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VOORWOORD
Akkers, graslanden en bossen zijn vertrouwde ecosystemen waarover ge
dacht wordt in termen van bevordering van groeiconditie, oogstopbrengst en
rentabiliteit. Heidevelden zijn in dit alles tegenovergesteld. Om deze in stand
te houden, moet de produktiviteit worden gedrukt, over oogst wordt gesproken
in termen van afval en het financiële resultaat is negatief. Niettemin heeft een
deel van de bevolking vroeger een inkomen uit de heide gepeurd. De povere
levensomstandigheden die toen daartoe noopten, wenst niemand terug. In de
huidige maatschappij worden heidevelden gewaardeerd om hun betekenis
voor de ontspanning zoekende mens, als milieu voor een karakteristieke groep
van planten en dieren, en als brongebied voor schoon grondwater. En dat kost
geld.
Als geen ander landschapstype toont de heide de sporen van het verleden,
tot ver voor het begin van de historische tijd. Met stille getuigen zoals
hunebedden, koepelgraven en raatakkercomplexen. Voor onze contreien zijn
de heidevelden een cultuur- en natuurmonument dat alleen kan blijven als wij
onze stappen in de voetsporen van onze voorouders blijven zetten. Laten wij
dit na, dan zal in de toekomst alles door gras en bos versluierd worden.
Waar nu in onze streken nog heidevelden zijn, zou het landschap zonder
menselijke bemoeienis worden overheerst door bos, kreupelhout en hoog
veen. Voor het behoud van heidevelden behoeft de essentie van het vroegere
menselijke gebruik slechts voortgezet te worden. De huidige tijd verlangt
echter dat precies wordt bepaald wat men waar, hoe en wanneer kan willen,
wat men daarvoor waar, hoe en wanneer moet ondernemen, hoeveel dat zal
kosten en wat dat oplevert (kosteneffectiviteit), en wat alternatieven zijn.
Iedere are en elke gulden telt.
Dit vraagt in de eerste plaats een visie op het functioneren van het ecosysteem
heide: wat bepaalt de landschapsvorming, plantengroei, vegetatie-ontwikke
ling en dierenleven?
In dit rapport ligt het accent op het opsporen van het patroon in de basale
processen die heide tot heide maken, in het bijzonder op het plant-bodemsysteem. Na deze procesbenadering zal de patroonbenadering via de terreinheterogeniteit aan bod komen, waarmee dan de twee belangrijkste criteria van
het natuurbeleid, dat zijn natuurlijkheid en verscheidenheid of diversiteit,
gedekt worden.
De visie vergt het ontwikkelen van een model dat de essentiële factoren en
hun onderlinge relaties boven water haalt en naar hun werking en wederzijdse
betrekkingen ordent. De aangever hiervoor is een analyse van de menselijke
invloed die de heide in het verleden heeft doen ontstaan en voortbestaan. Dit
historisch gebruik en de beheersmaatregelen die nu mogelijk zijn om de heide
in stand te houden, kunnen dan worden gewogen naar hun mate van sturende
werking op de basale processen in het systeem, en de nuances verduidelijken
die binnen de heide van plek tot plek mogelijk zijn. De resultaten worden dan
afgemeten aan de realisatie van levensomstandigheden van soorten van de
heide die wij wensen te behouden.
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SAMENVATTING
Het natuurbeleid is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van biodiversi
teit en van ecosystemen waarin de levensvoorwaarden van bijzondere, zeld
zame en bedreigde soorten worden gerealiseerd. De ecosysteem- of proces
ingang wordt hier als eerste verkend. Het accent ligt hierbij op de kern van het
functioneren van het ecosysteem heide, dat is het plant-bodemsysteem. De
biodiversiteits- of patrooningang komt in een volgend rapport aan de orde.
Het historische gebruik van de droge heide kwam neer op een voortdurend
afromen van de produktie van organisch materiaal, ten dienste van de voedingsstoffenvoorziening van het bouwland. De vochtige heide werd in het
verleden voornamelijk benut voor het winnen van venige plagzoden.
De exploitatie vooral van de heide was zeer intensief en kleinschalig. De
vroegere gebruiksheide moet zich hebben voorgedaan als een in belangrijke
mate open en onvolledig begroeid terrein, vrijwel zonder opslag van bomen
of struiken. Dit wordt weerspiegeld door het feit dat de voorwaarden die het
merendeel van de vooral voor de droge heide specifieke en thans meest
bedreigde plante- en diersoorten stellen, betrekking hebben op voedselarmoede en kale grond, jonge heide en/of een mozaïek van kale grond en
verschillende ontwikkelingsstadia van de heidevegetatie.
Na het wegvallen van de agrarische functie van de heide zette een periode in
van herontginning en herbebossing. De resterende, versnipperde heide werd
verwaarloosd, de heidevegetatie verloor door sluiting en veroudering zijn
variatie, opslag verscheen en de karakteristieke soorten kwamen in het
gedrang. Het natuurtechnisch heidebeheer trachtte deze ontwikkelingen
vervolgens weer te keren, maar raakte daarbij ernstig in de problemen door
vermesting, verdroging en verzuring die het periodiek optreden van massale
heidehaantjesvraat intensiveerden en vergrassing inluidden.
De basis voor het geheel van vroegere exploitatie, en tegelijkertijd de sleutel
factor voor het beheer, is de organische-stofhuishouding. Deze doet zich in
droge heide voor als een vrijwel gesloten voedingsstoffenkringloop binnen het
plant-bodemsysteem. Als gevolg van de natuurlijke nutriëntentoevoer vanuit
de atmosfeer neemt deze kringloop de vorm aan van een spiraal. Het resultaat
is een natuurlijke tendens naar verrijking, die door verhoogde atmosferische
depositie wordt geïntensiveerd. Overigens doet het accent dat stikstof hierbij
vanwege die atmosferische neerslag heeft, onvoldoende recht aan de rol die
fosfaat in het geheel speelt. Wat de vochtige heide betreft is het sjabloon in
aanzet vergelijkbaar.
De kringloop wordt sterk beïnvloed door de vochtsituatie. Zowel zeer droog als
zeer vochtig of nat remt de strooiselafbraak. Zeer droge en permanent
vochtig-natte heide zijn hierdoor, in vergelijking met vrij droge tot vrij vochtige
heide en in de loop van het jaar wisselend droge en vochtige heide, het minst
veranderlijk en vereisen daardoor ook het minst intensieve beheer. Zo ook is
de zeervoedselarme heide minder veranderlijk en intensief beheer vereisend
dan de voedselrijkere.
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De benadering via de voedingsstoffenkringloop biedt een uitgangspunt voor
een ecologische typologie van de heidevegetatie op basis van de vocht- en
nutriëntenbeschikbaarheid in de standplaats, wat kan worden doorvertaald
naar grondwatertrap en bodemtype. Voor een integrale heidetypologie dient
deze aanpak uitgebreid te worden met voor de fauna medebepalende facto
ren, met name habitatoppervlakte en terreincomplexiteit; dit wordt later voor
een aantal diergroepen uitgewerkt. De ecologische vegetatie-indeling is tege
lijkertijd een beheerstechnische typologie. De beheersingrepen kunnen direct
aan de schema's voor het functioneren van droge en natte heide worden
gekoppeld en op hun werking worden beoordeeld.

12
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1 INLEIDING
1.1 De studie
1.1.1 Doel
Dit rapport levert een van de bouwstenen vooreen te ontwikkelen kennismodel
heidebeheer. Het vormt een beeld van de gedachten over het functioneren
van de heide als systeem en van de belangrijkste processen, relaties en
kwaliteiten die voor de praktijk van betekenis zijn. Uiteindelijk is het doel: zicht
te krijgen op een probleemoplossende redeneerstrategie, een praktisch
patroon van denken en de elementen en gegevens die daarin een rol spelen.

Het gaat in de eerste plaats om het ontwikkelen van een visie op het patroon
van basale processen in het plant-bodemsysteem, en de wijze waarop het
beheer daarop direct en indirect kan inspelen. De invalshoeken van terreinheterogeniteit en fauna zijn in bewerking.
Deze benadering betekent dat wordt uitgegaan van een wisselende combina
tie van formele en informele, vooralsnog vooral kwalitatieve vormen van
kennis, gegevens, inzichten, ervaring en ideeën, en dat documentatie en
specificatie van wat later zorg is. Van de in deze zin beschikbare informatie
worden die elementen gebruikt die kunnen passen in de opbouw van de
gedachtengang. Lering uit hoe de heide in het verleden is ontstaan en
instandgehouden, alsmede empirie spelen een belangrijke rol. Het gaat om
een zoekend, in wisselwerking omgaan met informatie en mogelijke denkstap
pen. Deze verkenning houdt daarom ook op waar de feitelijke, operationele
uitwerking van een kennismodel aan de orde komt. De benadering heeft een
sterk empirisch-correlatief karakter.

1.1.2 Toelichting
Het huidige natuurbeleid is gericht op het duurzaam behoud, herstel en de
ontwikkeling van nationaal en internationaal belangrijke ecosystemen, waar
onder dat van de heide. Daarvoor moet kennis ontwikkeld en/of toepasbaar
gemaakt worden van de in de heide optredende processen en terreinkarakteristieken, en van de randvoorwaarden voor het optreden van een daarvoor
kenmerkende levensgemeenschap. De beheersmaatregelen die daarin kun
nen sturen om de gewenste resultaten te bereiken, dienen beschreven te
worden als procesfactoren.
Deze benadering vormt de grondslag voor de ontwikkeling van een kennismo
del voor de heide. Voor de benadering van doeltypen worden de voor het
heidesysteem relevante factoren, kenmerken en processen beschreven. Bij
natuurdoeltypen gaat het om een globaal niveau van bijvoorbeeld de keuze
heide of bos, of de keuze droge heide of natte heide. Beheersdoeltypen gaan
meer in detail, met als kern dat - met de op dat niveau relevante informatie -
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voor een concreet terrein kan worden geschetst hoe de samenstelling van de
levensgemeenschap zal zijn onder een ideaal beheersregime, en wat dit
laatste dan is. Door toetsing aan referenties kan beoordeeld worden of de
potentiële natuurwaarde voldoet aan de beleidsnormen; anderzijds is het
natuurlijk ook zo dat de beleidsnormen weer worden afgeleid van de referen
ties. Indien bij de toetsing de verhouding tussen kosten en baten in het geding
komt, kan vervolgens via de benadering van de beheersdoeltypen een keuze
gemaakt worden voor het al dan niet optimaal realiseren van de potentiële
kwaliteiten. Recreatieve gebruiksintensiteit en kosten van de maatregelen, bij
de gegeven terreinomstandigheden en -ligging, zijn dan de afwegingen die
gemaakt worden bij de beheersdoeltypen anders dan bijzondere heide.
Dit rapport is de eerst van de reeks onderzoekverslagen van het project
'Planning en evaluatie heidebeheer" (zie figuur 1), dat de heide als ecosysteem
en de levensvoorwaarden van de daarin optredende plante- en diersoorten
analyseert om met deze bouwstenen een kennismodel voor de heide te
ontwikkelen. Dit kennismodel moet het mogelijk maken om van een concreet
terrein te bepalen de actuele en potentiële natuurwaarde, de sturingsmoge
lijkheden daarin door middel van beheersingrepen, en de financiële conse
quenties daarvan.
De reeks van verslagen geeft een ordening van literatuurgegevens, eigen
onderzoekgegevens, ervaring en inzichten, zoals gezegd toespitsend op het
ontwikkelen van een probleemoplossend denkpatroon waarbij de voor de
praktijk belangrijke ecologische verbanden naar voren worden gehaald. Wat
het laatste betreft, gaat het in de eerste plaats om het ontwikkelen van een
hanteerbaar kader, de invulling van de feitelijke grootheden van de factoren
kunnen later - eventueel na gericht literatuur- en ander onderzoek ingevuld
worden als de noodzaak daartoe blijkt.

1.2 De heide
1.2.1 Wat is heide - algemeen
De heide is een aitijd groene dwergstruikformatie zonder of met weinig struiken
en bomen, en met een wisselend ontwikkelde moslaag. De Nederlandse heide
behoort tot de Noordwesteuropese laaglandheide, gekenmerkt door de dwergstruiksoorten struik-, dop- en kraaiheide, kruipbrem en rode en blauwe bosbes.
Binnen Nederland wordt globaal onderscheid gemaakt tussen (1) meer na
tuurlijke duin- of kustheide en heide op of bij hoogvenen, en (2) anthropogene
binnenlandse heide. Vervolgens kan onderscheid worden gemaakt worden
naar vochttoestand, bodemvruchtbaarheid en beheerstoestand.
De anthropogene heide, in het bijzonder de binnenlandse, is ontstaan door
degradatie van bos en een tot vele eeuwen lang verschralend agrarisch
gebruik. Omvorming van bos naar heide vond reeds plaats tegen het einde
van de Jonge Steentijd. Onze huidige heidevelden dateren vooral uit de vroege
middeleeuwen. Al vroeg in de late middeleeuwen hebben zij een sterke
uitbreiding ondergaan, die gepaard ging met een intensivering van de exploi
tatie. Een en ander bereikte een climax in de 18e en vooral 19e eeuw, vlak
voordat de heidecultuur omstreeks de eeuwwisseling snel ten gronde ging (zie
o.a. Slicher van Bath, 1960; Hacke-Oudemans, 1969).
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Overzicht van de voorgenomenbouwstenen van het project 'Planningen evaluatie heidebeheer
de in concept gereed zijnde rapporten zijn aangeduid door onderstreping van hun nummer
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De heide is, door zijn ontstaan en gebruik, voor zijn behoud en eventueel
herstel afhankelijk van actief beheer. De heide is gebonden aan een van
regenwater afhankelijk, voedselarm en min of meer zuur, droog tot nat
stress-milieu. Daardoor is deze floristisch betrekkelijk tot zeer soortenarm.
Heiplanten, zoals struikhei en dophei, kunnen op zeer arme grond groeien.
Deze eigenschap danken zij aan hun micorrhiza-schimmels, die de plantenvoedingstoffen uit slecht verteerd strooisel en humus opneembaar maken.
Hierdoor zijn zij op zulke gronden, waar de vertering van organisch materiaal
in verband met o.a. de zuurgraad en het relatief arme bodemleven moeizaam
verloopt, in het voordeel ten opzichte van grassen.
Het bodemleven is met name arm wat betreft grotere fragmenteerders, bijv.
ontbreken regenwormen, pissebedden en miljoenpoten.
Dé bepalende factor voor het karakter van de heide is de beperkte beschik
baarheid van voedingsstoffen of oligotrofie. Dit vloeit voort uit de combinatie
van klimaat (neerslagregime), bodemgesteldheid en reliëf, en de resulterende
grondwaterhuishouding. Het is dus essentieel dat deze beschikbaarheid op
een laag niveau blijft.
Van nature bestaat echter een neiging tot verrijking en mede daardoor tot
ontwikkeling, in feite regeneratie, van bos. Deze tendens werd in het verleden
tegengegaan door het traditionele agrarische gebruik, dat de balans tussen
de toevoer en de afvoer van plantenvoedingsstoffen op langere termijn min of
meer in evenwicht hield (De Smidt, 1977; Gimingham & De Smidt, 1983).
Met het omstreeks een eeuw geleden wegvallen van het agrarische gebruik
en vooral de sinds enige decennia optredende, sterk toegenomen toevoer
door neerslag van luchtverontreiniging (atmosferische depositie), is deze
tendens zeer manifest geworden. Dit leidt tot een versnelde successie naar
bos, eventueel met een langdurig tussenstadium van vergrassing, soms
verbraming. Het beheer kan deze extra toevoer van voedingsstoffen niet
beïnvloeden. Ertegenover staat een zekere mogelijkheid van afvoer, dat wil
zeggen van natuurlijke uitspoeling van gemineraliseerde plantenbestanddelen
uit het systeem, onder sommige omstandigheden ook van afspoeling.
De essentiële schakel in de plantenvoedingsstoffenhuishouding is de organische-stofhuishouding, het proces van afbraak (fragmentatie en mineralisatie)
en daardoor weer voor opname én voor eventuele afvoer beschikbaar maken
van in de vegetatie vastgelegde nutriënten. Dit proces verloopt doorgaans
traag, wat leidt tot een zekere vastlegging (strooisel, veen). De organischestofhuishouding speelt met deze regulatie van de (re-)circulatie een sleutelrol
in de beschikbaarheid van voedingsstoffen. De zich aan het bodemoppervlak
ophopende plantenresten lenen zich door hun tastbaarheid praktisch voor
ingrepen waarmee de kringloop en de beschikbaarheid van voedingsstoffen
kan worden beïnvloed.
De heide is door de aard van het substraat zwak gebufferd tegen, en daardoor
in hoge mate gevoelig voor atmosferische depositie; dat betreft vooral toevoer
van extra plantenvoedingsstoffen en verzurende verbindingen.
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1.2.2 Wat is heide - hier
Aan het landschap heide zijn ruimtelijk verbonden de stuifzanden, vennen en
voor een deel hoogvenen en schrale beekdalgraslanden. Relaties met bos en
extensief gebruikte graslanden komen tot uitdrukking in de aanwezigheid van
onder meer een aantal specifieke diersoorten, en wel speciaal vogels.
Het gehanteerde bereik van binnenlandse laaglandheide is in de volgende,
van Beije (in voorbereiding) overgenomen schets omkaderd aangegeven (fig.
2). In de marge is het verband met de belangrijkste verwante eenheden
aangeduid.
De in de schets vermelde gemeenschappen zijn afhankelijk van verschillende
vormen van beheer. Het komt erop neer dat de kern gevormd wordt door de
droge en de vochtige tot natte heide, met erbij aan de ene kant het voorgaande
(regeneratie)stadium stuifzandheide, en aan de andere kant heischraal gras
land.

1.2.3 Problemen
De problemen met het behoud en beheer van de heide hebben als kernbe
grippen de volgende paren van kenmerken of randvoorwaarden en verande
ring of bedreiging:
beheer - verwaarlozing
voedselarmoede - verrijking/vermesting
zuurgraad - verzuring
vochtigheid - verdroging
ruimtelijke relaties - isolatie en versnippering
terreingrootte - verkleining, versnippering
rust - verstoring
Hier wordt alleen de hoofdlijn geduid, in hoofdstuk 3 wordt verder op deze
problemen ingegaan.
Verwaarlozing van het beheer betekent dat de heide regenereert tot bos. Bij
het huidige niveau van neerslag van luchtverontreiniging leidt verwaarlozing
als vrij langdurig tussenstadium eerst tot vergrassing met bochtige smele
(droge heide) en pijpestrootje (vochtige heide), soms tot verbraming (drogere
heide).
Het gaat bij de verrijking of vermesting als gevolg van toegenomen neerslag
van luchtverontreiniging om stikstof, in de vorm van ammoniak. Deze atmos
ferische stikstofdepositie is tussen 1900 en 1990 gemiddeld verzeven- tot
verachtvoudigd (Erisman, in Prins et al.,1991). De verzuring is ook een gevolg
van verhoogde atmosferische depositie, waarbij de bijdrage hieraan van
ammoniak gelijk is aan die van zwaveldioxyde en stikstofoxyden samen
(RIVM, 1991).
De verrijking en de verzuring tasten de vitaliteit, in het bijzonder de bestendig
heid tegen stress, en het concurrentievermogen van struikheide aan. Dit kan
op zijn beurt, versneld door een verhoogd risico van massaal optreden van
het heidehaantje, leiden tot vergrassing en het verdwijnen van karakteristieke
plante- en diersoorten van de droge heide, tot verloren gaan van de essentie
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van het heide-ecosysteem. Op zeer arme bodems lijkt deze vergrassing echter
onderdrukt te worden door het optreden van fosfor als beperkende factor.
Vergrassing van de vochtige heide is een directer gevolg van aantasting van
de concurrentieverhoudingen tussen dopheide en pijpestrootje.
Daarnaast speelt verzuring in de mineraalarme, en daardoor zwak gebufferde
bodem van de heide ten gevolge van verlaging van de pH en verhoogde
uitspoeling van kationen een belangrijke rol bij het verdwijnen van plantesoorten van de rijkere heide en van heischraal grasland, zoals valkruid, schorse
neer, rozenkransje, wolfsklauwsoorten e.d.
Het spreekt voor zich dat verdroging betrekking heeft op vochtige tot natte
dopheiheide. Het directe effect is vochttekort. Minstens zo belangrijk zijn de
secundaire effecten van eutrofiëring door afbraak van organische stof (vrijko
men fosfor en stikstof) en verzuring (SWNBL, 1988,1990).
Het zal duidelijk zijn dat de ingrijpende gevolgen van een en ander voor de
voedingsstoffenhuishouding, de structuur en de samenstelling van de oor
spronkelijke heide verregaande consequenties heeft voor de heidefauna.
Door herontginning, herbebossing, urbanisatie en civieltechnische ingrepen is
het areaal heide de laatste eeuw sterk beperkt. Als gevolg van het hiervoor
geschilderde gaat deze ontwikkeling nog steeds voort. Deze areaalafname
betreft zowel terreinverkleining als terreinversnippering en isolatie. Dit bete
kent voor diersoorten een bedreiging door het risico van onderschrijding van
hun bestaansvoorwaarden aan terreingrootte en, wat ook planten aangaat,
ten gevolge van verbreking van ruimtelijke relaties (uitwisseling: emigratie,
immigratie en remigratie) tussen deelpopulaties. Daarbij komt, dat door soci
aal-economische ontwikkelingen de recreatieve druk op de schaarser worden
de natuur zich ook op de heide manifesteert, wat leidt tot rustverstoring,
toenemende erosie in geaccidenteerd terrein en beschadiging van de ve
getatie.
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1.3 Het kader
1.3.1 Doelstellingen en waarderingsmaatstaven
De hoofddoelstelling van het natuurbeleid in Nederland, dat is het duurzaam
instandhouden, herstellen en ontwikkelen van natuurlijke en landschappelijke
waarden, gaat bij de prioriteitstelling uit van ecologische waarden, aardkundi
ge waarden, cultuurhistorische waarden en belevingswaarden (NBP, 1990).
De ecologische waarden worden ontleend aan drie algemene criteria: ver
scheidenheid, natuurlijkheid en kenmerkendheid (op.cit.: 37).
Voorde verscheidenheid worden gehanteerd de maatstaven zeldzaamheid,
soortenrijkdom en diversiteit. Verscheidenheid heeft dus betrekking op patroonkenmerken.
De natuurlijkheid wordt betrokken op proceskenmerken, waarvan de afgelei
de patroonkenmerken als maatstaf gelden met als criterium volledigheid.
Kenmerkendheid wordt gerelateerd aan de mate waarin populaties of levens
gemeenschappen van nature in hun omgeving passen. Dit kan alleen worden
gehanteerd als toetsing aan referenties mogelijk is.
De rijksoverheid beschouwt verscheidenheid, afgemeten aan de (internatio
nale zeldzaamheid van soorten, levensgemeenschappen en ecosystemen,
als het belangrijkste criterium voor de strategische beleidskeuzen (op.cit.: 39).
Natuurlijkheid wordt ook zwaar gewogen.

