofDutchmoorlandpools.Hydrobiologia83:425-459.
Dekker,L.W.&G.H.M.Wösten,1983. Hydrologische gevolgenvanhet
losmakenvanHumuspodzol-B-horizontenopdeElspeetscheHeide en
inhetRoozendaalscheVeld.RapportStibokanr.1674.
Diemont,W.H.etal.(red.),1982.Blijopdehei?RapportRin-Arnhem.
DiemontW.H.,1984.Effectenvanbegrazing. In: W.H.Diemont (red.).
Grazersopdeheide.Verslagvandederde studiedag Heidebeheer
Ede.
Diemont,W.H.,1987.Finaldiscussionsofthemini-symposium.In:W.H.
Diemont&J.T.deSmidt.HeathlandmanagementintheNetherlands.
Rapport87/17,RIN-Arnhem.
Diemont,W.H.&J.OudeVoshaar, inprep. Standing cropin Calluna
dominatedheathlandintheNetherlands.
Dinter,G.J.van,1986.Openingswoord tijdensdevijfdeheidestudiedag
In:J.Lub&J.Bokdam (red.)Bosofheide?Verslagvandevijfde
studiedagHeidebeheerEde.
Dobben,H.F.van&D.vanDam,1983.Correlatie tussende achteruitgangvanwildeplantenenluchtverontreiniging inNederland. In:
Proc.Symp.ZureRegen,DenBosch.
Gelder,T.van&G.Hanekamp, 1987. Richtlijnen voor het plaggen.
Bosb.Voorl.26:61-67.
Geraedts,W.H.J.M.,1986.VoorlopigeatlasvandeNederlandsedagvlin-

132

ders.Wageningen.
Gimingham,C.H.,1972.Ecologyofheathlands.London.
Gorter,H.P.,1986.RuimtevoordeNatuur, 'sGraveland.
Grant,S.A., 1987.Theuseofgrazingsheepandcattleinthe managementofheathland.In: W.H.Diemont& J.T.deSmidt. Heathland
management intheNetherlands.Rapport87/17,RIN-Arnhem.
Hanekamp,G.&H.M.Beije,1986. Natuurwetenschappelijke aspectenvan
hetmachinaalplaggenvanheide.Rapport86/16,RIN-Leersum.
Heil,G.W., 1984.Nutrientsandthe speciescompositionofheathland.
Diss.RUUtrecht.
Heil,G.W.6eM.Bruggink,1987.CompetitionfornutrientsbetweenCallunavulgarisandMoliniacaerulea.Oecologia(Berlin)73:105-107.
Hustings,F.,1986. Veranderingeninde standvandeRoodborsttapuit
Saxicolatorquatain1970-84.Limosa59:153-163.
Janssen,T.,1984.RundveeindeMariapeel. RecreatieenToerisme84:
33-35.
Joosten,J.H.J.&T.W.M.Bakker,1987.DeGrootePeelinverleden,hedenentoekomst.Rapport88-4SBB-Utrecht.
Mabelis,A.A.,1976.Invloedvanmaaien,brandenengrazenopde mierenfaunavandeStrabrechtseheide.RapportRIN.
Mabelis,A.A.,1977.Inventarisatieenonderzoekvanongewerveldedierenbehoevevanhetnatuurbeheer.DLN80:204-210.
Mabelis,A.A.,1987.Heidefaunaenheidebeheer.DLN88:130-141.
Mallik,A.U.&C.H.Gimingham,1983. Regenerationof heathlandplants
followingburning.Vegetatio53:45-58.
Meijer,K.&E.J.v.d.Plassche,1987. Bronnen,effectenen bestrijdingvanluchtverontreiniging inrelatietotdeheide.In:J.Lub
&J.Bokdam (red.).Heidebeheerenluchtverontreiniging. Verslag
vandezesdestudiedagHeidebeheerEde.
Mennema,J.etal.,1985. Atlas van de Nederlandse flora,deel2.
Utrecht.
Mulder,J.etal.,indruk.Aluminiumchemistryof acidicsandysoils
withvarious inputsofacidicdepositioninthe Netherlands and
inDenmark.
Niewold,F.J.J.,1987.Dekorhoendersvanonzeheideterreinen: verleden,hedenentoekomst.Rapport87/3,RIN-Leersum.
Nijhoff,P.,1988.Nederlandsenatuur-enmilieubeschermingvoert begripduurzaamheidhooginhetvaandel.Platform4(3): 16-20.
Opdam,P.&V.RetelHelmich,1982. DevogelgemeenschappenvandeNederlandseheidevelden.Rapport82/4,RIN-Leersum.
Osieck,E.R., 1986.Bedreigdeenkarakteristiekevogels inNederland.
Zeist.
Oxley,D.J. etal.,1974.Theeffectsofroadsonpopulationsofsmall
mammals.J.Appl.Ecol.11:51-59.
Poelman,A.,1987.GeohydrologischemodelstudievandeGrootePeel en
omgeving.Rapport88-3SBB-Utrecht.
Quené-Boterenbrood,A.J.,1988. Veranderingen indefloravanzeventienoverwegenddrogenatuurgebiedenmetverschillende ammoniakemissiesinNederland,(indruk)
RIN,1984.Natuurbeheer inNederland,Levensgemeenschappen.Wageningen
Roelofs,J.G.M.&J.A.A.R. Schuurkes,1983. Impact of acidification
andeutrophicationonmacrophytecommunities insoftwaters. In:
Proc.Int.Symp.Aquat.Macrophytes,Nijmegen.

