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Branden van natuurgebieden is een
bekende maatregel in het vroegere
natuurbeheer. Maar is het ook
mogelijk en effectief om branden in
te zetten als effectgerichte maatregel? En wat kunnen de ‘oude’
beheerders nog vertellen over de
praktijk van het branden? Het OBN
liet een onderzoek uitvoeren naar de
beschikbare kennis over branden.

Van verhalen kennen veel beheerders het nog wel: branden van
heideterreintjes of veenterreinen.
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branden nog steeds als maatregel
kennen en zo mogelijk inzetten.
Juist omdat de praktijkkennis en
ervaring steeds dunner wordt, is
deze overzichtstudie opgesteld. Doel
was om een antwoord te krijgen op
vraag onder welke omstandigheden
en onder welke voorwaarden branden een geschikte effectgerichte
maatregel is tegen de effecten van
vermesting en verzuring in droge
heide, natte heide, droge duingraslanden en vergrast hoogveen.
Het rapport geeft een uitgebreid
overzicht van de effecten van
branden op de abiotiek, de vegetatie en de fauna. De abiotiek is met
name natuurlijk belangrijk als branden wordt ingezet als verschralingsmaatregel. Bij hoge temperaturen
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organische stikstof; het minerale
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