1.3.2 Ecologische betekenis van de maatstaven
Zeldzaamheid
Zeldzaamheid van plantesoorten, diersoorten, levensgemeenschappen en
ecosystemen heeft betrekking op de mate van verspreiding (areaal) of op het
aantal individuen per gebied - regionaal, nationaal, internationaal. De beteke
nis van zeldzaamheid van bijvoorbeeld een soort kan alleen aangegeven
worden in vergelijking met andere soorten of met dezelfde soort in een ander
gebied of in een andere periode, en vereist dus een referentie die stoelt op
een uitgebreide inventarisatie van alle soorten zowel in ruimte als in tijd. Met
zeldzaamheid kan men zowel de bijzonderheden van de soortspecifieke
levensstrategie als de kenmerkendheid van de relatie tussen organisme en
specifiek milieu traceren.
Soortenrijkdom
Soortenrijkdom is een functie van ruimte en van verscheidenheid. Terreinen
die zowel groot van oppervlakte zijn als een grote landschappelijke variatie
bezitten, scoren hoog in soortenrijkdom. Daarentegen zijn terreinen waarvan
het ecosysteem gekenmerkt wordt door extreme milieukenmerken (stressmi
lieus), bijvoorbeeld bodemarmoede en microklimaat, arm aan soorten - maar
de optredende soorten kunnen wel zeldzaam zijn of een hoge mate van
kenmerkendheid bezitten voor het type ecosysteem.
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Diversiteit
Diversiteit is een dimensieloze maat voor de verhouding tussen de aantallen
soorten en individuen per locatie, of het aantal soorten per bemonsteringseen
heid. In het geval van vegetaties wordt hiervoor een oppervlakte-eenheid
gebruikt. De parameters van de gehanteerde formules (halflogaritmische of
dubbellogaritmische correlaties) worden gebruikt om ecosysteemkwaliteiten
te duiden. De diversiteitsmaat is een verbijzondering van de maat voor
soortenrijkdom en biedt de mogelijkheid om de kwaliteiten van ruimte en
verscheidenheid als terreinkenmerken te onderkennen.
Natuurlijkheid
Natuurlijkheid wordt gehanteerd voor proceskenmerken van ecosystemen.
Veranderlijkheid (dan wel constantie) in de kenmerkende processen kunnen
de natuurlijkheid van een terreingebonden ecosysteem karakteriseren. Het
hanteren van natuurlijkheid als maatstaf vereist kennis van het procesverloop
en een referentie van de ruimtelijke verspreiding van optreden van het
procestype en de daaraan gebonden organismen. In het geval van de heide
als halfnatuurlandschap speelt de menselijke invloed als intrinsieke factor een
belangrijke rol en de heide ontleent hieraan mede een cultuurhistorische
waarde. De in dit verband gehanteerde maatstaf van volledigheid van patroonkenmerken is een afgeleide van de proceskenmerken. Deze maatstaf kan
worden betrokken op soortensamenstelling van de levensgemeenschap en
de daarin optredende patronen in tijd en ruimte.
Kenmerkendheid
Kenmerkendheid wordt in het Natuurbeleidsplan gehanteerd voor de betrek
king tussen de topografische positie en geaardheid van een terreinspecifiek
ecosysteem, en het functioneren als habitat van populaties van bijzondere
soorten of als biotoop voor een levensgemeenschap. Deze benadering bena
drukt het verband tussen ecosysteemtype en de levensstrategie van de
soorten die daarin een rol spelen, dan wel hun bestaansvoorwaarden die
daarin gerealiseerd worden. Deze benadering stoelt sterk op de maatstaf
natuurlijkheid en vereist eveneens kennis van referenties in tijd en ruimte en
de specifieke processen. De biogeografische positie en betekenis van de
Nederlandse locaties en het areaal van de beschouwde soorten wordt in deze
benadering meegenomen.

1.3.3 Waardering van de heide
Algemeen
Geen van de maatstaven kan zonder meer alleen voor de natuurwaardering
gebruikt worden. Door voor een concrete situatie gelijktijdig verschillende
maatstaven te gebruiken, kan echter een bevredigende waardering worden
verkregen. De waarderingscriteria op de schalen van de maatstaven kunnen
per situatie verschillend zijn. Een sluitende procedure voor onderlinge afwe
ging daarvan is er nog niet, er zal in de praktijk vaak een beroep gedaan
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moeten worden op het oordeel van deskundigen. De maatstaf zeldzaamheid
werd en wordt echter vrijwel altijd gehanteerd, en als belangrijkste criterium
beschouwd (zie §1.3.1).
De droge heide
De verscheidenheid van de droge heide is volgens de maatstaven soorten
rijkdom en diversiteit, wat de flora van hogere planten betreft, beperkt door de
voedselarmoede. Voor de flora van lagere planten (blad-, lever- en korstmos
sen) speelt het microklimaat, via microreliëf en afwisseling in de vegetatie
structuur, een grote rol. Voor de kleinere fauna scoort de verscheidenheid
hoog, indien de terreinverscheidenheid hoog is, in het bijzonder wanneer open
begroeiingstypen met kale bodem aanwezig zijn en de vegetatieproduktie laag
is. Daarnaast is de oppervlakte van de droge heide een belangrijke voorwaar
de voor het optreden van zeldzame soorten.
De natuurlijkheid van de droge heide is een relatieve armoede aan plantesoorten die naar levensstrategie getypeerd kunnen worden als stresstolerant
en gelijktijdig in staat zijn om als pionier op kale of jonge bodem te kiemen.
Wat kenmerkendheidbetreft ligt Nederland voor vele van deze plantesoorten
in het centrum van de arealen. In internationaal verband neemt de droge heide
in Nederland een belangrijke plaats in.
De fauna van de droge heide wordt gekenmerkt door soorten die gebonden
zijn aan het microklimaat van een open, structuurrijke heidebegroeiing, een
grote ruimte en een relatief geringe invloed van predatoren in de hogere
niveaus van de voedselketen. Vooral de herpetofauna is in Nederland sterk
gebonden aan de droge heide die aan deze kwaliteiten voldoet.
De zeldzame soorten, en wel speciaal een aantal insektensoorten, komen
regionaal voor en zijn vaak sterk geboden aan heideterreinen waarin tevens
delen met stuifzandheide voorkomen. Zowel de uitgestoven laagten als opge
stoven ruggen vervullen een eigen functie voor de habitat van deze soorten.
De meeste zijn bewoners van steppeachtige milieutypen en komen in Neder
land vooraan de grens vanhun areaal. Een voorbeeld is de kleine heidevlinder
die naar levensstrategie een uitgesproken steppebewoner is en in Nederland
de kenmerkende soort is van uitgestrekte stuifzandheiden met een zeer
schrale vegetatie van korstmossen en buntgras waarin plaatselijk horsten van
struikhei aanwezig zijn. Binnen Noordwest-Europa neemt de populatie op de
Veluwe een zeer belangrijke plaats in.
De natte heide
De natte heide is, om tot volledige ontwikkeling te komen, afhankelijk van een
grondwaterhuishouding die door de omgeving gereguleerd wordt. Vochtige
heide die tot ontwikkeling komt op bodems met een hoog vochthoudend
vermogen of stagnerend grondwater, zijn als systemen zwak gebufferd tegen
wisselvalligheid in de zomerneerslag en daardoor soortenarmer. Dit type
treedt op binnen complexen van droge heide en verhoogt de verscheidenheid
ervan. De hydrologisch beter gebufferde systemen zijn afhankelijk van droge
heide als inzijgingsgebied of andere milieutypen die nutriëntenarm grondwater
leveren.
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De verscheidenheid van de natte heide, afgemeten naar soortenrijkdom en
diversiteit van de vegetatie, is sterk gekoppeld aan de processen die door de
waterhuishouding worden gestuurd. In de typische atmocliene systemen zijn
soortenrijkdom en diversiteit gewoonlijk vrij laag, in iets meer lithocliene
systemen kunnen deze hoog zijn. Voor de kleinere fauna scoort de verschei
denheid lager dan de droge heide. De oppervlakte van de natte heide is ook
minder belangrijk voor het optreden van zeldzame soorten.
De natuurlijkheid is eveneens sterk gebonden aan de waterhuishouding.
Indien de gevormde strooisellaag de neiging vertoont om over te gaan in een
veenlaag, kunnen er duurzame en stabiele vegetatietypen optreden. De
historische gebruiksvorm van plaggensteken bevoordeelde sterk een aantal
bijzondere soorten van de vochtige tot natte heide: moeraswolfsklauw, zon
nedauw, snavelbies, etc.
Landschappelijk en hydrologisch ingebed in grote heidesystemen, bezitten
vochtige tot natte heiden en kleine hoogveentjes een hoge mate van natuur
lijkheid. Omdat dit geïsoleerde systemen zijn, wordt regulatie door daarop
gericht beheer belangrijker.
De kenmerkendheid van de vochtige tot natte heide is het optreden van
plantesoorten van het permanent vochtige, maar voedselarme milieu. Voor de
dominerende plantesoort dophei ligt Nederland in het centrum van het areaal.
Internationaal gezien nemen de Nederlandse vochtige tot natte heiden een
positie in tussen de gematigd-atlantische, Zuidwesteuropese en de boreomontane, Noordeuropese typen. De karakteristieke flora van hogere planten
bestaat a.h.w. uit een verarmd assortiment van Zuidwesteuropese soorten,
die van cryptogamen uit noordelijke soorten. De karakteristieke fauna betreft
een aantal insektensoorten met voornamelijk een boreo-montane versprei
ding, die in Nederland aan de rand van hun areaal voorkomen. Vooral de
heidevennen met hoogveengordels zijn binnen de natte heide van grote
betekenis.

1.3.4 De heide in het beleid
Op grond van het belangrijkste criterium voor de strategische beleidskeuzen,
dat is verscheidenheid afgemeten aan de (inter)nationale zeldzaamheid, wordt
prioriteit gegeven aan negen voor ons land kenmerkende ecosystemen. Als
tweede wordt genoemd het complex van: stuifzanden, heide en vennen,
hoogveengebieden, schraalgraslanden, beken, moerassen en oudere bossen
op de hogere zandgronden (NBP, 1990: 39). De heide is vervolgens in de
reeks van zesendertig onderscheiden projecten van het Natuurbeleidsplan
ondergebracht onder project 5 Heidebeheer en Heidebehoud (op.cit.: 236).

1.3.5 Beheersdoeleinden
Het Meerjarenplan Natuur en Landschap 1992-1996 (1991) operationaliseert
de doelstellingen van het Natuurbeleidsplan, en spreekt in dit kader van
natuurdoeltypen. Bij het formuleren van deze natuurdoeltypen wordt uitge
gaan van referenties, d.w.z. beschreven situaties in het verleden in Nederland,
of vergelijkbare situaties in het heden elders. In het rapport 'De heide heeft
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toekomst' (1988) is sprake van beheersdoeltypen voor heideterreinen. De
benadering van deze beheersdoeltypen gaat uit van een keuze van een
beheersvorm die leidt tot de ontwikkeling van een bepaald landschapsbeeld,
waarbij actuele en potentiële natuurwaarden, recreatieve belevingswaarde en
beheerskosten tegen elkaar worden afgewogen.
Zowel bij de natuurdoeltypen als bij de beheersdoeltypen worden verschei
denheid, natuurlijkheid en kenmerkendheid gewogen. Indien een heideterrein
volgens deze maatstaven actueel óf potentieel hoog scoort, dan moet het
worden aangemerkt als 'bijzondere heide' en zijn beheersvormen aan de orde
die borg staan voor behoud en verder herstel en eventuele verdere ontwikke
ling van de ecologische waarde. Scoort een heideterrein actueel én potentieel
laag, dan kunnen er andere beheersvormen overwogen worden dan die welke
tot het ontstaan en instandhouding van dat heideterrein geleid hebben. Er
komen dan andere beheersdoeltypen dan voor de bijzondere heide aan de
orde.
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2 DE HISTORISCHE HEIDE
2.1 Gebruik droge heide
De droge heide vormde een karakteristiek en essentieel onderdeel van het
oude cultuurlandschap van de zandgronden. Het historische gebruik draaide
vooral om de produktie van mest ten dienste van de akkerbouw. Daartoe werd
er vee geweid, vnl. schapen, waarvan de uitwerpselen 's nachts in de potstal
werden opgevangen en vermengd met eveneens van de droge heide afkom
stig plagsel. De exploitatie werd aangevuld met onderhoudsmaatregelen, met
name branden en ook wel maaien. Het eeuwenlange agrarische gebruik had
zo een uitgesproken verschralend karakter. Figuur 4 vat het vroegere beheer
samen.

regeneratie

—

i plaggen

i regeneratie

t oude
! heide

branden/
maaien

Figuur 4.

Samenvatting van het vroegere heidebeheer

2.1.1 Beweiden
a. Algemeen
Beweiden was een van de twee voornaamste aspecten van de exploitatie van
de droge heide. Het gebeurde door een schaapskudde, onder toezicht van
een herder plus een of meer honden; soms werd ook grootvee geweid. Het
grazen van het vee belemmerde de bosopslag.
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b. Patroon en intensiteit
Binnen de droge heide vond een zekere selectie plaats op terreingedeelten
met de smakelijkste en voedzaamste begroeiing: jonge, vitale, nog weinig
verhoute struikheiplanten, en daarnaast grassen, kruiden en opslag. Door de
vraat werd de natuurlijke veroudering en degeneratie van de struikheiplanten
vertraagd, maar niet tegengehouden. Zonder andere maatregelen verminder
de op den duur het goed begraasbare struikhei-areaal.
De beweidingsintensiteit lag hoog, in de orde van grootte van gemiddeld één
schaap per 1 à 2 ha (droge) heide (Beije, in voorbereiding; vgl. tabel 1 blz. 86).
Op de merendeels droge, deels verstoven heide van de toenmalige gemeente
Doornspijk lag tegen het midden van de vorige eeuw de veebezetting in de
orde van grootte van 0,5 (heide)schaap per ha (Oudheidk. Vereniging Arent
thoe Boecop, 1989). Plaatselijk werden ook wel rundvee en soms ook paarden
op de heide geweid.

Foto: Duitse heideschapen op de Lüneburger Heide (Graebner, 1909)
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2.1.2 Plaggen
a. Algemeen
Plaggen was de andere van de twee voornaamste vormen van de exploitatie
van de heide. Het kwam neer op de winning van biomassa, dat wil zeggen de
oudere, min of meer verhoute struikheideplanten plus het opgehoopte strooi
sel, ten behoeve van de mestbereiding in de potstal.
Er werd doorgaans geplagd tot nét op het humeuze zand (Ah of A1); zand
meenemen had geen zin en vormde een extra last. Het ging dus om los
materiaal, niet om een samenhangende zode; Walter (1927: 329) zegt dan
ook 'Der Heid- oder Plaggenheib dient zur gewinnung von Streu
en ook
Domhof (1953) spreekt van strooiselwinning. Regeneratie van de heide moest
dus plaatsvinden door hervestiging. Dat duurde daardoor langer dan na
maaien of branden, en verliep ook minder gelijkmatig. De ontwikkeling van de
bovengrondse biomassa is na plaggen zo'n éénderde lager dan na branden
(Diemont et al., 1982).
Plaggen van de droge heide gebeurde met een soort sterk verkorte brede zeis
(heizicht, krabzeis). Er werd met dit werktuig niet gestoken of gehakt, maar
geslagen (Walter, 1927: afb. 133). Dit plaggen is vrijwel identiek aan het
moderne chopperen. Op strooiselarme droge heidevelden kwam het plaggen
vrijwel neer op maaien. Het was er minder lucratief en lastiger, en het herstel
van de heide duurde dan langer. Mogelijk werd daar eerder gebrand.
b. Patroon en intensiteit
Plaggen gebeurde in handkracht en kleinschalig. Per karrevracht of voer van
ca. 780 plaggen van elk zo'n 25 x 25 cm werd per keer grofweg 50 m2 (7 x 7
m2) heide geplagd (naar gegevens in Oosting, 1940,1942; Slicher van Bath,
1978; Walter, 1927: afb. 133). Er werd zeer waarschijnlijk pleksgewijs geplagd
om het ontstaan van grotere stukken kaal zand te voorkomen; hiermee werd
het risico van verstuiving beperkt, en een snel heideherstel vanuit de randen
van de ontblote grond bevorderd (Walter 1927); zie ook foto's van omstreeks
de eeuwwisseling in Massart (1910, bijv. afb. 89; 1912, idem 147,152), Walter
(1927: afb. 133), Feith (1908) en Meyer (1910). In Dorset, Zuid-Engeland,
hanteerde men wel de regel: 'Cut one, leave two' (meded. Douglas Kite).
In de praktijk werd de laatste eeuw(en) van de heide-exploitatie na (7 tot) 10
jaar geplagd (Oosting, 1942). Het plaggen concentreerde zich op die delen
van droge heideterreinen waar een relatief snelle strooiselophoping optrad.
Waar de bodemvruchtbaarheid minder was, zal de plagfrequentie in aanzet
lager zijn geweest. De frequentie was echter ook sterk afhankelijk van de
bevolkingsdruk (de voedseibehoefte en dus de behoefte aan mest).
Het intensiefst werd geplagd in de arme dekzandgebieden van Noord-Brabant,
de Veluwe en Drente. In de stuwwalgebieden was de plagintensiteit vermoe
delijk lager. Er lijkt ook minder geplagd te zijn waar betere alternatieven
voorhanden waren (plagzoden uit hooi- en broeklanden in beekdalen en
uiterwaarden, van wegkanten, e.d.; Slicher van Bath, 1960; Iven & Van
Gerwen, 1974; Van Mourik, 1993), met name in de randgebieden van de
pleistocene gronden (zie b.v. Bouwer, 1970). Langs de Maas in Noord-Lim
burg werd, dankzij de nabije vruchtbare uiterwaarden, een deel van de droge
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heide waarschijnlijk in het geheel niet geplagd (Meijnweg, Hamert). Daar
kunnen, verder bij de bewoning vandaan, nu bodemprofielen worden aange
troffen met een tot 7 à 8 dm dikke Ah (A1).
Omdat de behoefte aan plagsel mede bepaald werd door de landschappelijkbodemkundige en sociaal-economische situatie, is een berekening van de
plaggenbehoefte slechts indicatief.
Per jaar werd voor 1 ha bouwland ongeveer 3/4 tot 1 ha geplagd (Slicher van
Bath, 1960; Oosting, 1942; Beije, in voorbereiding). De duur van herstel hing
af van de bodemgesteldheid. Een afgeplagd heideveld was gemiddeld vanaf
zo'n 10 later al weer opnieuw goed plagbaar; hoewel het optimum, gelegen
bij het bereiken van evenwicht tussen produKtie en afbraak van strooisel,
eerder in de buurt van nog eens 10 à 20 jaar later zal hebben gelegen. Als
niet zo lang kon worden gewacht en eerder werd geplagd, dan nam de kwaliteit
van het plagsel af (minder strooisel, meer zand) omdat er dan wel dieper, tot
in de A1/Ah werd geslagen. De duur van herstel werd dan langer, omdat een
deel van de zaadbank werd afgevoerd en omdat de kiemings- en vestigings
condities door de verwijdering van humeuze bovengrond werden aangetast.
Het risico van verstuiving werd hierdoor in de hand gewerkt. Uit bijvoorbeeld
Noord-Brabant (Tungelroy) is bekend dat het plagsel vanaf de vorming van
het enkdek in de zevende eeuw tot het begin van de late Middeleeuwen van
relatief goede kwaliteit was (zandarm), maar daarna intensiveerde de plaggenbemesting en was de kwaliteit duidelijk minder (zandiger; Van Mourik,
1993; zie ook Slicher van Bath, 1960).