133

Roelofs,J.G.M,etal.,1984.Degevolgenvan zwavel-enstikstofhoudendeneerslagopdevegetatieinheide-enheidevenmilieus. In:
Proc.Symp.ZureRegen,DenBosch.
SchaickZillesen,P.G.van&A.M.H.Brunsting,1986. Populatie-ecologievandeheidekever.Vakbl.Biol.66(5):101-105.
Siero,C.B.,1987.Omvangenkostenvanhetplaggeninde proefperiode.Bosb.Voorl.26(5):70-71.
Smidt,J.T.de,1979.Eennutriëntenbalans voor de potstallandbouw.
ContactbladvoorOecologen15:148-161.
Smidt,J.T.de,1981. DeNederlandse heidevegetaties. Wet.med.KNNV
144.
Smidt,J.T.de,1984.Hoogveen,heiden,schralegraslandenopzand en
stuifzanden.In:J.T.deSmidt (red.). Elseviers veldgids. Amsterdam.
Smidt,J.T.deetal.,1984. Hedendaagsheidebeheer. NatuurenTechniek1984(9):690-709.
Stoker,T.,1986.Effectenvanbegrazingopdevegetatievandeheide.
RapportSBB-Tilburg.
Stoutjesdijk,P.,1959.Heathsandinlanddunes oftheVeluwe. Diss.
Amsterdam.
Stoutjesdijk,P.,z.j.(1952?).Rapportvanhetheide-onderzoek. RapportSBB-Utrecht.
Stumpel,A.H.P.,1985.Hetbeheervanreptielbiotopen.DLN86:212-218
Verduin,J.A.,1972.BevolkingenbestaaninhetoudeDrenthe:eensociaalgeografischonderzoek naarhet huwelijks- en voortplantingspatrooninhet19-eeeuwseDrentsezandgebied.Assen.
Verstegen,M.A.J.M.,1987.DefaunavandeNoordbrabantseheideterreinen.RapportRIN/SBB.
Vos,P.&R.H.M.Peltzer,1987. Recreatieenbroedvogels in heidegebieden.Rapport:BosenRecreatie15.SBB-Utrecht.
Waterbolk,H.T.,1985.Archeologie. In: Heringa,J. etal. (red.).
GeschiedenisvanDrenthe.Meppel.
Watt,A.S.,1955. Brackenversusheather,astudyinplantsociology.
J.Ecol.43:490-506.
Werf,S.vander,1977. Ecologischeaspecten van recreatie. Landb.
Tijdschr./pt.89:368-371.
Westhoff,V.&E.Weeda,1984. Deachteruitgang van de Nederlandse
florasinds hetbeginvan dezeeeuw. NatuurenMilieu84(7/8):
8-17.
Wieren,S.E.van,1988.Rundereninhetbos.IVM-Amsterdam.
Wijk,B.van,1988.Pijpestrootjenaarz'n grootje?Rapport88/54RINArnhem.
Wit,C.T.de,1988.Landbouwenmilieuinhet perspectiefvande EG.
Platform 4(3):12-16.