2.1.3 Omvang beweiden en plaggen
Het historische gebruik van de heide stond sterk onder druk van een samenstel
van omstandigheden. Dit noopte tot een druk die meer dan eens grensde aan
het uiterste - en daar soms zelfs overheen ging, getuige de degeneratie van
droge heide tot stuifzanden en uitbreiding van die zanden; denk ook aan het
nauwelijks sinds het einde van de middeleeuwen uitbreidende areaal heide
en de toename van de bevolking sindsdien.
Het is moeilijk een helder beeld van het feitelijke gebruik te krijgen. Dit hing
namelijk sterk samen met plaatselijk én in de tijd wisselende omstandigheden
en mogelijkheden, zoals bevolkingsomvang, sociale structuur, logistieke om
standigheden, bodemvruchtbaarheid, aanwezigheid van betere, vervangende
of aanvullende alternatieven voor de Produkten van de heide.
Bovendien sloten verschillende beheersmaatregelen elkaar min of meer uit.
Zo stond op de droge heide plaggenwinning tot zekere hoogte op gespannen
voet met beweiding. Aan de ene kant leverde plaggen kale grond op, waarop
de heideontwikkeling weer opnieuw moest beginnen. Beweiding was direct na
het afplaggen uiteraard niet mogelijk, vervolgens was het nog enige tijd én
nadelig voor het verdere herstel van de heide én op zichzelf bezien minder
lucratief. Voor de herstelmaatregelen maaien en branden speelde dit veel
minder. Daarbij concentreerde plaggen zich op de minder onvruchtbare en
beter bereikbare droge heidegronden, die ook aantrekkelijker waren voor de
beweiding. Aan de andere kant vereiste plaggenwinning een oudere struikheidevegetatie met voldoende strooiselophoping, een ontwikkelingsstadium dat
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Foto: Plaggen gebeurde vroeger handmatig met de heizicht, ook wel krabzeis genoemd

inmiddels minder aantrekkelijk werd voor de beweiding.
Voor de mestbehoefte van 1 ha bouwland waren ongeveer 8 à 12 schapen
nodig (Beije, in voorbereiding). Bij een beweidingsintensiteit van één schaap
per 1 à 2 ha heide vereiste 1 ha bouwland dus gemiddeld 15 (8 tot 24) ha
beweide heide. De behoefte aan plagsel lag in de orde van grootte van 3/4 tot
1 ha droge heide per ha bouwland per jaar (Slicher van Bath 1960, 1978;
Oosting 1942; Beije in voorbereiding). Bij een plagfrequentie van 10 jaar stond
zo tegenover 1 ha bouwland dus grofweg zo'n 8,5 à 9 ha heide.
Een historisch boerenbedrijf op de zandgronden telde bij toepassing van het
drieslagstelsel aanvankelijk eeuwenlang zo'n 8 à 10 ha bouwland, waarvan
jaarlijks gemiddeld zo'n 6 ha werd bebouwd en dus bemest (2 ha voor het
onderhoud van het eigen gezin, 2 ha voor af te dragen pacht/accijnzen/tienden
e.d., plus 2 ha voor zaaizaad en voor voer voor de paarden, nodig voor met
name het zware en intensieve plagbedrijf; zie Slicher van Bath, 1960, 1978).
Die 6 ha bouwland had dus in totaal gemiddeld zo'n 140 ha heide nodig (90
ha om te beweiden, 50 ha om te plaggen), een dorp met 10 van zulke
boerderijen grofweg 1400 ha. De spreiding zal echter aanzienlijk zijn geweest;
Walter (1927) bijvoorbeeld spreekt van een verhouding hei : bouwland = 100
: 1 in plaats van, zoals hier berekend, ca. 25 : 1. De reeds voor het eind van
de middeleeuwen toenemende bevolkingsdruk, leidend tot bedrijfsverkleining
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en optreden van keuterboeren, culmineerde in een extreem hoge exploitatiedruk in de 18e-19e eeuw. Daarbij nam niet alleen het areaal bouwland per
bedrijf af, maar ook de verhouding heide - bouwland zal kleiner zijn geworden.
Volgens deze indicatieve berekening lag de verdeling van de oppervlakte
heide om te beweiden en die om te plaggen in de orde van grootte van zeer
grof 2 : 1. Op de merendeels droge heide van de toenmalige gemeente
Doornspijk werd tegen het midden van de vorige eeuw bij een veebezetting
van 0,5 schaap per ha jaarlijks zo'n 1-2% van de totale heide (inclusief
stuifzand e.d.) geplagd (wat bij een 10-jarige cyclus neer zou komen op
10-20% in plaats van ruim 30%; geg. Oudheidk. Vereniging Arent thoe
Boecop, 1989). Naar verhouding zou daar toen dus minder geplagd zijn.
Mogelijk hangt dit samen met toen sterk naar voren komend, door de armoede
ingegeven, aanvullend gebruik van de heide voor andere doeleinden (zie
hierna, onder maaien).

2.1.4 Branden
a. Algemeen
Om voor het vee weer aantrekkelijke spruiten te verkrijgen, werd verouderende
en verhoutende droge struikheide ook gebrand. Branden van heide gaat goed,
omdat de planten zich na brand - net als na maaien - snel vanuit slapende
knoppen aan de wortelhals herstellen. Branden was dus een herstelmaatregel
ten behoeve van de beweiding.
Brandbaarheid is een functie van de hoeveelheid bovengrondse biomassa,
vooral het aandeel hout daarin, en vochtigheid. Mee speelt ook, dat oudere
struikheideplanten een hoger terpeengehalte bezitten. Er werd in het alge
meen gebrand tijdens schraal, droog voorjaarsweer. Dan bleef de (nog)
vochtige strooisellaag vrijwel onaangetast, waardoor de wortelhalsknoppen
konden overleven en snel uitlopen.
b. Patroon en intensiteit
Het patroon van branden zal zijn gerelateerd aan het patroon van beweiden
en van plaggen. Het zal dus variabel, en met de afstand tot de bewoning
mogelijk frequenter zijn geweest. Het gebeurde vermoedelijk min of meer
terloops en kleinschalig: de herder moest het doorgaans alleen doen, en de
brandbare heide kwam onder invloed van de totale exploitatiedruk van bewei
den en plaggen waarschijnlijk nogal pleksgewijs voor. De frequentie van
branden was eens in de 5 tot 10 jaar (De Smidt, 1966). In het algemeen was
het sterk gereglementeerd, maar het is zeer de vraag of hier stringent de hand
aan werd gehouden.

2.1.5 Maaien
a. Algemeen
Oudere, verhoute struikheide werd gemaaid. Het materiaal werd voor alles en
nog wat gebruikt (stalstrooisel, bezems en boenders, dakbedekking, etc.). Het
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maaien diende ook om de heide te verjongen. Vanuit slapende knoppen aan
de wortelhals vond, puttend uit het na maaien onevenredig grote wortelstelsel,
snelle heruitloop plaats die al binnen het seizoen kon leiden tot een voor het
vee weer aantrekkelijke, dichte, vitale jonge heidevegetatie. Maaien was zo
zowel een expoitatievorm als een onderhouds- /herstelmaatregel.
b. Patroon en intensiteit
Het patroon van maaien voor agrarische doeleinden zal net als van branden
zijn gerelateerd aan het patroon van beweiden en van plaggen. Het beeld is,
mede vanwege het betrekkelijke verschil met plaggen, onduidelijk; plaggen en
maaien van strooiselarme droge heide komt vrijwel op hetzelfde neer.
Over het patroon en de omvang en intensiteit van maaien voor andere
doeleinden dan verjonging en mestbereiding kan eigenlijk niet veel meer
worden vermoed dan dat dit in het verleden relatief weinig omvangrijken lokaal
moet zijn geweest, maar dan mogelijk wel intensief. Het heidemaaien nam in
de 19e eeuw echter een grote omvang aan, en wel speciaal voor de bezem
binderij, de paardenhouderij en de bakkerijen; in 1851 waren in Nijkerk 11
bezembinderijen die zo'n 150.000 bossen bezems produceerden (Hacke-Oudemans, 1969: 38).

2.2 Gebruik vochtige heide
Vochtige heide was minder geschikt voor beweiding, vanwege het hoge
terpeengehalte van dopheiplanten (afweer tegen vraat). De vochtige heide
werd - dan ook - zelden, waarschijnlijk voornamelijk bij toeval, gebrand. Als
het gebeurde, kwam dat vermoedelijk doordat vochtige heide met droge heide
werd meegebrand.
Op de heide werden wel plaggen gestoken, maar deze zoden (schadden,
vlaggen, flikken; zie bijv. Massart, 1910: foto 90) dienden vooral als huisbrand,
verder ook voor doeleinden zoals dakvorstbedekking. De behoefte aan moerig-venige plaggen van de vochtige heide verschilde vermoedelijk evenzeer
van streek tot streek, afhankelijk van de beschikbaarheid van betere alterna
tieven (veen, groesvelden, vennen, hout). Deze plaggen werden gestoken met
een soort schop met opstaande randen (vleugelschup, schaddenschöp).
Vochtige heide werd echter wel gebrand in een heel ander verband, dat van
de boekweitcultuur. Na het opgeven van deze cultuur kon de vochtige heide
weer regenereren.

2.3 Terreinbeeld
Op grond van het geschetste intensieve historische gebruik moet de voorma
lige gebruiksheide eruit hebben gezien als in belangrijke mate open en
onvolledig begroeide terreinen, vrijwel zonder opslag van bomen of struiken.
Dit kan nog goed worden bespeurd op foto's van omstreeks de eeuwwiselling
(Feith, 1908; Meyer, 1910; Massart, 1910,1912). Dit komt verder naar voren
uit een globaal nalopen van de voorwaarden welke specifieke verschijnselen
aan de heide stellen (fig. 5 en 6).
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Foto: Plagzoden steken in de Belgische Kempen in 1907 (Massart, 1918)

2.3.1 Droge heide
De droge heidevelden moeten hebben bestaan uit een lappendeken, een in
ruimte en tijd variabel kleinschalig mozaïek van kaal zand en jonge (verjong(en)de) tot min of meer volwassen, lage en meer of minder open struikheiheide. Een betrekkelijk kruidenrijke heide, met plaatselijk, onder invloed
van het vee, wat graziger stukken die op rijkere gronden neigden naar
heischraal grasland (Violion caninae). De moslaag (korst-, blad- en levermos
sen) en de strooisellaag zullen overwegend slecht tot matig ontwikkeld zijn
geweest. Sterk verouderde tot afgestorven heidestadia moeten vrijwel geheel
hebben ontbroken.
Dit beeld van de historische 'gebruiksheide' is dus nogal wat anders dan het
beeld van de 'reservaatheide' zoals die sinds het midden van deze eeuw wel
wordt nagestreefd, en heel wat anders dan de thans wel als cultuurhistorisch
gepropageerde droge struikheimonocultures ('paarse VVV-heide') waar de
eventueel aanwezige schapen niet meer op, maar in de begroeiing staan.
Het mozaïek van deze droge heide leende zich overigens relatief goed voor
een beheer waarin plaats was ingeruimd voor branden. Gegeven de situatie
brandde men zonder uitgebreide controle, laat staan het erbij inzetten van de
brandweer en de plaatselijke bevolking, niet meer dan hooguit enkele hectaren
tegelijk af (zoals nu nog in Schotland bij het door jachtbelangen gestimuleerde
branden in april).
Figuur 5 geeft een algemene indruk van de historische gebruiksheide uitgaan
de van voorwaarden die specifieke omstandigheden/randvoorwaarden en
soorten stellen.
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omstandigheden/soortengroepen
nutriënten
- min. productie org. materiaal
- min. accumulatie org. materiaal
- max. verlies (uit-/afspoeling)
zuurgraad - lage pH als gevolg van
lichenen
- extreem microklimaat
levermossen
- gedempt microklimaat
bladmossen
- variabel
vaatplanten
- struikhei - oligotroof
• valkruid, wolfsklauwen, etc.
(reliëf thermofiel, verse grond)

voorwaarden

-

kaal, minimale begroeiing
kaal, minimale begroeiing
kale, doorlatende grond
uit-/afspoeling

- kaal, minimale begroeiing
- oude/dichte begroeiing
- variabele begroeiing
- zie nutriënten
- open heide, strooisel- en strooiselarm

insecten
- carnivoren: thermofiel, voedsel
mesofiele herbivore insecten
- vlinders: vuurvlindertje, heideblauwtje, vals
heideblauwtje, heidevlinder
- heidekever: plaagpreventie

- strooiselarm mozaïek van kale-jonge-open heide

reptielen
- thermofiel, carnivoor

- veget. mozaïek: kale-jonge-open-oude heide

vogels
- duinpieper: insectivoor
- nachtzwaluw:insectiv. (grote)
- boomleeuwerik; insectivoor
- boompieper; insectivoor/'poster'
- klapekster: carnivoor/'poster'
- tapuit: insectivoor, holenbroeder
- roofvogels, uilen; carnivoor/
insectivoor, deels 'poster'
- korhoen (juv. insectivoor)

Figuur 5.

- kale grond, + deels begroeid
• mozaïek + kale grond

- + idem, stuifzandachtig
- idem, plus lage open bosrand
- veget. mozaïek, zand, opslag
- veget. mozaïek + wat opslag
• veget. mozaïek + wat opslag
- veget. mozaïek + konijnen
- veget. mozaïek: kale-jonge-open-oude heide + ruigte
- veget. mozaïek: kale-jonge-oude-open-dichte hei

Voorwaarden die enkele voor de droge heide specifieke omstandigheden/randvoorwaarden en
soorten aan het terrein stellen

2.3.2 Vochtige heide
Ook de vochtige heide moet bestaan hebben uit een mozaïek van ont
wikkelingsstadia: recent geplagde open venige bodem tot veengrond, kruidenrijke jonge regeneratiestadia en meer omvangrijke mosrijke, volgroeide vege
taties van dophei; met plaatselijk, onder invloed van betreding door vee, wat
graziger stukken. De overgangen naar beekdalen werden gemarkeerd door
gagelheide en bijzondere, naar blauwgrasland neigende vochtige heide, die
naar vennen door een zonering van hoogveen-, zegge- en oeverkruidvegetaties.
Figuur 6 geeft een met figuur 5 vergelijkbare algemene indruk van de vroegere
vochtige gebruiksheide.
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omstandigheden/soortengroepen

voorwaarden

nutriënten
zuurgraad
vocht

- beschikbaarheid laag
- laag
- vochtig-nat

planten
• dopheide
• moeraswolfsklauw, zonnedauw, snavelbies, bep.
veenmossen e.a. Lycopodio-Rhynchosporetumsoorten
- gevlekte orchis, boskartelblad, veenbies, beenbreek,
tormentil, bep. andere veenmossen, e.a. Ericetumsoorten
insecten
- gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder, veenmier
libellen (insectiv.)
amfibieën
- heikikker, rugstreeppad
reptielen
- adder, levendbarende hagedis
vogels
- roofvogels, uilen, wulp

Figuur 6.

• oligotroof, vochtig
- kale veen- en zandgrond (door afplaggen,
betreding)

• gesloten tot min of meer pollige vegetatie

- naar structuur en samenstelling gevarieerde
vegetatie, gradiëntrijk
- water + idem
- water + gevarieerde vegetatie
- gevarieerde vegetatie
- vegetatie mozaïek: kale-jonge-open-oude hei +
ruigte

Voorwaarden die enkele voor de vochtige heide specifieke omstandigheden/randvoorwaa
en soorten aan het terrein stellen
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3 DE RECENTE HEIDE
3.1 De heide in de twintigste eeuw
De agrarische functie van de heide viel, grofweg gesproken, omstreeks het
einde van de vorige eeuw weg (zie o.a. Slicher van Bath, 1960, 1978). Het
werd 'woeste grond', die op grote schaal werd herontgonnen en herbebost.
De resterende heiden werden verwaarloosd en er zette een spontane ontwik
keling of regeneratie in gang.

3.1.1 Droge heide
De spontane ontwikkeling van de resterende en verder aan hun lot overgelaten
droge heiden leidde naar een minder gevarieerde begroeiing, waarin hogere,
gesloten, volwassen en verouderde struikheide met een toenemende strooi
selophoping en moslaagontwikkeling het beeld ging bepalen. Dit ging gepaard
met een afnemende verscheidenheid en soortenrijkdom; tegenover een alge
mene teruggang van flora en fauna stond voor slechts enkele soorten, zoals
van het korhoen, een - tijdelijke - toename. In Duitsland is dit al in een vroeg
stadium door Graebner (1909: 299) onderkend: "Die Flora der ungenutzten
oder wenig genutzten Heide ist meist sehr monoton, an den typischen Stellen
dominiert das Heidekraut Calluna vulgaris ganz absolut, die übrigen Pflanzen
sind nur beigemischt." Het romantische beeld van de grote, stille, 'cultuurhis
torische', paarse ('VVV-')heide is kennelijk op dit stadium van verwaarlozing
geënt.

Foto: Het kleinschalige patroon van heidebeheer, in het bijzonder van plaggen, was in 1911 op de heide in de Belgische
Kempen nog goed herkenbaar (Massart, 1912)
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De verder gaande ontwikkeling deed vervolgens oude, aftakelende tot afster
vende en plaatselijk afgestorven stadia een steeds groter en grootschaliger
aandeel in de vegetatie krijgen. Dit leidde aan de ene kant tot het frequenter
en omvangrijker optreden van heidekeverplagen. Aan de andere kant ging dit
samen met een toenemende spontane bosontwikkeling. Een en ander ging
gepaard met een verdere afneming van de biotische verscheidenheid.
Toen de gevolgen van verwaarlozing geleidelijk duidelijker werden, trachtte
men vanaf het midden van deze eeuw de toekomst van de na de aflopende
grootschalige herontginning en herbebossing overgeschoten heide, waar
mogelijk, veilig te stellen door weer historische beheersmaatregelen op te
vatten. Aanvankelijk ging dit om branden, maaien en kappen, wat later kwam
begrazen ook weer in de belangstelling. De laatste decennia is het behoud
verder in het nauw gedreven door de effecten van toenemende atmosferische
depositie van eutrofiërende en verzurende stoffen (vergrassing, in het bijzon
der door massaal optreden van bochtige smele), en is (gemechaniseerd)
plaggen (chopperen, klepelen) opnieuw opgekomen.
Het probleem van het tegenwoordige beheer zit in de kosten en de afzet van
Produkten. Dit laatste betreft vooral de afzet van gecomposteerd plagsel, dat
door de accumulatie van zware metalen (met name cadmium) in de organische
stof nogal belast kan zijn, en in sommige gevallen zelfs niet (meer) voldoet
aan de milieuhygiënische normen.