134

Bijlage

- IOpdrachtWerkgroepHeidebeheer
1.

Inleiding.

1.1. Achtergronden
Heideterreinenzijnvangrootmaatschappelijk belangvanwegehun
betekenisalsnatuurgebied (inclusiefhetlandschap,decultuurhistorieetc)envoorderecreatieenhettoerisme.
Heideiseenhalfnatuurlijklandschapstype,datslechtsdankzij
voortdurendmenselijkingrijpen-eerstexploitatie,laterbeheerinstandkanblijven.
Heideterreinenwordenbedreigd dooreenaantalprocessenmetdeels
oudereendeelsrecenteoorzakenzoalsdetoevoervanstikstofviade
atmosfeerendeverdrogingt.g.v.peilverlagingenenwateronttrekkingen.
Deheidesterfte tengevolgevandetweestrengewinters'84/'85en
*85/'86heeftdemaatschappelijkeaandachtvoordeachteruitgangvan
deheidesterkdoentoenemen.Eenaandachtdievanwegeeenaantal
oudereproblemenalgrootwas.Hetgaathierbijondermeerom
verdrogingenvergrassingvandeheideendeachteruitgangalsgevolg
vanschadedoorhetHeidehaantje.
Daartegenoverhebbendeheidebeheerders inNederlandnietstil
gezetenenhebbengetrachtbeheersmethodieken teontwikkelendieerop
gericht zijndeheideduurzaaminstand tehoudenrespectievelijkde
achteruitgang inwaarden teniet tedoendoorherstelbeheer.
Recentzijnveelervaringenopgedaanmet heidebeheersmaatregelen
zoalsbegrazen,plaggen,maaien,chopperene t c .Hetiswenselijkde
effectenenkostenthansteevalueren.
Ookde(landschaps-)ecologische inzichteninhetsysteemheidezijn
verderontwikkeld.Dezeinzichtenhebbenbetrekkingopderelatie
tussenbos,heideenlandbouwgronden,alsmedeopdespontaneopslag
vanbomenopheideendenatuurlijkeverjongingvanheide.
Ditonderinvloedvanverschillende typenenintensiteitenvan
beheer,waaronderbegrazing.
Dezeachtergrondenhebbenertoegeleiddaterbinnendenatuurbescherminggrotebehoefteisaaneentoekomstvisieopdeheidein
Nederland.
Dezevisiezou,vanuitdemogelijkhedeninecologisch,maatschappelijk,technischenfinancieelopzicht,aanbevelingenvoorkeuzen
moetenbevattenvoorhetmeestgewensteheidebeheerinNederland.
1.2. Aanleiding
DestudiedagHeidebeheervan3september 1986isvoorhetMinisterie
vanLandbouwenVisserijaanleidinggeweestom-geziendebovengeschetsteachtergronden-hetgegevenonderogentezien,dateen
toekomstvisievanuitdeRijksoverheid gewenstennoodzakelijkis.
DeSecretaris-GeneraalvanhetMinisterieheeft inzijnlezingnamens
deMinisterhieroversamengevathetvolgendegesteld:

- 2Ineersteinstantierichttehetbeheervanvooraldedrogeheidezich
inhetalgemeenophetbehoudvandoorstruik-endopheidegedomineerdevegetaties (dezogenaamdepaarseheide),engrootschalige
openheid.Onderinvloedvannatuurwetenschappelijkonderzoekiser
echterdaarnaastooksteedsmeeraandacht gekomenvoorwaardevolle
soorten,levensgemeenschappenendeecologischerelatiesmetde
omringende landschapstypen.
Hetwordtsteedsduidelijker,datelementenalsvariatieindeheide
zelfengeleidelijkeovergangennaarbijvoorbeeld geslotenbosde
diversiteit aanlevensgemeenschappenendaarmeedeecologische
betekenisaanzienlijkverhogen.
Scherpeovergangentussenbossenenheidenblijkenuitnatuurwetenschappelijkoogpuntminderwenselijktezijn.
Inhetonderzoeknaardemogelijkebeheersvormenvoorheidewordt
ingespeeld opdezenieuweinzichten,doorhetmeestwenselijkebeheer
vanbosenheivanuiteengeintegreerde optiektebezien.
Terbeantwoordingvandevraag"hoebos-enheidecomplexeneruit
zoudenmoetenzienvanuit defunctiesnatuurbehoud,houtproductieen
recreatie"lijkteennadereuitwerkingvanhetStructuurschema
Natuur-enLandschapsbehoud voordeheidemetalhaarspecifieke
problemennoodzakelijk.
1.3. WerkgroepHeidebeheer
OmuitvoeringtegevenaanhetgesteldedoordeheerVanDintermet
betrekkingtotdenadereuitwerkingvanhetStructuurschemaNatuurenLandschapsbehoud voordeheidewordtdewerkgroepHeidebeheer
opgericht.
Dezewerkgroepkrijgtalsopdrachthetrijks-standpunt tenaanzien
vanhetheidebeheervoortebereiden.
Indezeopdracht-omschrijvingwordteenglobaleaanduidingvande
takenvandeWerkgroepHeidebeheereneenprogrammavaneisenten
aanzienvandegewensteinhoudvandenotaHeidebeheergegeven.
2.

Opdracht ininhoudelijkezin
Dewerkgroepdient indevormvaneenrapportbeleidsaanbevelingente
doenvoorhetbeheervandeheideindekomendetijd (decennia)door:
-hetinventariserenenbeschrijvenvandehuidigetoestandvanhet
heide-areaalendebijhetbeheervandeheidebestaandeproblemen;
-hetontwerpenvaneenaantalalternatieventoekomstscenario's,
waarbijinzichtwordtgegevenindeaardendeomvangvandeheide,
degevolgenvoordeverschillende functiesvandeheideeninhet
bijzondervoordenatuurwaarden;
-hetdoenvanvoorstellenvoorhetoplossenvangesignaleerde
problemenbijhetbeheerinbredezin,waarbijinzichtwordt
gegeveninzoweldeecologischealsdefinanciëleaspecten.

- 3Meer concreetkanhierbijwordengedachtaan:
a.Hetbeleidskader(Structuurschema's,Natuur-enLandschapsbehouden
Openluchtrecreatie,MeerjarenprogrammaNatuur-enLandschapsbehoud,MeerjarenplanBosbouw);
b.Beschrijvingvandelevensgemeenschappen vandeheide;
c.Eenglobaleinventarisatievanligging,oppervlakteenbeheerstoestandheideinNederland;
d.Debedreigingen (grondwaterstandsdaling, luchtverontreiniging,
recreatie,isolatie,wegvallenvanbeheer e t c ) ;
e.Eenoverzichtvanbeheersmethodenmetresultatenenkosten;
f.Schetsenvandeverschillendemogelijketoekomstbeeldenvande
heideinNederland (scenario's);
g.Beheersalternatieven omenerzijdstegenstuurtegevenaande
genoemdebedreigingenenanderzijdsomdegeschetstetoekomstbeeldenterealiseren;
h.Hetdoenvanaanbevelingenmetbetrekkingtotkansrijketoekomstscenario'senhetdoenvan(concrete)voorstellen;
i.Hetdoenvanaanbevelingenomonderzoek testartennaarlacunesin
dekennis,dienodigisvooreenverantwoord heidebeheer.
Tertoelichtingmogevoortsdienendathetdebedoelingisomaanbevelingentedoenvoorzoweldekortealsdelangetermijnproblematiek vandeheide.
Omeengoed inzicht teverkrijgenindehuidigeproblemenvande
heideenhetheidebeheerzaleenenquêteonderheidebeheerdersworden
gehouden.Deresultatenzullenindenotawordenverwerktomdekwalitatievebeschrijvingeneencijfermatigonderbouwing tegeven.
Voorwatbetreftdedoelstellingenvoorheidebeheerdientteworden
uitgegaanvanvigerend beleidzoalsneergelegd inStructuurschema's
enMeerjarenprogramma's.Allemotievenvoorheidebeheerdienente
wordenmeegewogen.Voorwatbetreftdeaspectenvannatuuren
landschapishetzaakdevolledigereeksvansoortenbehoudtot
landschapsbehoud (c.q.-ontwikkeling)tebetrekkenindetoekomstvisie.