3.1.2 Vochtige heide
De ontwikkeling van de vochtige heide, die tegenover de droge heide vooral
voor de beweiding minder intensief gebruikt werd, verliep na het wegvallen
van het traditionele gebruik aanvankelijk waarschijnlijk minder opvallend afgezien van het feit dat juist hier werd ontgonnen. Het leidde tot steeds minder
gevarieerde mosrijke dopheidevelden, waarin zich geleidelijk steeds meer
opslag voordeed en later plaatselijk vergrassing met pijpestrootje optrad. Een
.en ander werd versterkt door areaalverkleining en isolatie, waarbij in het
bijzonder door herontginning de bodemkundig en biologisch rijkere delen
verloren gingen, en toenemende beïnvloeding vanuit de omgeving, in het
bijzonder verdroging en eutrofiëring.

3.2 Invloed van vermesting, verzuring en verdroging
Het voorkomen van heide en van de daarvoor kenmerkende plante- en
diersoorten is afhankelijk van een voedselarme bodem. Verrijking of vermes
ting, direct of ten gevolge van grondwaterstandsdaling (SWNBL, 1988,1990),
heeft daarop een negatieve invloed. De verrijking en de verzuring tasten de
vitaliteit en het concurrentievermogen van de heide aan. Dit kan op zijn beurt
leiden tot vergrassing en het verdwijnen van de essentie van het heide-ecosysteem. De verrijking versterkt ook indirect het risico van vergrassing van de
droge heide, omdat dit het risico van optreden van massale vraat door het
heidehaantje vergroot.
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3.2.1 Vermesting door stikstofdepositie
Verrijking is een acute bedreiging en doet zich tegenwoordig vooral voor als
gevolg van neerslag van luchtverontreiniging in de vorm van stikstof, in het
bijzonder ammoniak. Deze atmosferische depositie van stikstof bedroeg naar
schatting omstreeks 1900 ongeveer 5 kg N/ha/jr, omstreeks 1950 circa 10 kg
N/ha/jren in 1990 gemiddeld 35-40 kg N/ha/jr (Erisman, in Prinsetal., 1991).
Figuur 7 geeft een globaal beeld van de invloed van de stikstofdepositie. Figuur
8 geeft een nader beeld van de invloed op de stressgevoeligheid van struikheide.

Figuur 7.

Verband tussen verhoogde neerslag van stikstof (ammoniak) en overlevingskans van heide (Van
der Eerden et al., 1990)

De gevolgen kunnen in hoofdzaak worden samengevat als verandering van
de concurrentieverhouding tussen grassen en kenmerkende heideplanten, ten
gunste van de eerste. Op droge tot vrij droge gronden wordt struikhei als
overheersende soort vervangen door bochtige smele, respectievelijk pijpestrootje, op nattere dophei door pijpestrootje. Deze vergrassing kan verlopen
via vegetatieve uitbreiding van reeds aanwezig gras, en door vestiging via
zaad.
Een eerste vereiste voor vergrassing is het ontstaan van open plekken in de
heidevegetatie. Zulke gaten vallen van nature, doch dit verschijnsel wordt
versterkt dooreen verhoogde stressgevoeligheid (vorst, droogte, heidekevervraat), een verlaagd en vertraagd herstelvermogen en een versnelde verou
dering ten gevolge van extra stikstoftoevoer (Prins et al., 1991). De verzuring
ten gevolge van atmosferische neerslag speelt hierbij ook een rol (zie fig. 9).
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Figuur 8.

Verband tussen verhoogde neerslag van stikstof en stressgevoeligheid van heide

Figuur 9.

Van luchtverontreiniging naar vergrassing
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Grassen hebben weliswaar een groter fotosynthetisch vermogen dan struik
hei, maar in een gesloten struikheivegetatie wordt hun fotosynthese en groei
beperkt door onvoldoende licht. Een gesloten struikheivegetatie verandert
zelfs bij hoge stikstoftoevoer, zonder de inloed van de secundaire stressfac
toren, niet in grasland.
Valt echter in de gesloten vegetatie een gat, dan kunnen bij verhoogde
beschikbaarheid van stikstof de grassen de struikhei vooral door vegetatieve
uitbreiding verdringen.
Struikhei en beide grassen zijn lichtkiemers en vereisen dus open plekken voor
vestiging. De vestiging van struikhei wordt niet of nauwelijks door extra
N-depositie beïnvloed. De vestiging van de grassen vereist echtereen hogere
N-beschikbaarheid. Op zeer arme gronden is struikhei daardoor in het voor
deel, op rijkere of verrijkte gronden zijn de grassen dit. In heideterrein waar
grassen oorspronkelijk niet aanwezig zijn, zal de vergrassing (veel) minder
snel verlopen, omdat graszaden een beperkter verspreidingsvermogen heb
ben dan de veel kleinere en lichtere van struikhei (Nordhagen, 1938; Beijerinck, 1940), en omdat zij veel sneller dan die van struikhei hun kiemkracht
verliezen. Het zaad van pijpestrootje en bochtige smele blijft enkele maanden,
respectievelijk tot drie jaar kiemkrachtig (Heil, 1984; Bruggink, 1987b), dat van
struikhei enige decennia lang (Hill & Stevens 1981).
Ammoniak wordt direct door de plant opgenomen en omgezet in organische
stof, met name eiwitten. De opname vindt direct plaats via het blad (Van der
Eerden et al., 1991; Posthumus & Hasper, 1990). In de stikstofkringloop
worden deze weer door heterotrofe micro-organismen afgebroken tot eiwitde
rivaten, die vervolgens doorammonificatie worden gemineraliseerd tot ammo
nium. Dit ammonium wordt daarna door nitrificerende bacteriën omgezet in
nitriet en vervolgens nitraat. In arme gronden wordt de activiteit van deze
bacteriën door een lagere pH geremd. Bij een pH-KCI van tegen de 4 leidt dit
tot ophoping van ammonium in de bovengrond. Dit ammonium is dus, via de
afbraak van organisch materiaal, mede afkomstig van de verhoogde atmos
ferische neerslag.
Er is in ons land een direct verband tussen vergrassing en de hoeveelheid
ammoniak in de grond. Op plaatsen waar pijpestrootje of bochtige smele
overheerst, bevat de bodem 4 tot 6 maal zoveel ammonium als de bodems
waarop hei overheerst. Pijpestrootje neemt sterk in vitaliteit en concurrentie
kracht toe, zoals blijkt uit toename van het gewicht en snellere groei, als per
jaar meer dan 20 kg ammoniak per hectare neerslaat. In gebieden waar
grassen altijd al een begeleidende rol naast de dwergstruiken speelden,
beginnen deze te overheersen. Wordt de ammoniumconcentratie daarbij veel
hoger dan die van kalium en magnesium, dan kunnen de plantewortels
nauwelijks nog genoeg K en Mg opnemen. Hierdoor wordt de voedingsstoffenbalans ontregeld: er ontstaat een relatief tekort aan K en Mg en een
overmaat aan andere voedingsstoffen.
Veel heideplanten zijn geassocieerd met mycorrhizavormende schimmels. Uit
onderzoek naar deze symbiotische schimmels blijkt dat, indien heideplanten
zo'n partner hebben, hun groei sneller verloopt en dat zij zich na stress ten
gevolge van droogteen vorst sneller herstellen dan niet-geïnfecteerde planten.
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Het blijkt echter ook dat in het bijzonder grote hoeveelheden ammonium de
groei van deze schimmels remmen. Dit is vooral het geval als de bodem relatief
arm is aan kalium.
Vergrassing leidt tot het verdwijnen van de afwisseling van meer open en meer
begroeide plekken in de heide. Er onstaat een gesloten, dichte vegetatie met
aanzienlijke ophoping van strooisel en ruwe humus. Hierdoor worden planten
van open plekken verdrongen, zoals: korstmossen, moeraswolfsklauw, snavelbies, zonnedauw. Dit leidt ook tot verdwijnen van diersoorten van open
plekken, in het bijzonder op de droge(re) heide van min of meer thermofiele
insekten en reptielen.
Het spreekt voor zich dat de ingrijpende floristische verschuivingen gevolgen
hebben voor allerlei diersoorten, in het bijzonder voor ongewervelden die sterk
gespecialiseerd zijn op slechts enkele of één bepaalde waardplant, zoals
vlinders.

3.2.2 Fosfor en vermesting door stikstof
Tot voor kort overheerste de opvatting dat de hoge atmosferische depositie
van stikstof zonder meer verantwoordelijk zou zijn voor de verhoging van de
produktie van de Nederlandse heide, de verschuiving in de concurrentiever
houdingen tussen hei en gras (vergrassing) en de achteruitgang van een
aantal plantesoorten van de heide in Nederland (Heil & Diemont, 1983; Van
Dam et al., 1986; Verbeek & Nuijten, 1986; Aerts, 1989).
Steeds meer groeit echter het inzicht dat fosfor hierbij een sleutelrol vervult,
zowel op de droge als op de vochtige heide. Men moet namelijk bedenken dat
verhoogde stikstofdepositie alleen effect kan sorteren op gronden waarin de
beschikbaarheid van stikstof werkelijk de beperkende factor is. Op zeer arme
gronden kan echter ook fosfor de beperkende factor zijn (Prins et al., 1991).
Waar dat het geval is, blijft vergrassing achterwege. Het is in dit verband
opmerkelijk, dat verschillende deskundigen de indruk hebben dat de alom om
zich heen grijpende vergrassing de laatste jaren zijn momentum lijkt te
verliezen.
Op zich is dit niet onverwacht of verrassend. Elk wat ingewikkelder proces
wordt immers bepaald door de factor die in het minimum is. Zou stikstof zonder
meer verantwoordelijk zou zijn, dan zou dit de enige én absolute limiterende
factor zijn - alle andere voedingsstoffen en mineralen zouden dan per definitie
in (grote) overmaat aanwezig moeten zijn. Dat is zonder meer al onwaarschijn
lijk, en wat heide betreft, gelet op het arme substraat van de karakteristieke
standplaats, hoogst onwaarschijnlijk. Dat de gedachten dan al snel in de eerste
plaats uitgaan naar fosfor is niet verwonderlijk. Immers, energie is onontbeer
lijk voor alle fysiologische processen en de overdracht daarvan wordt in alle
levende organismen verzorgd door fosforverbindingen zoals ATP en ADP.
Tegelijkertijd is bekend dat de Nederlandse heidegronden arm zijn aan
opneembare fosforverbindingen, en dat op de armste gronden daar (bijvoor
beeld: NW-Veluwe, Sallandse Heuvelrug) niet of nauwelijks sprake is van
vergrassing (nader onderzoek, aangevuld met experimenten, zou gewenst
zijn).
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3.2.3 Verzuring
De verzuring is ook een gevolg van verhoogde atmosferische depositie. De
verhouding tussen de bijdrage aan de verzuring was in 1987 voor ammoniak
46%, stikstofoxyden 24%, en zwaveldioxyde 24% (RIVM, 1991). Verzuring ten
gevolge van ammoniakdepositie is deels een gevolg van directe ionenuitwis
seling, deels ook van nitrificatie; het laatste treedt zelfs op bij een pH lager dan
4 (Van der Eerden et al., 1990).
Het voorkomen van heide en van de daarvoor kenmerkende plante- en
diersoorten gaat samen met het voorkomen van een bodem met een lage
zuurgraad, met een pH-KCI variërend van 3,5 tot 6,5. Gemiddeld hebben
haarpodzolgronden onder droge, arme heide een pH-KCI van ruim 4, holtpodzolgronden onder droge, rijkere heide van 5,0 tot 6,5. Maar als regel bestaat
er van nature door allerlei bodem- en hoogteverschillen binnen een en
hetzelfde terrein een aanzienlijke pH-variatie of -diversiteit. Deze gaat door
verzuring ten gevolge van atmosferische depositie verloren.
Voor verzuring gevoelige landschappen zijn o.a. de Veluwe, de Achterhoek
en de Peel. Daar kan plaatselijk, in het bijzonder boven bos- en heideranden,
de neerslag van ammoniak aanzienlijke hoger zijn dan het landelijk gemiddel
de van 4800 zuurequivalenten per hectare per jaar, tot meer dan het dubbele
daarvan (RIVM, 1991).
Verzuring heeft net als andere vormen van milieubelasting verschillende
effecten op de levende natuur: directe effecten (beschadiging), effecten via
veranderingen in de bodem, effecten door een grotere gevoeligheid voor
ziekten en plagen (fig. 8) en effecten door verandering in de relatie met andere
organismen.
Effecten via veranderingen in de bodem staan veelal onder invloed van
buffermechanismen. Zolang de hierbij betrokken stoffen in de bodem nog niet
zijn uitgeput, verandert de pH maar weinig. Is dit wel het geval, dan komt een
volgende bufferstof bij een lager pH-traject in het spel. Het verzuringsproces
verloopt daardoor trapsgewijs.
Boven pH-KCI 6,2 wordt de zuurgraad voornamelijk gebufferd door calciumen bicarbonaationen. Toegevoegd zuurwordt hierdoor geneutraliseerd, totdat
deze ionen bijna geheel zijn verbruikt. Dan daalt deze pH onder de 6,2.
Vervolgens wordt toegevoegd zuur tot pH-KCI 5,0 geneutraliseerd door het
vrijkomen van natrium-, kalium-, magnesium- en calciumionen uit silicaten,
o.a. veldspaat, onder omzetting van deze mineralen tot kleimineralen. Door
deze mate van verzuring worden plantenvoedingsstoffen gemobiliseerd, maar
tegelijkertijd spoelt veel hiervan bij een snelle verzuring uit.
Hierop volgend werken tot pH-KCI 4,2 kleimineralen en humus als buffer, door
neutralisatie van toegevoegd zuur door het vrijkomen van calcium en magne
sium uit deze bufferstoffen. Ook in dit traject worden door deze mate van
verzuring veel plantenvoedingsstoffen gemobiliseerd, maar tegelijkertijd lekt
veel van deze stoffen en van calcium en magnesium bij een snelle verzuring
weg. Door verdere verzuring worden aluminiumhydroxyde, en in toenemende
mate ook zware metalen, opgelost. Kalkminnende, niet zuur-tolerante planten
verdwijnen, evenals dergelijke bodemorganismen, waardoor de strooisellaag
slechter wordt afgebroken.
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Beneden pH-KCI 4,1 gaat vooral op iets voedselrijkere bodem de verzuring
verder. Daarbij worden vrije aluminiumionen gevormd, en onder pH-KCI 3,8
ook vrije ijzerionen, lonen van deze metalen, en die van andere zware metalen,
zijn al in lage concentraties in het bodemvocht giftig, vooral als er weinig
calcium meer aanwezig is. Hierdoor worden zowel plantewortelstelsels als
mycorrhizaschimmels aangetast. Daarnaast wordt de voor de plant (maar niet
voor de plant alleen) essentiële fosfor aan mogelijke opname onttrokken door
binding met ijzer.
De mineraalarme bodem van heide is - zoals al eerder opgemerkt - zwak
gebufferd, en daardoor nogal gevoelig voor deze verzuring. In het algemeen
zijn grassen minder gevoelig voor pH-verlaging dan tweezaadlobbigen (Van
der Eerden et al., 1990). Optimale groei van struikhei treedt op bij een pH-KCI
van 4,5 (Niers & Van der Boom, 1986). Lagere pH reduceert de relatieve
groeisnelheid van struikhei, terwijl pijpestrootje en bochtige smele pas bij een
pH-KCI 3,0 negatief worden beïnvloed (Berdowksi in Prins et al., 1991). In het
bijzonder de pH-trajecten > 6,2 en 6,2 tot 5,0 zijn voor vele bijzondere en
bedreigde plantesoorten van de heide op iets rijkere bodem (holtpodzolen) en
van verse kale heidebodem een absolute voorwaarde. Bij lagere pH verdwij
nen zij, bijvoorbeeld: wolverlei, schorseneer, wolfsklauwsoorten, etc.; een
belangrijke rol hierbij lijkt gespeeld te worden door de verhoogde uitspoeling
van kationen (Fennema in Prins et al., 1991; Van Dam et al., 1986).
Binnen het pH-traject 5,0 tot 4,2 is daardoor, ongeacht de oorspronkelijke
bodemomstandigheden, sprake van sterk verarmde heidevegetaties. Bene
den pH 4,2 treedt een duidelijke aantasting van de vitaliteit van de nog
resterende heideplanten op, gepaard gaand met een grotere gevoeligheid
voor ziekten, plagen en stress ten gevolge van bijvoorbeeld droogte en vorst.

3.2.4 Verdroging
Verdroging is uiteraard een verschijnsel dat is beperkt tot de vochtige tot natte
dopheiheide. Het directe effect is vochttekort. Minstens zo belangrijk zijn de
• secundaire effecten van eutrofiëring door afbraak van organische stof (vrijko
men fosfor en stikstof) en verzuring (SWNBL, 1988, 1990); zie verder het
voorgaande.

3.3 Invloed van verwaarlozing, versnippering en isolatie
3.3.1 Verwaarlozing
Verwaarlozing door achterwege laten van het vroegere beheer of eigentijdser
varianten daarop, betekent dat de vegetatieontwikkeling - eigenlijk regeneratie
- naar bos de vrije hand wordt gelaten en de heide op kortere of langere termijn
verdwijnt. Bij de huidige neerslag van luchtverontreiniging betekent verwaar
lozing dat vergrassing de vrije hand wordt gelaten.
De successie naar bos zal op de droge, extreem arme bodemtypen het traagst
verlopen; op de zeer natte terreindelen zullen moerasvegetaties zich waar
schijnlijk kunnen handhaven en boomvrij blijven. De vrij droge tot vrij vochtige
heide zal als eerste verdwijnen en plaats maken voor een open bos waarvan
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de ondergroei geleidelijk verandert in een arme bosbes- en varenvegetatie.
Landelijk gezien betekent dit het verdwijnen van een specifieker landschap,
waarvoor een type verschijnt waarvan de afgelopen halve eeuw al naar
schatting zo'n 20.000 ha ontstaan is en daardoor een geringere bijdrage levert
aan de biodiversiteit.

3.3.2 Versnippering en isolatie
Kenmerkend voor heidevelden zijn het open karakter, het karakteristieke
microklimaat en de typerende voedingsstoffenhuishouding. De specifieke
diersoorten benutten hoogstens verspreid staande boomgroepen of struwe
len, soms ook de bosrand, maar mijden het bos.
Verkleining van de oppervlakte aan heide door de ontwikkeling van bos (of
door bestemmingsverandering van terreindelen) betekent versnippering van
de open ruimte en toename van isolatie van de heiderestanten. Voor de
populaties van diersoorten betekent een afname aan geschikte begroeiing een
afname van het aantal individuen, waardoor ten gevolge van stochastische
aantalsfluctuaties de kans op uitsterven vergroot wordt. In hoeverre het
veranderende landschapsbeeld tevens isolatie van de afzonderlijke populaties
met zich brengt, hangt af van de migratievaardigheid en -bereidheid van de
soort en de wijze waarop de dieren zich in het veld oriënteren. Voor soorten
waarvan de individuen plaatstrouw zijn en zich op het open veld en tevens op
heidevegetaties oriënteren, zullen snel vormen van isolatie kunnen optreden.
Rustverstoring (recreatie, militaire oefeningen) kan een vergelijkbare
versnipperende invloed hebben.
Verkleining van de oppervlakte van een heideterrein kan soms een toename
van het aantal soorten teweegbrengen. Door de verkleining wordt het randeffect groter, waardoor soorten van de aangrenzende milieutypen de heide
kunnen gaan bevolken. De specifieke heidesoorten die gebonden zijn aan
grote open ruimte verdwijnen echter. De diversiteit kan toenemen, maar de
biodiversiteit neemt af. Wat insekten betreft doet dit verschijnsel zich in
Engeland voor als een heideterrein kleiner is/wordt dan 10 ha (mededeling
Nigel Webb).

3.4 Heidehaantje en vergrassing
3.4.1 Heidehaantje
Er bestaat nauw verband tussen het massaal optreden (plagen) van het
heidehaantje en de atmosferische depositie van in het bijzonder stikstof. Deze
depositie leidt tot een voor de larven van deze kever gunstige conditie (hogere
voedingswaarde) van de waardplant, de struikhei, en via verhoogde produktie
van strooisel door deze plant tot gunstige overlevingsomstandigheden. Dit
geeft aanleiding tot een betere groei en minder sterfte van de larven, en zo tot
een grotere kans op het uitbreken van een plaag. Binnen enkele jaren kunnen
zich dan dichtheden ontwikkelen tot enkele honderden individuen per vierkan
te meter. De vraat van deze dieren kan dan massale sterfte van de struikhei
veroorzaken, versterkt door de door de verhoogde atmosferische depositie
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toegenomen stressgevoeligheid en afgenomen herstelvermogen van de plant.
Er vallen gaten in de vegetatie en het risico van vergrassing stijgt sterk. Dat
risico is afhankelijk van de beschikbaarheid van fosfor in de bodem, en kan
worden beperkt tot voorkomen door snel na optreden van massale aantasting
te maaien, waarna de struikheide snel en massaal kan herstellen en tot sluiting
komen.
Een 'heidehaantjeplaag' is op zich, ook vanuit het natuurbehoud, geen uitzon
derlijk verschijnsel en mag als zodanig niet negatief beoordeeld worden. De
'schade' is immers niet veel anders dan die van een droge, schrale winter of
een late nachtvorst. De heide in het laagland kent een natuurlijke, min of meer
stochastische cyclus als gevolg van droogte, strenge winters, late vorst,
verouderen van gelijkjarige struikheidebegroeiing. Ook de heide in het berg
land kent zo'n cyclus, als gevolg van bijv. langdurige zware sneeuwbedekking,
een winter met nauwelijks sneeuw, een kort hevig voorjaar met overdadig veel
smeltwater.
Wat de waardering (beter: veroordeling) parten speelt, is de toenemende
schaal en frequentie waarop heidekeverplagen tegenwoordig kunnen optre
den en de mogelijke risico's daarvan voor toenemende vergrassing en ver
dwijnen van karakteristieke heideplantesoorten, secundair ook van karakte
ristieke heidediersoorten. De inmiddels (sterk) verkleinde en geïsoleerd ge
raakte heideterreinen, met een uniformere en meer verouderde struikheide
begroeiing dan voorheen, kunnen grootschaliger (grotere delen, tot geheel)
en vaker dan in het verleden worden aangetast en afsterven (vergelijk de
situatie met branden, §2.1.4). Hoe dan ook geldt: plagen zijn inherent aan
monocultures - ook natuurlijke en 'halfnatuurlijke'.

3.4.2 Vergrassing
De aanwezigheid van gras en vergrassing zijn twee verschillende zaken.
Grassen en grazige gedeelten zijn van oudsher aanwezig geweest. Graebner
(1909) bijv.: "Gräser sind meist nicht zahlreich, öfter tritt Aera flexuosa oder
Sieglingia decumbens in Gruppen auf, auch Weingaertneria canescens.. (an
trockenen Orten) und Molinia coerulea .. fehlen meist nicht, hier und da trifft
man auch an sandigen Stellen auf
Festuca ovina und F. rubra."
Er moet onderscheid worden gemaakt tussen
- grazige pioniervegetaties (Corynephoretalia) in de spontane successie
van stuifzand naar heide;
- heischraal grasland (Violion caninae), als gevolg van begrazing en betre
ding;
- tijdelijke vergrassing (facies van bochtige smele) als cyclisch verschijn
sel;
- (semi)permanente vergrassing (faciès van bochtige smele, pijpestrootje), ten gevolge van vermesting.
Heischraal grasland en pioniergrasland zijn (sub)spontane tot halfnatuurlijke,
vooral op rijkere bodem soortenrijke (kruidenrijke) vegetaties. Ecologisch,
historisch en wat natuurwaarde betreft (diversiteit) vormen zij een belangrijke
component van de heide.
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Op droge heidevelden is tijdelijke, pleksgewijze dominantie van grassen een
normale fase in de verjonging (Watt, 1955; Gimingham, 1972). Het gaat hierbij
vooral om bochtige smele, die jaren tot decennia goed groeit op de zelf
gevormde strooisellaag (niet anders dan struikhei en dophei). Totdat, als
gevolg van verandering van het proces van afbraak van strooisel en humus
door toegenomen bodemlevenactiviteit, een drempelwaarde wordt over
schreden. Dan gaat de smele afsterven. Door de toegenomen activiteit van
bodemleven kan zonder verdere aanvoerde strooisellaag verdwijnen. Gelijk
tijdig verandert de bovenste bodemprofiellaag. Daarna kan weer struikhei, of
berk en eik optreden. Vaak is de heide daarna rijker aan een aantal gras- en
kruidensoorten.
De indruk bestaat dat de tijdelijke bochtige smele-fase onder invloed van de
huidige atmosferische vermesting is overgegaan in een zich uibreidende
(semi)permanente grasfase. Toch blijkt het spontaan weer verdwijnen van
bochtige smele zich nog steeds voor te kunnen doen (Kaagman & Fanta,
1992).

Foto: relatief natuurlijke standplaats van pijpestrootje in een 's winters nat en 's zomers geheel verdrogende laagte op de
Stakenberger Heide; nawinter 1994

Het onder invloed van verhoogde atmosferische depositie op vrij droge tot
natte heidevelden tot overheersing komen van pijpestro heeft een agressiever
karakter, waarbij de heide over grote oppervlakten volledig en naar zich laat
aanzien blijvend het veld moet ruimen. Opvallend is dat vergrassing met
pijpestrootje in geaccidenteerde droge-heideterreinen vooral optreedt in kom
men, laagten en op lagere delen van de hellingen - terwijl de hogere delen
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(langer) minder tot onvergrast blijven of trager vergrassen. Dit lijkt toe te
schrijven aan oppervlakkige afspoeling, waarbij het water opgeloste verbin
dingen en organisch materiaal (strooisel- en humusdeeltjes) meevoert en in
de depressies concentreert. Dit leidt tot een verminderd doorlatende bodem,
waarbij de verrijking met aangevoerde voedingsstoffen door de wisselvochtig
heid wordt versterkt. Door de sterke remming van de oppervlakkige afvoer
door dichte pijpestrootjebegroeiingen wordt toespoelend organisch materiaal
in de randen geconcentreerd, en heeft deze begroeiing de neiging zich van
daaruit hellingopwaarts uit te breiden.
Vergrassing wordt ook bevorderd door verstoring van het bodemprofiel (bo
demverdichting door berijding; grondbewerking). Het laatste is al langer
bekend: "Nicht selten sind auch grasige Heiden, diese sind aber meist künst
lich verändert, entweder durch dauernde Viehtrift oder durch wandernde und
reitende Menschen
wenn eine grosse Abteilung Soldaten über die Heide
marschiert ist
so wächst Molinea oder auch Sieglingia auf, an trockenen
Orten Nardus stricta
Festuca, Aera caespitosa u.a." (Graebner, 1909).

3.5 Algemene effecten
Het resultaat van het voorgaande is wat droge heide betreft:
- afname van voorheen overheersende struikhei, ten gunste van bochtige
smele;
- afname van plantesoorten van iets voedselrijkere en iets minder zure,
vaak open standplaatsen zoals hazepootje, zandblauwtje, kruip- en ste
kelbrem, valkruid, rozekransje, grote en cypres-wolfsklauw;
- verdwijnen van thermofiele soorten zoals zandloopkevers, een aantal
graafwespen, dagvlinders zoals heideblauwtje, vals heide-blauwtje en
kommadikkopje, en reptielen zoals zandhagedis en gladde slang;
- verdwijnen van broedvogelsoorten van heideterreinen zoals korhoen,
nachtzwaluw, roodborsttapuit.
Bij
-

de vochtige heide gaat het om afname van bijvoorbeeld:
voorheen aspectbepalende dophei, ten gunste van pijpestrootje;
plantesoorten zoals klokjesgentiaan, beenbreek, moeraswolfsklauw;
blad-, veen-, lever-, en korstmossen;
diersoorten zoals gentiaanblauwtje, heikikker.

Wat droog tot vochtig heischraal grasland aangaat afname van:
- voorheen karakteristieke grassoorten ten gunste van produktievere soor
ten;
- kruiden zoals hondsviooltje, liggende vleugeltjesbloem, ogentroost, heidekartelblad, gevlekte orchis;
- een aantal paddestoelesoorten zoals wasplaten;
- diersoorten, vooral insekten zoals een aantal soorten dikkopjes, grote en
duinparelmoervlinder
Wat stuifzandheide betreft:
- afname van korstmossen ('rendier-' en 'bekermossen');
- afname van grootschalige terreingebruikers (duinpieper, tapuit, boom
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leeuwerik), thermofiele en 'droogteminnende' diersoorten (vooral insekten, zoals loopkevers, graafwespen en -bijen, kleine heidevlinder).
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4 PROCESASPECTEN
4.1 Algemeen
De vegetatie van de heide wordt gekenmerkt door een ondiepe beworteling
van de bodem (o.a. Heath & Luckwill 1938). De wortels reiken doorgaans niet
meer dan tot 2 à 3 dm diep, waarbij zich zo'n 90% van de wortels beperken
tot de Ao- en Ah-horizon. Het is dus een tamelijk oppervlakkig systeem. De
planten hebben in het algemeen een fijn wortelstelsel en leven in symbiose
met wortelschimmels, met name de soorten uit de heidekruidfamilie. De
bladeren hebben xeromorfe kenmerken, mechanismen voorde beperking van
de verdamping tijdens droogteperioden.
De karakteristieke plantesoorten van de heide zijn gespecialiseerd in het leven
op arme bodem, waarin de beschikbaarheid van opneembare stikstof- en met
name fosforverbindingen zeer gering is en waardoor onderlinge concurrentie
een belangrijke rol kan spelen.
Het functioneren van de heide wordt vooral bepaald door de karakteristiek van
de voedingsstoffenkringloop. Daarbij aan de orde komen de primaire produktie
door de vegetatie en de humusontwikkeling, en de rol van de waterhuishou
ding.
De verscheidenheid in heidevegetaties wordt in belangrijke mate veroorzaakt
door de waterhuishouding van de bodem. Deze waterhuishouding is een
functie van klimaat, geologie en reliëf.
Het hoofdtype van de droge heide ontwikkelt zich op droge, goed doorlatende
gronden die een intensieve uitloging van de bovengrond mogelijk maken. Voor
hun kieming zijn de meeste soorten aangewezen op een (langdurige) periode
van vochtige omstandigheden.
Het hoofdtype van de vochtige tot natte heide komt voor op bodems die goed
vochthoudend zijn of waarin het water stagneert op een slecht doorlatende
laag in het bodemprofiel. Op plaatsen waar de bovengrond wordt beïnvloed
door zijwaarts stromend grondwater, treden de natte en rijkere heidetypen op,
mits dit water een voedselarm regenwaterachtig karakter heeft. Heeft dit water
een minder mineraalarm, grondwaterachtig karakter, dan treden er andere
vegetaties op - zoals blauwgrasland - die buiten het heidesysteem vallen.
Alsnog kunnen hier in bultjes en kopjes atmotrofe regenwaterlensjes ontstaan,
waardoor er bijvoorbeeld binnen zulk blauwgrasland heide-eilandjes kunnen
voorkomen. De natte en rijkere heidetypen zijn dus gebonden aan hydrologi
sche gradiënten en treden zone-gewijs op als grensvegetaties. De overige
heidetypen kunnen vlaktegewijs in heideterrein voorkomen. De daartussen
optredende grensvegetaties worden alleen gekenmerkt door een gradiënt in
de vegetatiestructuur.
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4.2 Droge heide
4.2.1 Produktie
De jaarlijkse gewasproduktie van een droog heideveld bedraagt doorgaans
slechts zo'n 2 à 3, maximaal 4 ton droge stof per ha.
De standing erop, de massa bovengrondse levende plantendelen plus dode
planteresten (strooisel, ruwe humus), bereikt een maximum na circa 20 jaar.
Voor Dwingeloo en de Hoge Veluwe bedraagt deze 14,4 (11,5 - 16,4) ton
ds/ha, voor Strabrecht 10 (8,3 -12,2) ton ds/ ha. Het verschil wordt met name
geweten aan het klimaat, Noord-Brabant heeft een lager neerslagoverschot
dan Drente en de Veluwe (Diemont et al., 1982; meded. Diemont). De gronden
in de Kempen zijn echter gemiddeld ook armer.

4.2.2 Voedingsstoffen
a. De sleutelfactor
De flessehals is de beschikbaarheid van opneembare nutriënten, in het
bijzonder stikstof- en fosforverbindingen. Die dient op een laag niveau te
blijven. Deze beschikbaarheid is afhankelijk van
- de natuurlijke bodemvruchtbaarheid;
- de recirculatie van nutriënten of voedingsstoffenkringloop in het plant-bodemsysteem;
- de toevoer van nutriënten van buiten naar het systeem (aanvoer vanuit
de atmosfeer, bestaand uit een natuurlijk en uit een anthropogeen aan
deel = atmosferische neerslag van luchtverontreiniging); plaatselijk kan
ook toevoer plaatsvinden door het uitlaten van honden);
- de onttrekking aan de recirculatie door;
- vastlegging van nutriënten in het systeem;
- afvoer (verlies) van nutriënten uit het systeem.
De centrale rol in de recirculatie wordt gespeeld door de turnover (accumulatie
en afbraak van organisch materiaal), c.q. de balans tussen vastlegging,
opname en verlies van nutriënten. De decompositie is hierbij de sleutelfactor.
De intensiteit van de turnover is zo sterk afhankelijk van het ontwikkelings- of
successiestadium.
b. Opname
De karakteristieke planten van de heide zijn als typische stress-tolerante
soorten zeer efficiënt in het opnemen van nutriënten. De ontwikkeling van de
vegetatie bepaalt daardoor in hoge mate de actuele omvang van de opname
van voedingsstoffen, gemineraliseerd uit het door de vegetatie geproduceerde
organische materiaal, en toegevoerd van elders. Eenvoudig gezegd gaat het
om de ruimtelijke verdeling en dichtheid van de biomassa, onder- en boven
gronds. Deze bepaalt
- het meer of minder doorlaten van opgeloste nutriënten door de wortelzo
ne;
- het meer of minder onderscheppen van de neerslag;
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- interceptie van de neerslag = invloed op uitspoeling/afvoer;
- interceptie van externe nutriëntentoevoer = directe opname van stikstof
door het blad, en zo direct opnemen in de voedingsstoffenkringloop.
De vegetatieontwikkeling bepaalt dus, omgekeerd, evenzeer de omvang van
mogelijke uitspoeling.
c. Vastlegging en verlies
Vastlegging van nutriënten in het systeem vindt plaats door ophoping van
slecht verterend organisch materiaal. De mate van ophoping is afhankelijk van
vocht-, aëratie-, zuurgraad- en temperatuuromstandigheden, die mede onder
invloed staan van het microklimaat, dat op zijn beurt weer onder invloed staat
van vegetatieontwikkeling.
Onttrekking aan de recirculatie kan ook plaatsvinden door binding van nutriën
ten aan het adsorptiecomplex in de bodem, die in zandige gronden minimaal
is maar in lemige gronden wat beter.
Afvoer van nutriënten uit het systeem verloopt via de natuurlijke processen
van uitspoeling en afspoeling (en enige vervluchtiging), en door ingrijpen van
de mens.
Natuurlijke afvoer is afhankelijk van enerzijds de interceptie en directe opname
door het blad en het opnamevermogen van de vegetatie van de doorgevallen
depositie uit de bodem, en anderzijds van de bodemgesteldheid (hoe leent die
zich als middel voor verlies: doorlatendheid, helling). De boven- en onder
grondse opname zijn afhankelijk van de boven- en ondergrondse ontwikke
ling/sluiting van de vegetatie. Omdat de meeste heideplanten in staat zijn de
beschikbare nutriënten optimaal te benutten, treedt zo onder een gesloten
heidevegetatie nauwelijks uitspoeling op.
Afvoer door de mens kan door in te grijpen op verschillende schakels in de
kringloop. Dat wil zeggen door afvoeren van de bovengrondse biomassa
(vegetatie), wat tevens de produktie van organisch materiaal terugzet, en door
tevens afvoer van ophopend dood organisch materiaal (strooisel) als bron voor
gemineraliseerde nutriënten.
Mogelijk verlies van daarvoor beschikbare voedingsstoffen is afhankelijk van
de doorlatendheid van de bodem (m.b.t. uitspoeling: textuur, profielontwikke
ling), de helling van het terrein (afspoeling) en de ruwheid van het terreinop
pervlak (begroeiing, strooisel: weerstand tegen afspoeling grovere fracties,
interceptie). Naast directe afvoer door de mens van biomassa, kan deze dus
ook voor een deel indirect via de begroeiing enige invloed uitoefenen.

4.2.3 Strooisel
a. Algemeen
Op bodemtypen waar de afvoer van nutriënten door uitspoeling lager is dan
de aanvoer, of waar vastlegging in de bodem relatief laag is, zal de kringloop
intensiveren en het niveau van nutriëntenbeschikbaarheid in het systeem
toenemen.
Deze verrijking leidt tot een verandering in de vegetatiesamenstelling, en
uiteindelijk zal bos ontstaan. In dit geheel is het proces van strooiselhuishou
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ding een belangrijke schakel, waarin - zoals hiervoor geduid - met ver
schillende maatregelen gestuurd kan worden.
b. Strooiselhuishouding
De strooisellaag wordt gevormd door de jaarlijkse blad- en takval van de
vegetatie. Er kan makkelijk een laag ontstaan, omdat de afbraak en vertering
van dit materiaal traag verloopt.
De aangroei wordt bepaald door de produktie van de vegetatie, de afbraak
door de activiteit van bodemorganismen. Deze activiteit van bodemorganis
men wordt enerzijds beïnvloed door de factoren temperatuur, vocht en aëratie
(beschikbaarheid van zuurstof, dan wel redoxomstandigheden), anderzijds
door het gehalte aan stikstofverbindingen (de residuen van de plantaardige
eiwitten) en de zuurgraad van het strooisel. Is dit gehalte hoog en de zuurgraad
neutraal, dan kan de vertering snel verlopen: schimmels, bacteriën en strooiseletende evertebraten fragmenteren de plantenresten en verbruiken de
biochemisch vastgelegde energie daaruit. Is dit gehalte laag of is het strooisel
zuur, dan verloopt de afbraak traag en het zijn dan vooral enkele soorten
schimmels die dan nog actief zijn.
De onderste laag bestaat uit zeer fijn verdeeld plantaardig materiaal en
afvalprodukten van de bodemflora en -fauna. Daarin leven weer andere
soorten bodemorganismen die gespecialiseerd zijn in het verwerken van dit
energetisch en aan stikstofverbindingen verarmde substraat. Is dit bodemle
ven sterk actief, dan is de overgang naar de meer of minder humusrijke
minerale bodem vaag ten gevolge van de doorwoeling door evertebraten. Een
scherpe grens tussen strooisellaag en minerale bodem is dus een teken dat
dit bodemleven weinig actief is.
In situaties waarin een slechte vertering optreedt, kan in de strooisellaag een
groot deel van de voedingsstoffen uit de kringloop ophopen. Mede door het
absorberend vermogen en de C/N-verhouding van dit materiaal was het goed
bruikbaar bij de mestbereiding. Daar maakte men vroeger gebruik van door
heideplaggen te steken voor de potstal. Afplaggen van heidegronden waar de
strooiselafbraak stagneert, is dus een belangrijke en gerichte ingreep in de
voedingsstoffenhuishouding. Vooral de afvoer van fosforverbindingen is van
grote betekenis, omdat het een fosfaatarm milieu creëert. Voor de meeste van
de specifieke plantesoorten van de heide is fosfaatarmoede een levensvoor
waarde.
Bij een jonge strooisellaag speelt de immigratie van bodemorganismen een
rol bij het tijdstip waarop de afbraak op gang komt. Er is daarom wel gesug
gereerd (mededeling Siepel) om mijten in het systeem te brengen als de
strooiselafbraak stagneert.
Op droge heide kan zich binnen 20-30 jaar een strooisellaag van 3 tot 5 à 8
cm ontwikkelen. Inmiddels verloopt dit waarschijnlijk onder invloed van de
atmosferische depositie sneller. Daarna ontstaat een evenwicht tussen strooi
selvorming en humusafbraak, waardoor deze dikte weinig meer verandert.
Plaatselijk kan de produktie echter zo gering zijn, dat er geen strooisellaagontwikkeling optreedt.
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In open, zich vestigende of herstellende heide is de bovengrondse produktie
van organisch materiaal aanvankelijk nog beperkt. Bij verdere, aanvankelijk
snelle ontwikkeling neemt ook die produktie snel toe. Het microklimaat aan
het bodemoppervlak, in het bijzonderde dan nog overheersende droogte, remt
in deze fasen de mineralisatie van de afgestorven organische materiaal sterk.
Dit leidt tot toenemende ophoping van organisch materiaal. Met verdere
accumulatie van dat materiaal treedt geleidelijke verandering in de vochthuis
houding in de dikker wordende strooisellaag op. Deze wordt minder droog en
de biologische activiteit erin neemt toe, waardoor het mineralisatieproces
intensiveert en de beschikbaarheid van nutriënten toeneemt. Deze toename
wordt versterkt door de verdere ontwikkeling van de heide, d.w.z. door verdere
stijging van de biomassaproduktie. Deze bereikt zijn maximum bij een leeftijd
van zo'n 10 (d.i. 6 tot 15) jaar. De toename kan verder worden versterkt door
de demping van het microklimaat - in het bijzonder demping van het vochtspanningsdeficit - onder de hogere en dichtere vegetatie. Mede onder invloed
van afname van de produktie van de verouderende vegetatie treedt ten slotte
een evenwicht in tussen aanvoer en afbraak, nadat een leeftijd van zo'n < 20
à 30 jaar is bereikt; de produktie ligt dan weer op het niveau van een enkele
jaren (2 à 4) jaar oude heide. Het verloop van de accumulatie c.q. de dikte van
de strooisellaag, uitgezet tegen de tijd, vertoont daardoor een S-curve (vgl.
o.a. Berendse, 1986). Door sterfte (door veroudering, stress) of beheersingrepen wordt deze ontwikkeling meer of minder teruggezet.
Op vochtige bodems daarentegen kan de afbraak overgaan tot veenvorming
en bij permanent vochtige tot natte typen kan deze vrijwel constant doorgaan.
c. Extra toevoer en ophoping van stoffen
De strooisellaag speelt ook anderszins een belangrijke rol in de kringloop van
voedingsstoffen van plant naar bodem en weer terug naar de plant. Deze
bovenlaag kan namelijk als een filter werken voor uit de atmosfeer afkomstige
stoffen, o.a. van fosforverbindingen die aanwezig zijn in het stuifmeel dat door
windbloeiers in grote hoeveelheden wordt geproduceerd, en in inwaaiend stof
van landbouwgronden en van industriële afvalgassen.
In het totale profiel van strooisel, humeuze bovengrond en inspoelingshorizont
van de bodem treedt een verloop in de zuurgraad en redoxpotentiaal op, dat
tot gevolg heeft dat zichop verschillende niveaus andere of anders verlopende
processen voltrekken. Hierdoor kunnen zware metalen accumuleren.

4.3 Vochtige heide
De karakteristiek van de vochtige heide verschilt van die van de droge heide
voornamelijk wat betreft en als gevolg van de andere waterhuishouding. Deze
veroorzaakt een vochtig tot nat, relatief koud en maar traag in het seizoen
opwarmend, zuurstofarm wortelmilieu. Hierdoor vindt slechts zeer beperkte
afbraak van het geproduceerde strooisel plaats, het overgrote deel accumu
leert in de vorm van verzurend moerig tot venig materiaal. De daarin vastge
legde voedingsstoffen worden zo aan de voedingsstoffenkringloop onttrokken.
Daartegenover treedt geen tot minimaal verlies van voedingsstoffen op, en als
dit enige omvang bereikt betreft dit vooral stikstof. Bij hogere grondwaterstand
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spoelt relatief N meer uit, maar P minder.
Naast de toevoer vanuit de atmosfeer kan toestroming van grondwater aan
voer van nutriënten betekenen. Maar omdat het dan gaat om min of meer met
mineralen aangerijkt, maar nutriëntenarm lithotroof water, wordt de beschik
baarheid van fosfaat juist gebufferd.
Kenmerkend voor het milieu van de natte heide is dat het dan gaat om aanvoer
van ondiep en ongerijpt, jong grondwater waarvan de samenstelling nog sterk
met die van de neerslag overeenkomt (atmoclien grondwater). Het stikstofge
halte is echter zeer sterk verlaagd als gevolg van opname door het gewas in
het inzijgingsgebied en van denitrificatie van het resterende op zijn verdere
weg door de bodem. Extra aanvoer van voedingsstoffen met het grondwater
is dus maar in zeer geringe mate het geval. Stagnatie van de voedingsstoffenkringloop blijft echter aan de orde. Bovendien is sprake van
aanzienlijke beperking van de opneembaarheid van de alsnog beschikbare,
vanuit de atmosfeer aangevoerde en schaars uit het strooisel vrijkomende
voedingsstoffen door indamming van het opnamevermogen van de plant, als
gevolg van zuurstofarmoede, hoge zuurgraad, oplopende concentraties van
verbindingen zoals CO2, H2S en CH4, en de lage temperaturen in het wortel
milieu. De gewasproduktie is hierdoor beperkt tot ook slechts enkele tonnen
droge stof per ha per jaar.
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5 VISIE OP DE HEIDE
5.1 Het plant-bodemsysteem van de droge heide
a. Abiotische grondslag van het systeem
Het areaal van de in Nederland voorkomende heide wordt in de eerste plaats
gekenmerkt door een koel-gematigd, suboceanisch klimaat. Een klimaat dat
zich onderscheidt door gematigde zomer- en Wintertemperaturen en een
gemiddeld neerslagoverschot, geconcentreerd in het winterhalfjaar. Binnen
dit klimaatsgebied is heide karakteristiek voor mineraalarme, soms min of
meer lemige zandgronden. Daarbij gaat het in het bijzonder om ten opzichte
van de ruimere omgeving relatief hoog gelegen, relatief goed doorlatende
gronden.
Onze droge heide is dus dus kenmerkend voor inzijgingsgebieden, waarin de
neerslag sterk bepalend is voor de waterhuishouding en daarmee samenhan
gende omstandigheden. Voor zo'n systeem is de atmosfeer de belangrijkste
bron van aanvoer van voedingsstoffen. Het is een zogenaamd atmotroof
systeem.
De droge heide kan zo dus worden gekenschetst als een doorstroomsysteem:
oplosbare mineralen, inclusief plantenvoedingsstoffen, staan bloot aan risico
van weglekken uit het systeem. Het in aanleg toch al arme en zure substraat
vertoont een natuurlijke tendens naar verdere verarming en verzuring. De
bovengrond werkt hierbij remmend, als een filter voor vanuit de atmosfeer
aangevoerde stoffen. Deze hopen zich gedurende het overheersende neer
slagtekort in het zomerseizoen hierin op.
b. Biotische toevoeging aan het systeem
De plant die onder zulke omstandigheden van voedsel- en zuurgraadstress
. zijn levenscyclus met succes wil kunnen doorlopen, moet de in het groeisei
zoen beschikbare voedingsstoffen zo intensief mogelijk opnemen en efficiënt
benutten. Het eerste kan door intensief en ondiep wortelen, het tweede kan
mede worden bereikt door de 's zomers opgebouwde assimilatieorganen, het
blad, langer dan één seizoen te benutten.
De heidebegroeiing voegt een nieuw element toe aan het abiotische systeem,
en wijzigt het geheel daarmee wezenlijk. De begroeiing onttrekt voedingsstof
fen aan de bovengrond en zet deze om door organisch materiaal te produce
ren. Dit materiaal komt uiteindelijk als strooisel op de bodem terecht, waarna
het door de werking van het bodemleven via humus afgebroken wordt tot
minerale voedingsstoffen die weer in de bovengrond vrijkomen en door de
plant kunnen worden opgenomen. Na een aanvankelijke ophoping van strooi
sel en humus gedurende de eerste 10 jaren na plaggen, waarbij de mine
ralisatie niet toeneemt, stijgt de mineralisatie met de verder toenemende
hoeveelheid strooisel en humus (zie hiervoor).
Er ontstaat zo een kringloop van voedingsstoffen, die het oorspronkelijke
abiotische doorstroomsysteem bijna volledig aftapt. Onder een gesloten,
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oudere heidevegetatie kan dan ook weinig tot vrijwel geen uitspoeling van
voedingsstoffen worden gemeten (o.a. Berendse, 1986; hydrocultuurexperi
menten, mededeling Bink). De rol van de vegetatie betekent ook versterking
van de verzuring door produktie van humuszuren bij de afbraak van het
strooisel. Figuur 10 geeft de essentie weer.
Op den duur vestigt zich opslag met struiken en bomen die dieper wortelen,
tot door de B-horizont, waardoor er en ook door hun strooiselhuishouding nog
meer nutriënten in het plant-bodemsysteem in omloop komen; dit geldt ook
voor bijv. pijpestrootje en bochtige smele (vgl. Van Vuuren, 1992).
De geschetste ontwikkeling van het systeem heeft een aantal gevolgen. De
vrijwel volledige sluiting van de voedingsstoffenkringloop betekent dat steeds
meer voedingsstoffen in deze recirculatie binnen het plant-bodemsysteem
betrokken raken. De tendens wordt nog eens versterkt doordat de filterwerking
van de bovengrond door de geleidelijke ophoping van organisch materiaal
wordt versterkt. Dit proces betreft overigens niet alleen voedingsstoffen, maar
ook bijvoorbeeld zware metalen. Het plant-bodemsysteem is dus niet stabiel,
maar neigt naar verrijking en ontwikkeling naar bos. De ophoping van orga
nisch materiaal wordt versterkt door beperking van de afbraak onder zure
omstandigheden (pH-KCI 4,5-3,5; denk in dit verband ook aan de invloed 'zure
regen'). Dit is ook het geval onder zeer droge en zeer natte omstandigheden.
Deze factoren beperken de recirculatie, maar versterken tegelijkertijd de
filterwerking van de bovengrond.
Anders gezegd, verandert de situatie in de loop van de ontwikkeling van kale
grond via open heide naar gesloten heide en verder, van een verarmend
doorstroomsysteem naar een verrijkend recirculatiesysteem. De heide doet
zo zijn eigen bestaansmogelijkheden de das om. Via de door de luchtvervuiling
sterk toegenomen neerslag van vooral stikstofverbindingen helpt onze maat
schappij die das nog wat steviger aan te trekken. Daardoor wordt de spontane
successie versneld en kan deze zelfs overstuur gaan. De vitaliteit van de heide
neemt af, er vallen gaten in de vegetatie, bochtige smele en pijpestrootje
nemen explosief toe, produceren een dik pakket strooisel en verdringen alles
wat heide tot heide maakt.

5.2 Het plant-bodemsysteem van de vochtige heide
Tegenover het systeem van de droge heide kan het systeem van de vochtige
heide het duidelijkst worden geschetst door uit te gaan van de permanent natte
heide. Daarin vindt evenzeer aanvoer van voedingsstoffen vanuit de atmo
sfeer plaats, maar er is geen sprake van afvoer door uitspoeling.
Als permanent nat een gevolg is van stagnerende neerslagafvoer, dan vindt
er niet meer aanvoer van voedingsstoffen plaats dan al vanuit de atmosfeer
optreedt. De geringe tot minimale afvoer van voedingsstoffen leidt tot voort
durende ophoping. Het mogelijke verrijkende effect wordt echter tegengewerkt
door de vochtigheid van het systeem. De natte bodem betekent immers
zuurstofarmoede en verhoogde zuurgraad van het substraat. Deze, en daar
mee samenhangende omstandigheden remmen de afbraak van het geprodu
ceerde organische materiaal, waardoor de voedingsstoffen grotendeels aan
de kringloop worden onttrokken.
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Als de natte omstandigheden een gevolg zijn van grondwateraanvoer van
hogere gronden, ligt het uiteindelijk niet veel anders. Ook in dit geval worden
de voedingsstoffen als gevolg van remming van de strooiselafbraak groten
deels aan de kringloop onttrokken. Het gaat dan om betrekkelijk gerijpt, vrij
jong grondwater waarvan de samenstelling nog sterk met die van de neerslag
overeenkomt (atmoclien grondwater). Zoals opgemerkt, is het stikstofgehalte
van dit water echter zeer sterk verlaagd en beperkt de kwaliteit ervan de
beschikbaarheid (oplosbaarheid) van fosfaat. Ten slotte wordt ook in deze
situatie de opneembaarheid van de beschikbare voedingsstoffen beperkt door
de natheid van de bodem.
Als gevolg hiervan kan er binnen de halfnatuurlijke heide plaatselijk een weinig
veranderlijke, vrijwel natuurlijke permanent natte heide optreden. Het cruciale
punt in de kringloop in het systeem van de droge heide keert om in een
natuurlijke bottleneck. De essentie is samengevat in figuur 11.

Het zal echter duidelijk zijn dat dit systeem juist zeer kwetsbaar is voor
grondwaterstandsdaling. Niet eens zozeer doordat dan het vochtgehalte van
de bovengrond afneemt, maar vooral omdat hierdoor de doorluchting en de
temperatuur van de bovengrond toenemen. Dit leidt tot mineralisatie van het
opgehoopte organische materiaal, waaruit dan een grote hoeveelheid voe
dingsstoffen vrijkomt. Dit veroorzaakt een snelle vergrassing met pijpestrootje.

5.3 Veranderlijkheid
De strooiselafbraak, en daarmee de recirculatie van voedingsstoffen en de
tendens naar verrijking en veranderlijkheid, is het beperktst bij een vochtspanning van circa 0,3 bar (Stanford & Epstein, 1973) en een pH-KCI tussen 4,5
en 3,5 (Jenkinson, 1977; Dancer et al. 1973; Bhat et al. 1980). Permanent
natte heide is hierdoor het minst veranderlijk. Uiterst droge heide op leemloze,
grofzandige haarpodzolgronden komt op de tweede plaats.
Naarmate de heide permanent minder droog of permanent minder nat is, of
de grondwaterspiegel in natte heide met de seizoenen meer wisselt, nemen
de strooiselafbraak en de recirculatie en beschikbaarheid van voedingsstoffen
toe. De heide wordt instabieler en vereist intensiever beheer, en het risico van
vergrassen stijgt. Op plekken met sterke wisseling van 's winters nat en 's
zomers droog kan pijpestrootje ook zonder verhoogde atmosferische depositie
massaal optreden, maar 'vergrassing' kan dan in dit geval als natuurlijk worden
beschouwd.

5.4 De verschijningsvorm
5.4.1 Algemeen
Uitgangspunten voorde gedachtenvorming van de 'ideale heide' zijn het beeld
van de historische gebruiksheide en de natuurbehoudsdoelstellingen (ver
scheidenheid, volledigheid e.d.). Het hierbij betrekken van de afgekloven
historische gebruiksheide heeft cultuurhistorische aspecten, maar gaat vooral
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om het feit dat de karakteristieke, zeldzame en bedreigde soorten van de heide
nauw verbonden zijn aan vroege ontwikkelings- en regeneratiestadia van de
heide.

5.4.2 Droge heide
Een ideale droge heide wordt gekenmerkt door een variatie, in tijd en ruimte,
van de successiestadia van heidebegroeiing, met als sleutelfactoren de
humusontwikkeling. De randvoorwaarden zijn droog op het traject van de
parameter-as 'vocht', en arm op het traject van de parameter-as 'nutriënten'.
De levensgemeenschap bestaat uit soorten van warme, droge microklimaten
(dieren, en wel evertebraten; planten, vooral bijvoorbeeld lichenen), waarvan
vele de kale grond benutten. De planten zijn karakteristieke stress-tolerante
soorten (nutriënten- en microklimaatstress). Een groot deel van de bijzondere
plantesoorten is afhankelijk van 'jonge', wat mineraalrijkere grond (bijv. rozen
kransje, wolfsklauwen). De herbivore evertebraten (vooral insekten) zijn even
eens karakteristieke stress-tolerante soorten. De carnivore evertebraten
(idem) zijn zeer uitgesproken thermofiel. De nachtzwaluw, die predeert op
grote(re) insekten, heeft als habitat grensmilieus: broedt in bosranden, jaagt
vnl. boven aangrenzende heide. De boompieper opereert in open veld met
wat boomgroepen, de roodborsttapuit in heide met afwisselend hoog en laag
en hier en daar een struikje, tapuit en veldleeuwerik in open veld met vrij korte
vegetatie, de boomleeuwerik in open veld met schaarse vegetatie en de
duinpieper in stuifzandachtig terrein.
Reliëf, zowel macro-, meso- als microreliëf, dus noord- en zuidhellingen van
variabel postuur, geven biotoopdifferentiatie (flora, fauna) en buffering tegen
klimaatstochastiek in de overleving van kleine dieren.
Het beeld voor een ideale, d.w.z. een afwisselende, soortenrijke, kenmerken
de droge heide wordt dan als volgt:
- een naar schaal variabel, fijn mozaïek van overwegend open, pollige hei
de: individueel tot in kleine groepen (enkele tot enige 10-tallen m2) groei
ende struikheipollen met ertussen kale, minerale grond, en
- een afwisseling op grover schaal (van 10-tallen ares tot ha) van dit fijne
mozaïek, kale grond, buntgrasheide en gesloten heide in uiteenlopende
stadia van ontwikkeling (jong, verjongd, volgroeid, verouderd, aftakelend
tot afstervend en afgestorven);
- met, bij een bosomgeving, een kartelige, uitdunnende overgangs/opslagzone van jong of verjongd/teruggezet, tot struikhoog geboomte;
- bij grotere terreinen en/of terreinen zonder een bosomgeving, plaatselijk
enige opslag/struiken en geboomte.
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5.4.3 Vochtige tot natte heide
Een ideale vochtige droge heide, in min of meer ingesloten laagten binnen de
(evt. vroegere) matrix van droge heide, wordt ook gekenmerkt door een
variatie, in tijd en ruimte, van successiestadia van dopheibegroeiing. Met,
minder pregnant dan bij droge heide, als sleutelfactor de accumulatie van
organische stof in de vorm van moerig tot venig materiaal. De randvoorwaar
den zijn het traject 'nat' langs de parameter-as 'vocht', en het traject 'arm' langs
de parameter-as 'nutriënten'. Wat het eerste betreft met de conditie dat het
afhankelijk is van externe omstandigheden op kleiner tot groter schaal van een
hydrologisch kwantitatief en kwalitatief ongestoord voedingsgebied.
De begroeiing bestaat uit soorten van koele, vochtige microklimaten, waarvan
vele de kale (veen)grond of minder extreem voedselarme grond benutten. De
planten zijn karakteristieke nutriëntenstress-tolerante, meest permanent
vochtafhankelijke en kort-seizoenstress-tolerante soorten.
De specifieke fauna is soortenarmer dan die van de droge heide. De entomofauna vereist vaak bepaalde overgangssituaties. Ter illustratie:
- vochtige heide - hoogtegradiënt: klokjesgentiaan - gentiaanblauwtje;
- hoogveengordel om vennen: boreaal-montane soorten - veenbesblauw
tje, veenbesparelmoervlinder;
- zeggenvegetaties (Caricion lasiocarpae): veenhooibeestje;
- moerassige heide met doorstromend water - veenmos-moerasviooltjesmilieu: zilveren maan, grote parelmoervlinder;
- orchideeënrijke heide: gentiaanblauwtje en vele andere soorten, maar
niet specifiek;
- gagelstruweel: hoogstens op de open plekken veenhooibeestje.
De avifauna is weinig specifiek en ook soortenarm en schaars (wulp, grutto,
blauwborst, e.d.). Geleidelijke overgangen van vochtige tot natte heide naar
andere natte ecotopen zijn dus zeer belangrijk.
Het beeld voor een ideale vochtige tot natte heide wordt dan als volgt:
- een mozaïek van ontwikkelingsstadia: kale bodem en kruidenrijke jonge
regeneratiestadia (te meten in ares), en uitgestrekter mosrijke volgroei
de dopheiheide;
- met plaatselijk, onder invloed van het vee, wat graziger stukken,
- idem op de overgangen naar beekdalen e.d. gagelheide en/of naar
blauwgrasland neigende natte heide
- idem in verlande vennetjes e.d. en op de overgangen naar veen, snavelbiesvegetaties en/of veenbesheide en op overgangen naar vennen e.d.
oeverkruid-vegetaties.
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Foto: Het gentiaanblauwtje leeft als rups in bloemen van de klokjesgentiaan en voltooit zijn ontwikkeling in nesten van
knoopmieren. Deze combinatie treedt op in overgangszones tussen nat en droog, buiten het bereik van winterinundatie.
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6 INDELING VAN DE HEIDE
6.1 Samenvattende typering van de heide
Het plant-bodemsysteem van de heide kan worden getypeerd als ecologisch
extreem, ondiep, voedselarm en zuur. Figuur 12 geeft een puntsgewijze
schets.
milieukenmerken (randvoorwaarden)

- klimaat
• geologie
- reliëf
• hydrologie
- nutriënten
- zuurgraad
-vocht
- milieutype

: gematigd tot koel, oceanisch; met jaarlijks neerslagoverschot (vnl.
winterhalfjaar)
: mineraalarme en zure zand- tot lemige zandgrond
: regionaal relatief hooggelegen
: regionale inzijgingsgebieden
: beschikbaarheid laag (atmoclien)
: door geologie, organische-stof- en vochthuishouding bovengrond
neutraal tot zuur; pH 6.5.-3.5
: voorziening variabel, zeer droog tot nat, afhankelijk van
topografie/reliëf en hydrologie
; stress-mlieu (zuur, arm; zwak gebufferd)

Droceskenmerken
- voedingstoffenkringloop

: atmosferische aanvoer overheersend (atmotroof); vastlegging in
gewas en in strooisel en humus of veen, belangrijke rol van
mycorrhiza bij organische-stofhuishouding; tendens naar geleidelijke
verrijking

biotische kenmerken
- strategietype

• voedselpiramide

: stress-tolerantie, maar gevoelig voor toenemende stress (bijv.
predatie) èn voor concurrentie bij verminderde abiotische stress;
winterrust
: laag; totale biomassa bestaat vnl. uit primaire producenten en kleine
consumenten

veaetatiekenmerken
- vegetatie

-flora
• beworteling
- overwintering

: altijd groene dwergstruikformatie (struik-, dop- en kraaiheide,
kruipbrem en rode en blauwe bosbes), vrij soortenarm, met wisselend
ontwikkelde moslaag
; kenmerkende families: Ericaceae; ook karakteristieke Leguminosae,
vaak vicariërende soorten van basische milieus; Genista, Ulex, e.d.
; ondiep, fijne haarwortels
: bovengrondse knoppen (chamaefyten, nanofanerofyten);
nutriëntenopslag in overblijvend blad en stengels

beheer
- beheer

Figuur 12.

: remmen natuurlijke, door atmosferische depositie versterkte tendens
naar verrijking: verschralen; belemmeren bosregeneratie (beweiden,
maaien, branden, plaggen

Globale puntsgewijze schets van de heide
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6.2Hoofdindeling van de heide
Tegen de achtergrond van klimaat en geologie staat de door het reliëf
bepaalde hydrologische situering in regionale inzijgingsgebieden centraal.
Meer in detail vallen deze inzijgingsgebieden uiteen.
Dit leidt tot een eerste indeling van de heide, zie figuur 13.
Van hoog naar laag, van droog naar nat en van atmotroof naar min of meer
lithotroof volgt op de droge, vochtige en natte heide 'niet-heide', bijvoorbeeld
blauwgrasland, dat hydrologisch afhankelijk is van het heide-achterland.

1. 'matrix' van relatief hooggelegen, lokale inzijgingsgebieden;
algemene kenschets:
• voedingsgebieden reg. tot lokale hydrologische systemen
• hydrologische atmotrofe hang waterprofleien;
- bodemkundige inspoelingsprofielen (xeropodzolen);
• zekere accumulatie van strooisel en humus;
• vegetatie waarin struikhei domineert, met een wisselend ontwikkelde moslaag met relatief veel
bladmossen en korstmossen;
2. binnen de matrix, en daarvan lokaal afhankelijk, insluitsels in de vorm van oppervlakkig afvoerloze laagten;
algemene typering:
- plaatselijke infiltratiegebieden afhankelijk van lokale, ondiepe grondwatersystemen (en van oppervlakkige
afvoer)
- hydrologische atmotrofe tot (zeer) zwak naar lithotroof neigende, vochtige tot natte contact- en
grondwaterprofielen;
• bodemkundige hydropodzolen;
• accumulatie van moerig tot venig materiaal;
- vochtige tot natte vegetatie gedomineerd door dophei (in extremo vennen en venen) met een doorgaans
goed ontwikkelde moslaag met relatief veel blad-, lever- en veenmossen;
2'. perifeer aan en instekend in die matrix, en daarvan afhankelijk, overgangen naar grotere, waterafvoerende
infiltratiegebieden zoals beekdalen:
- infiltratiegebieden afhankelijk van lokale tot (sub)regionale, ondiepe tot diepe grondwatersystemen;
- hydrologische meer of minder zwak lithotrofe, vochtig tot natte (relatief atmotrofe contactprofielen tot)
grondwaterprofielen;
• bodemkundig hydropodzol- tot eerdgronden;
• humus accumulerend tot moerig of venig materiaal;
- vochtige tot natte, soortenrijke en naar blauwgrasland neigende dopheiheide, met een doorgaans vrij
matig ontwikkelde moslaag met relatief veel pleurocarpe bladmossen en levermossen;
3. kustheide; op 1 en 2 bestaat de variant van de kustheide: dichter aan de kust (duinen in het Waddendistrict,
oude binnenduinen in het kalkrijke Duindistrict) krijgt het atmotrofe systeem een rijker karakter als gevolg
van een grotere ionenlast van de neerslag (rijker aan K, Mg en Ca); deze kustheide vertoont daardoor een
grotere soortenrijkdom.

Figuur 13.

Hoofdindeling van de heide

6.3 Typering van de droge heide
De droge, door struikheide gedomineerde heide is een bij uitstek aride atmo
troof systeem, met een door uitspoeling gekenmerkt hangwaterprofiel, c.q.
door inspoeling getypeerd bodemprofiel. In het bijzonder de jonge heide, met
een wortelzone van 5-10 cm diep, is specifiek atmotroof. Oudere heide, met
een wortelzone van 20-30 cm diep, is een atmotroof systeem met humusaccumulatie.
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Het systeemtype verandert nogal ingrijpend als planten verschijnen die dieper
wortelen en de rijkere minerale ondergrond kunnen benutten. Dit kan een
versnellende successie naar bos inzetten.
De droge heide kan als volgt globaal verder worden gekenschetst.
Men beschouwt het voorkomen van de droge heide in ons land als kli
matologisch min of meer marginaal. Het optimum van voorkomen zou in
Engeland liggen. Als men collien-montane 'upland heath' en 'blanket bog
heath' buiten beschouwing laat en constateert dat heidevelden voorkomen tot
in Midden-Polen, dan is dit de vraag. Dan neemt onze droge laaglandheide
geografisch eerder een centrale plaats in binnen zijn in de Noordduitse
laaglandvlakte (met een westelijke uitloper naar de laaglandheide in Enge
land) geconcentreerde voorkomen.
Op grond van de bodem kan een arm en een rijker type worden onderscheiden
(arm en rijker in relatieve zin van bodemvruchtbaarheid en van plantesoortenrijkdom; Beije in voorbereiding).
Dichter naar de kust krijgt het atmocliene systeem een iets betere basenvoorziening door een wat andere ionencompositie van de neerslag (rijker), waar
door ook de kans op verzuring afneemt. Deze heide vertoont daardoor
soortenrijke typen. Deze heide kan ook voorkomen op verdroogd hoogveen
en op hoge horsten in levend hoogveen.

6.4 Typering van de vochtige tot natte heide
De vochtige, door dopheide gedomineerde heide is een vochtig tot nat, wat
variabel atmotroof systeem, met een door toevloeiing gekenmerkt contact- tot
grondwaterprofiel. Jonge heide op minerale bodem is minder atmotroof dan
oudere heide op een oppervlakkig moerige tot venige bodem. Het systeemtype
verandert nogal als planten (bosopslag) verschijnen die dieper wortelend
verdroging en eutrofiëring kunnen oproepen. Dan kan een versnellende
successie naar bos en/of vergrassing inzetten. Zie verder de volgende ken
schets.
Het klimatologisch optimum voor de ontwikkeling van dit type wordt in Bretagne
en Zuidwest-Engeland gezocht, vanwege het daar in de vochtige heide
aanwezige grote aantal Ericaceae. De meeste hiervan zijn vorstgevoelige,
Zuidwesteuropese soorten. Wat de hogere planten betreft, is onze vochtige
heide in deze zin dan ook verarmd. Wat de overige hogere planten en vooral
de cryptogamen aangaat, heeft onze vochtige heide meer een noordelijk,
Zuidscandinavisch karakter. Wat de cryptogamen en de milieukarakteristiek
aangaat (temperatuurregime van bodem en onderste luchtlaag) kan onze
vochtige heide zelfs worden beschouwd als een zuidelijke uitloper van de
toendra, die in onze buurt 'zwaluwstaart' met de middenwesteuropese voch
tige heide. Aldus bezien, neemt de vochtige laaglandheide van de Noordwestduitse laagvlakte een tussenpositie in, met Nederland centraal.
Op grond van topografie en hydrologie kunnen armere en rijkere typen worden
onderscheiden (arm en rijker in relatieve zin van mineralenvoorziening en van
plantesoortendiversiteit). De vochtige heide gaat aan de natte arme kant
welhaast naadloos over in ombrotroof hoogveen (en is een kenmerkende
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milieukenrmrken (randvoorwaarden)

- relief
- hydrologie
• bodem
- microklimaat
- nutriënten
- zuurgraad
- vocht
• relaties

- milieutypen

topografisch relatief hooggelegen; microreliëf variabel
lokale inzijgingsgebieden; diepe grondwaterstand, grondwaterkwaliteit
atmoclien; hangwaterprofielen
droge inspoelings- of xeropodzolprofielen (haar- en holtpodzolprofielen)
onderhevig aan uitspoeling
extreem, sterke fluctuaties temperatuur, vochtspanningsdeficiet; afhankelijk
van vegetatieontwikkeling
beschikbaarheid laag
zuur tot zwak zuur/neutraal
beschikbaarheid laag, vochtvoorziening wortellaag afhankelijk van
doorsijpelende neerslag (atmoclien)
naar buiten gericht, verlopen vnl. via de hydrologie (inzijgingsgebieden),
vanuit de omgeving inwerkende relaties verlopen vnl. via de atmosfeer
(verontreiniging: eutrofiëring, verzuring)
stress-milieu (zuur, arm, zwak gebufferd, droog, extreem microklimaat).

proceskenmerken
- voedingsstoffenkringloop

• vegetatieontwikkeling

atmosferische aanvoer overheersend, vastlegging in te velde staand gewas
en in strooisel- en humuslaag, afvoer door uitspoeling (inzijgingsprofiel) na
vertering of verbranding organisch materiaal en door menselijke invloed:
plaggen, maaien, beweiden
heeft van nature een neiging tot een repeterende (cyclische) successie door
periodieke kans op afsterven van de struikhei door veroudering (planten
bereiken een leeftijd van 20-30 jaar), afsterven door schade door vorst en
extreem droogte, heidekeverplagen en grote kans op brand
historische gebruik indiceert eveneens in tijd en ruimte gespreide
hernieuwing van de successie

biotische kenmerken
- algemeen
- relaties

overheersen van stress-tolerantie; kenmerkende soorten thermofiel, waardoor
levensgemeenschap met zuidelijke, subcontinentale (steppe-achtige) inslag
via de fauna, van buiten naar binnen gericht

veaetatiekenmerken
- vegetatie

soortenarm, gedomineerd door struikheide, in N-Nederland ook kraaiheide,
op stuwwallen rode en blauwe bosbes; in open vegetatie treden
korstmossen op de voorgrond, in opgaande en gesloten vegetatie
levermossen
soorten zijn gekenmerkt door tolerantie voor voedselarme (oligotrofie) en
extreem microklimaat (xeromorfie)

• flora

faunakenmerken
• reptielen
• vogels

- insecten

zandhagedis, levenbarende hagedis, adder en gladde slang
insectivore soorten van grote open ruimte: boomleeuwerik, roodborsttapuit,
tapuit, nachtzwaluw; carnivoor: klapekster; specialistisch insectivoor en
herbivoor: korhoen
sterke vertegenwoordiging van carnivore, grondbewonende soorten: een
aantal specifieke loopkevers, spinnen; veel soorten gebonden aan het
extreme microklimaat van open en lage vegetaties waarin veel kale grond
aanwezig is; herbivore soorten leven voornamelijk van struikhei, dophei en
grassen; enkele soorten kunnen kaalvraat van struikhei veroorzaken, met
name heidehaantje

n.b.
* bij overexploitatie degeneratie tot stuifzand en vaaggronden
* bij spontane regeneratie van stuifzand naar bos kan heide weer als relatief stabiel tussenstadium optreden
(buntgrasrijke stuifzandheide)

Figuur 14.

Typering van de droge heide
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Miliekenmerken (randvoorwaarden)
- reliëf
- hyfrologie
- bodem
- microklimaat
• nutriënten
- vocht

• zuurgraad
• relaties

- milieutype

: topografische relatief laaggelegen; microreliëf gering
: lokale infiltratiegebieden; ondiepe grondwaterstand, grondwater atmotroof,
licht neigend naar lithotroof; contact- tot grondwaterprofielen
: mineraal (silicaat) met meestal moerige bovengrond: vochtige bodem: koel,
vochtig
: gedempt door vochtige bodem: koel, vochtig
: beschikbaarheid laag door fixatie in ophopende moerige tot venige
bovengrond
: min of meer wisselvochtig tot nat; vochtvoorzieningen wortelzone bepaald
door strategie neerslag op slecht doorlatende grondslagen, contact met
grondwater of hoog vochthoudend vermogen van de bovengrond
: zwak zuur tot neutraal
: ecologische relaties met de omgeving zijn vnl. vanuit de omgeving naar
binnen gericht en verlopen via de hydrologie, de atmosfeer (verontreiniging:
eutrofiëring, verzuring)
: stress-milieu (zuur, arm, nat; +. zwak gebufferd)

Droceskenmerken
• voedingsstoffenkringloop

- vegetatieontwikkeling

: atmosferische aanvoer overheersend, vastlegging in te velde staand gewas,
strooisellaag en moerige laag; bij veenvorming wordt een deel gefixeerd;
uitspoeling veel geringer dan bij droge heide; afvoer vooral door afplaggen
: kan vaak een subclimax bereiken; die is duurzaam, tenzij door vestiging van
struiken en bomen de waterhuishouding en het microklimaat veranderen; in
extreem droge jaren is de vegetatie licht brandbaar, na brand treedt een vrij
snelle herstelsuccessie op

biotischekenmerken
- algemeen
• relaties

: kenmerkende soorten meso- tot hydrofiel; levensgemeenschap met
noordelijk, boreaal-maritiem karakter
: vnl. variaties de omgeving naar binnen gericht via de fauna

veaetatiekenmerken
• vegetatie
- flora

: gedomineerd door dopheide
: soorten gekenmerkt door tolerantie voor voedselarmoede, maar afhankelijk
van een vrijwel permanent vochtige bodem; kenmerkende families:
Cyperaceae, Orchidaceae, Droseraceae

faunakenmerken
- algemeen
- reptielen
- vogels
- insecten

Figuur 15.

: vaak soorten- en individuenarmer dan de droge heide
: alleen verspreid de vivipare soorten levendbarende hagedis en adder; ook:
heikikker
: velduil, roofvogels; wulp, grutto • schaars
: de diversiteit ligt gemiddeld ongeveer 14% lager dan in droge heide
(Verstegen et al., 1992); droge heide a - 77.0 +. 10.3, id. nat a » 66.2 +.
10.9); maar: geplagde natte heide heeft een bijna even hoge diversiteit
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vegetatie van horsten in levend hoogveen), aan de vochtig-natte en mineraalrijke(re) kant in blauwgrasland.

Foto: Dopheide met verspreide pollen van veenbies (Scirpus cespitosus)

6.5 Verdere indeling
De in het voorgaande geschetste gradaties in strooisel- of organische-stofhuishouding van de verschillende bodemtypen vormen beide een grondslag
voor verdere indeling naar humusvorming van de laaglandheide (dit is ex
kustheide), van twee naar vijf typen.
De laatste stap van de indeling beschouwt als parameters de factoren vocht
en nutriënten. Dit zijn procesprodukten van voornamelijk de 'onveranderlijke'
factoren klimaat, geologie en reliëf. Deze maatstaven leiden tot de hierna
gegeven eenheden volgens de voorlopige classificatie van Beije (in voorbe
reiding), een vegetatiereeks gebaseerd op trofieniveau, grondwatertrap en
bodemtype. De nummering verwijst naar de corresponderende typen van
Beije.
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droae heide
1.
2.

stuifzandheide
droge heide

: zeer humusarm, strooisellaag zeer gering
: humusrijke AO/Ah, strooisellaag ontwikkelt zich tot een dikte van 3 - 5 (8) cm

vochtige tot natte heide
1.
4.
5.

vochtige tot natte heide : humuslaag krijgt een moerig tot min of meer venig karakter
venige heide
: humuslaag vormt veen, contact met grondwater
veenheide
: veenmossen vormen veenlaag, vrijwel permanent natte bodem

Figuur 16.

Verdere indeling van de droge en vochtige heide naar organische-stofhuishouding

6.6 De fauna
Een van de 'methodische ecologische wetten' is die van de dubbele piramides,
van voedselpiramide en omgekeerde leefgebiedpiramide: hoe hogereen soort
in de voedselpiramide zit,
- des te groter is het leefgebied, en
- des te lager is de indicatieve waarde voor de milieukwaliteit van het ecotoop waarin deze op dat moment wordt aangetroffen.
Topcarnivoren hebben wel een grote betekenis als het gaat om giftige stoffen
die van de basis naar de top van de voedselpiramide accumuleren. Als het
gaat om de 'gewone' of basiskwaliteit (voedingsstoffen, zuurgraad e.d.), dan
hebben zij hiervoor minder betekenis. Naarmate een soort hoger in de
voedselpiramide zit, en groter is, wordt het vereiste leefgebied complexer en
groter. De grotere diersoorten in ons land bewonen dan ook zelden één enkel
biotoop, maar leven in grotere landschappen op verschillende plekken. Dit
maakt ze tot minder gedetailleerde indicatoren voor de ecotoopkwaliteit, maar
tot goede indicatoren voor de kwaliteit van de ruimtelijke variatie van een
landschap als geheel - al worden diverse ecotopen/ plekken met verschillende
intensiteit bezocht/benut. Voor planten geldt eerder het omgekeerde (Roos &
Vintges 1991).
Het erbij betrekken van de kenmerkende fauna introduceert dus de parameters
ruimte en variatie, en de daarachter schuilende processen. Dat zal neerkomen
op een reeks habitatoppervlakten van diersoorten(groepen), als exponent van
terreingrootte, en terreinverscheidenheid naar globale vegetatiekenmerken.
Deze ingang leidt tot wat men zou kunnen noemen samengestelde heidetypen. Deze derde dimensie in de systematiek is vooralsnog een open einde,
die richting geeft voor inmiddels aangevatte verdere studie.
De gehanteerde maten voorde habitatoppervlakten zijn in de regel gebaseerd
op de voor een duurzame populatie van verschillende diersoorten minimaal
benodigde ruimte. Deze ruimte wordt afgeleid van de populatiedichtheid
waarin een soort gewoonlijk optreedt en het aantal individuen waaruit een
populatie moet bestaan om de natuurlijke fluctuaties daarin te kunnen overle
ven. Voor enkele soorten, met name de predatoren, wordt tevens het dage
lijkse bereik van de individuen in beschouwing genomen (d.i. het bereik van
de terreinexploitatie). Het ruimtegebruik van dieren die slechts een deel van
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stuifzandeheide, zeer droog (GT VII (VI, V): zeer humusarm, strooisellaag zeer gering
1. oligotroof
2. mesotroof

b.

*

droge heide, (zeer) droog (GT VII, VI): humusrijke AO/Ah, strooisellaag ontwikkelt zich tot zich tot een dikte
van 3 - 5 (8) cm
3. zeer oligotroof

- haardpodzolgrond

4. oligotroof
5. mesotroof

• haarpodzolgrond
• holtpodzolgrond

• overstoven haar-/holtpodzolgronden

• arme vrij vochtige heide/soortenarme struikheide
dopheidevegetatie

vochtige heide (Gt V, VI + keileem): humuslaag krijgt een veenachtig karakter (moerig)
6. oligotroof
7. mesotroof

d.

• zeer arme droge heide/zeer soortenarme
struikheiheide
- arme droge heide/soortenarme struikheiheide
• rijke droge heide/tandjesgrasheide

hydrologisch intermediair tussen 5 en 6: vrij vochtig heide (GT VII, VI + overstoven profiel): humuslaag krijgt
een wat veenachtig karakter
5/6 oligotroof

c.

- duinvaaggrond (vlakvaaggrond) - arme stuifzandheide/soortenarme buntgrasheide
- vlakvaaggrond (duinvaaggrond) - rijke stuifzand heide/ soortenrijke buntgrasheide

- veldpodzolgrond/vlakvaaggrond -arme vochtige heide/soortenarme dopheiheide
- lemige veldpodzolgrond
- rijke vochtige heide/gevlekte orchis-heide

natte heide (GT III II; GT V + keileem): humuslaag vormt veen, contact met atmotroof grondwater
8. oligotroof

- veldpodzolgrond
moerpodzolgrond
vlakvaaggrond

- arme natte heide/veenbiesheide

landschappelijk en hydrologisch intermediair tussen 8 en 10:
9. oligotroof

e.

- gooreerdgrond
beekeerdgrond
eventueel periodieke
kwel

- rijke natte ruigtheide/veldrusheide

veenheide (GT Hl): veenmossen vormen veenlaag, vrijwel permanent natte bodem
11. oligotroof

g.

- arme natte ruigtheide/gagelheide

venige heide (als d: (GT III, II; GT V + keileem): humuslaag vormt veen, contact met lithotroof grondwater
10. mesotroof

f.

- idem, gooreerdgrond; met
periodiek lichte kwel

- veldpodzolgrond
moerpodzolgrond
eventueel kwel

- veenheide/veenbesheide

venige cyperaceënheide, nat (GT III): veenmossen vormen veenlaag, vrijwel permanent natte bodem
12. mesotroof

Figuur 17.

• beekeergrond
broekeerdgrond
+. permanent kwel

• geen heide, maar knopbies-verbond
biezenknoppen-pijpestrootjeverbond

Verdere verdeling van de heide (naar Beije, in voorbereiding; iets gewijzigd)
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het jaar een heideterrein benutten, zoals vogels, met uitzondering van het
korhoen, wordt uitgedrukt in oppervlakte van het broedterritorium.
In gevarieerde terreinen met een stabiele vegetatiegroei kunnen duurzame
populaties worden gerealiseerd op kleinere oppervlakten dan in eenvormige
terreinen waarin de vegetatie, van nature of door beheer of gebruik, in een
cyclische successie verkeert. Deze variatie in soortspecifieke habitatopper
vlakte maakt het hanteren van vaste maten lastig. De maten zullen daarom
aan de 'veilige' kant moeten worden gekozen.
De maten voor de soortspecifieke habitatoppervlakten weerspiegelen de
verschillende milieustrategieën van de soorten. Evenals in de heideflora
overheerst in de heidefauna de strategie van stresstolerantie, de specialisatie
voor het leven onder omstandigheden van voedselschaarste en extreem
microklimaat. Voor diersoorten impliceert deze specialisatie dat voor het
duurzaam voortbestaan van de populatie een relatief grote ruimte beschikbaar
moet zijn én de invloed van predatie relatief gering moet zijn. De veranderlijk
heid in de heidevegetatie als gevolg van beheersingrepen en natuurlijke
successie impliceert verder dat de succesvolle levensstrategie tevens een
nomadisch karakter bezit. Naast de specialisatie voor stresstolerantie beschik
ken de dieren daarmee ook over vaardigheden (relatief groot verbreidingsver
mogen; bij planten; lang kiemkrachtig zaad) om min of meer als pionier te
kunnen opereren. Dit geldt in het bijzonder voor de fauna van de levensge
meenschap van de droge heide, en voor die van stuifzandheide.
Een complicatie vormt de afhankelijkheid mede van andere situaties dan
heide, zoals van de combinatie heide plus aangrenzende extensieve land
bouwgronden (bijv. korhoen, grutto, in mindere mate wulp) of heide plus
aangrenzend bos (bijv. roofvogels).
In de vochtige tot natte heide, en speciaal in de daarbinnen optredende
gradiënten, treden andere levensstrategieën op de voorgrond: zowel de
strategie gericht op sterke plaatsgebondenheid en benutten van bijzondere
voedselbronnen, als de strategie gericht op veiligheid en beschutting, de
keuze van plek waar de minste veranderlijkheid of storing optreedt en predatiedruk gering is.
Onder de diersoorten van de levensgemeenschap van de heide komt dus in
het algemeen kwetsbaarheid voor competitie en voor predatie sterk naar
voren. Zo kan wat het laatste betreft een voor bijv. korhoenders qua grootte
en kwaliteit geschikt terrein door de aard van de omgeving worden bloot
gesteld aan zwaardere druk van predatoren vanuit die omgeving (bos - havik;
intensieve veehouderij, dorpen e.d. - vos) tot een exploitatieniveau waarop het
gedrag van deze ruigpoothoenders niet is afgestemd. Dit kan het terrein alsnog
feitelijke ongeschikt maken voor korhoenders. In het geval dat de predatiedruk
in principe niet zo ver gaat, kan bijv. de aanwezigheid van bomen in het
heideterrein alsnog de exploitatiemogelijkheden van het terrein voor bijv. havik
zo verbeteren, dat dit net de laatste druppel is. Varianten hierop voor andere
vogelsoorten (bijv. duinpieper, boompieper, nachtzwaluw, tapuit, roodborsttapuit), voor hagedissen e.d. laten zich voorstellen (predatie door kraai, ekster,
fazant, wild zwijn).
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Foto: Hagedissen zijn bewoners van oude heide met een mozaïek van kale zandige bodem en oude heidehorsten

6.7 Naar een integrale heidetypologie
De faunistische ingang en de ingang van terreinheterogeniteit zijn nog in
bewerking. Om voor heideterreinen een waardering op grond van verschei
denheid, natuurlijkheid en kenmerkendheid mogelijk te maken, heeft Beije
(RIN, thans IKC-NBLF) een voorlopige heidetypologie opgesteld waarin deze
aspecten impliciet zijn opgenomen. De parameters die voor deze classificatie
gebruikt worden, zijn:
- vegetatietypenreeks, gerangschikt naar standplaatsfactoren (zie §6.5);
- habitatoppervlakten van diersoorten als exponent van terreingrootte (zie
§6.6) en terreinheterogeniteit/-verscheidenheid.
De vegetatietypenreeks weerspiegelt niet alleen de verscheidenheid aan
bodemtypen die in heideterreinen kunnen voorkomen, maar is tevens indica
tief voor het procesaspect van de stofkringloop, een belangrijk gegeven voor
het beheer. De indeling is een vereenvoudiging van bestaande vegetatiekundige indelingen. Een heideterrein is daarmee te karakteriseren naar zijn
verscheidenheid aan begroeiingstypen die gekoppeld is aan de bodemvaria
tie. Beperkend is daarbij de wijze waarop deze bodemvariatie in bodemtypen
is geclassificeerd. Deze indeling is opgenomen in de hiervoor gegeven verdere
indeling van de heide naar voedselrijkdom en vochtvoorziening.
De habitatoppervlakten van de voor de classificatie gekozen diersoorten zijn
gebaseerd op schattingen van de minimaal benodigde ruimte voor een duur
zame instandhouding van een populatie. Het ruimtegebruik van dieren die
slechts een deel van het jaar een heideterrein benutten, met name vogels,
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wordt uitgedrukt in omvang van het gemiddeld territorium per broedpaar.
De reeks van diersoorten is voorshands zo gekozen dat een classificatie naar
oppervlakten van 5 tot 500 ha mogelijk is. Enkele soorten, met name insekten,
zijn aan bepaalde vegetatietypen gebonden. Zo staat de kleine heidevlinder
model voor een stuifzandheide groter dan 250 ha.
De andere diersoorten vertonen meestal een vrij vage binding met bepaalde
vegetatietypen, maar wel een duidelijke met bepaalde vegetatiestructuren en
landschapsbeelden. Zo is de habitat van de zandhagedis gekenmerkt door de
aanwezigheid van veel grenssituaties (mozaïekpatronen in de heide) en open
zandige plekken, en de benodigde ruimte voor een levensvatbare populatie
van dit reptiel wordt gesteld op 30 ha.
Een heidetypologie die stoelt op een classificatiematrix van in principe 11
vegetatietypen tegen 5 oppervlakteklassen waarbij voorlopig zo'n 30 diersoor
ten in beschouwing worden genomen, kan zeer veel - en complexe - typen
opleveren. Aan de hand van praktijkervaring zal daarin een vereenvoudiging
aangebracht moeten worden.
De ontworpen heidetypologie biedt de mogelijkheid om een waarde
ringssysteem te hanteren dat gebaseerd is op een sommatie van waarden
ontleend aan het voorkomen van plante- en diersoorten. In feite wordt de
maatstaf soortenrijkdom gehanteerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van een
indeling in oppervlakteklassen.

72

IBN-rapport 154

7 BEHEERSMAATREGELEN - DROGE HEIDE
7.1 Algemeen
De doelstelling van het natuurbehoud vraagt instandhouding en duurzaam
herstel van verscheidenheid en van bedreigde soorten, levensgemeenschap
pen en ecosystemen. Dit betekent voor halfnatuurlijke ecosystemen het
instandhouden en weer introduceren van de menselijke invloed die heeft
geleid tot de ontwikkeling en het voortbestaan ervan. Die invloed is na eeuwen
in wezen een intrinsieke milieufactor geworden.
Dit geldt ook voor de heide. Het gaat om resultaat-zekere, goed planbare en
zo goedkoop mogelijke beheersmethoden, ter instandhouding of herstel van
de ecologische randvoorwaarden voor heide en om het patroon van verschil
lende successiestadia van de vegetatie, die zo belangrijk is voor de heidefauna. Bij het beheer kunnen cultuurhistorische en/of landschappelijk-recreatieve
overwegingen ook een rol spelen.
Het huidige natuurtechnische heidebeheer kan uitgaan van de voormalige
agrarische beheersmaatregelen, en daar vanuit het andere oogmerk en om
technisch-financiële ovenwegingen op variëren. De belangrijkste historische
agrarische beheersmaatregelen op de droge heide waren:
- beweiden, als exploitatiemethode;
- plaggen, als exploitatiemethode.
Daarnaast ook
- branden ('voorjaarsbranden'), ter herstel van teruggelopen exploitatiemo
gelijkheden (verjonging),
- maaien, gecombineerd als exploitatiemethode en ter herstel van terugge
lopen exploitatiemogelijkheden (verjonging).
De doelmatigheid van de verschillende beheersmaatregelen kan in de eerste
plaats worden beoordeeld naar de relatieve betekenis van hun aangrijpings
punten in het plant-bodemsysteem (§6.1.1). Het gaat hierbij in de eerste plaats
om tegenwerking van de spontane neiging van het plant-bodemsysteem naar
toenemende verrijking. Dit kan door direct en/of indirect in te grijpen in het
mechanisme van de voedingsstoffenkringloop (fig. 12). Deze verrijkingsten
dens wordt echter van buiten het systeem versterkt door de verhoogde
atmosferische depositie. Die kan niet door het beheer worden beperkt. Het
beheer kan wel de versterkte tendens beïnvloeden door intensiever in de
voedingsstoffenkringloop in te grijpen.
Aan de kant van de opname, produktie en accumulatie betreft dit
- beperking van de ophoping van voedingsstoffen: beperking van de opna
me en produktie, via de vegetatiesluiting;
- onttrekking van opgehoopte voedingsstoffen: directe afvoer van orga
nisch materiaal (gewas, strooisel).
Aan de kant van natuurlijke afvoer gaat het om inspelen op de mogelijkheden
van natuurlijk verlies, wat van doen heeft met
- de intensiteit/snelheid van de afbraak van strooisel; de hiervan afhanke
lijke hoeveelheid voedingsstoffen die per tijdseenheid aan processen
van natuurlijk verlies wordt blootgesteld, kan worden vergroot door
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*

*
-

exposeren van de strooisellaag (blootstellen aan weer en wind) door ver
wijdering van het gewas (maaien, branden);
exposeren en los-/stukmaken van de strooisellaag door verwijdering ge
was plus stevig harken/freezen of begrazen en vertrappen;
de mogelijkheid van uitspoeling (minerale voedingsstoffen), die afhanke
lijk is van de doorlatendheid van de bodem en helling van de plek;
de mogelijkheid van afspoeling (minerale voedingsstoffen, fijne strooisel
deeltjes), die afhankelijk is van de helling en van de weerstand/ruwheid
van het oppervlak (beïnvloed door strooisellaagontwikkeling en dichtheid
van begroeiing).

De strooisellaag en de vegetatie zijn de beheersvariabelen, de bodem en het
reliëf worden beschouwd als gegeven. Wat het eerste betreft, is de strooisel
laagontwikkeling via opname en produktie gecorreleerd met de vegetatieslui
ting. De sluiting van de vegetatie is op zichzelf en via de strooisellaagontwik
keling ook van invloed op de mate waarin afspoeling kan optreden.
Figuur 18 geeft in aansluiting op figuur 10 een samenvatting van deze
procesgerichte benadering. Vervolgens worden de verschillende beheers
maatregelen tegen deze achtergrond kort gekarakteriseerd. Hun karakterise
ring in termen van effect op terreinheterogeniteit, microklimaat en fauna komt
in een volgend rapport aan bod.
abiotisch systeem

plant-bodemsysteem

doorstroom

kringloop

beheer
maatregel

atmosfeer
BRON

X
bovengrond
FILTER

OPNAME
plant
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—> maaien-
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Figuur 18.

pH-KCL (min.: 4.5-3.5)
vocht/aëratie
((>0.3 bar<)

«

—> branden
—> begrazen
——> beweiden
-I—> branden
l_> plaggen

~> (bekalken)
(vernatten)
(verdrogen)

Schema van de procesgerichte benadering van de verschillende beheersmaatregelen
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7.2 Maaien
Het doel van maaien en afvoeren is verjonging van minder vitale, oudere
struikheide. In de huidige praktijk is het doel doorgaans
- het beperken van het risico van optreden van vergrassing door de vege
tatie jong, vitaal en vooral gesloten te houden;
- het beperken van het risico van sterfte na massale aantasting door het
heidehaantje, en daarmee beperking van verhoogd risico van vergras
sing;
- landschappelijk-recreatief (-'cultuurhistorisch'): in stand houden van een
gesloten, vitale, door struikheide gedomineerde 'paarse VVV-heide'.
Het doel van deze maatregel is niet (zozeer) afvoer van voedingsstoffen. Deze
afvoer vindt alleen plaats met het gewas en is beperkt, de strooiselophoping
blijft ongemoeid.
Na de ingreep kan de vegetatie snel herstellen door het uitlopen van knoppen
op de wortelhals. De opname en produktie staan direct na de ingreep even
stil, maar komen zo snel weer op gang. De tendens naar toenemende
recirculatie van voedingsstoffen wordt nauwelijks beïnvloed, de kern van het
probleem blijft onaangetast.
De maatregel spaart een groot deel van het leven ter plekke. Althans direct.
De opgeroepen gelijktijdige verjonging van de heide nivelleert de variatie in
de vegetatie, en de daarvan afhankelijke flora en fauna verdwijnt; jaarlijks
maaien leidt tot een 'heidegazon', een 'paarse VW-heide'.
Het risico van massaal optreden van het heidehaantje en van sterfte hierdoor
of als gevolg van andere stressfactoren, blijft latent aanwezig. Het neemt zelfs
toe omdat de strooiselophoping doorgaat. Het risico van vergrassing blijft
hierdoor ook latent aanwezig en neemt eveneens toe.
Een grotere afvoer van voedingsstoffen kan worden bereikt door
- te maaien tijdens de periode met maximale concentratie van voedings
stoffen in het gewas (tijdens optimum van activiteit van de vegetatie);
(bovendien) in te spelen op potentiële afspoeling, d.w.z. door te maaien
op heuveltoppen en hellingen.
Maaien in juli, voor de zaadzetting van de grassen, en snelle regeneratie en
sluiting van de heidevegetatie onderdrukt het toenemende risico van vergras
sing.
De gelijkjarigheid van de vegetatie verhoogt echter toch op den duur het risico
dat er grotere gaten in de vegetatie vallen waardoor grassen zich massaler
kunnen vestigen of uitbreiden.
Struikheide jonger dan 7 à 10 jaar regenereert goed, bij hogere ouderdom
vermindert het herstelvermogen. Het maaien en afvoeren van oude heide
verhoogt zo het risico van vergrassing.
Een nog grotere afvoer van voedingsstoffen kan worden bereikt door diep
afgesteld te maaien, zodanig dat daarbij de strooisellaag wordt losgemaakt.
Door daarna stevig harkend gewas en strooisel te vergaren en daarna af te
voeren, waarna de achterblijvende losse strooiselresten versneld afbreken,
komt het effect dicht in de buurt van plaggen en in feite is het identiek met
chopperen.
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7.3 Branden
a. Algemeen
Branden betekent gedeeltelijke tot (vrijwel) volledige mineralisatie van de
bovengrondse biomassa (verassing gewas, strooisel). De stikstof uit het
verbrande materiaal vervluchtigt, maar de fosfor alsmede meer tweewaardige
ionen blijven voor het overgrootste deel achter.
Brandbaarheid is een functie van de hoeveelheid bovengrondse biomassa en
vochtigheid. Bij droogte neemt de brandbaarheid toe met de standing erop. Bij
een geringe en/of vochtige standing crop is de ontwikkelde hitte gering en de
kans op uitbreiding van het vuur kleiner. De brandbaarheid van de struikheide
neemt ook toe met hogere ouderdom, maar tegelijkertijd neemt het regenera
tievermogen af. Een op zichzelf staandpunt van aandacht is het milieuhygiëni
sche aspect van branden.
Het branden kan meer of minder diep gaan en intens verlopen, zodat er
onderscheid kan worden gemaakt tussen 'normaal', verjongend branden in
het voorjaar, en diep uitbranden in de zomer.
b. Voorjaars- of ondiep branden
Het doel van ondiep branden is verjonging van minder vitale, oudere struikheide, net als van maaien. Oorspronkelijk was dit bedoeld om weer jonge, kruidige
spruiten voor het vee te verkrijgen.
Er werd en wordt in het algemeen gebrand in het voorjaar, tijdens schraal,
droog weer na een voorafgaande vochtige periode, op een moment dat de
begroeiing droog, maar het strooisel nog vochtig is. Dan verbrandt de vege
tatie, maar de strooisellaag blijft grotendeels onaangetast. Net als bij maaien
kan de struikheidebegroeiing snel herstellen door het uitlopen van de knoppen
aan de wortelhals. De meeste plantesoorten herstellen zich na brand snel, het
zaad van struikhei kan zelfs een kortstondige verhitting tot 90°C verdragen.
De voedingsstoffenopname en de produktie staan direct na branden even stil,
maar komen weer spoedig op gang - al verloopt het herstel toch vaak wat
langzamer dan na maaien (Grant, 1983).
Er verdwijnt bij zulk branden toch nog tot de helft van de aanwezige strooisellaag, afhankelijk van de manier van branden (Diemont et al., 1982). De
stikstofafvoer is hierdoor groter dan bij 'normaal' afgesteld maaien en afvoe
ren.
Daartegenover staat dat bij ondiep voorjaarsbranden de vrijgekomen en uit
het resterende, verhitte strooisel versneld vrijkomende voedingsstoffen (fos
for, resp. stikstof en fosfor) snel in de nutriëntenkringloop in het plant-bodemsysteem kunnen worden opgenomen. Er kan zelfs een tijdelijk verhoogde
beschikbaarheid van voedingsstoffen of 'nutriëntenstoot' optreden. Deze ver
hoogde beschikbaarheid kan in het aansluitende groeiseizoen door de heruitlopende vegetatie direct worden benut.
Afhankelijk van de snelheid van het vegetatieherstel kan inmiddels op grofzandiger gronden door uitspoeling (enig) verlies van voedingsstoffen optre
den. Op hellingen en toppen kan dit zich voordoen door afspoeling van
voedingsstoffen en fijne organische deeltjes naar lagere terreindelen. Na 's
zomers ondiep, aan het eind van het groeiseizoen branden kan dit verlies een
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grotere rol spelen: in de aansluitende herfst en winter zijn de omstandigheden
voor uit- en afspoeling gunstiger en staat bovendien de voedingsstoffenopname door het gewas stil.
Het is niet gebruikelijk dat de strooisellaag na branden wordt verwijderd. Op
zich is dit zeer wel mogelijk (door te harken of anderszins), en het effect komt
dan ook dicht in de buurt van plaggen of chopperen.
De bij voorjaarsbranden tijdelijk verhoogde beschikbaarheid van voedingsstof
fen versterkt in theorie het risico van vergrassen. Het mogelijk aanwezige
kiemkrachtige graszaad is echter geconcentreerd bovenin de strooisellaag
(Bruggink, 1987a), terwijl de struikheidezaadbank veel omvangrijker is (op.cit.;
Hill & Stevens, 1981) en tot in de oppervlakte van de minerale bodem reikt.
De graszaadbank wordt als gevolg van branden veel meer teniet gedaan dan
de struikheidezaadbank. Het risico van optreden van heidehaantjeplagen is
echter kleiner dan na maaien. Ondiep branden van vergraste heide bevordert
daarentegen het gras door heruitloop onder omstandigheden van extra be
schikbaar gekomen nutriënten. In het New Forest wordt door de 'commoners'
zelfs gebrand om juist de 'verheiding' terug te dringen, ten gunste van gras
voor het er door hen geweide vee.
Zie verder de voorgaande paragraaf.
c. Zomer-of diep branden
De brandbaarheid is in ons klimaat 's zomers uiteraard vaak het grootst.
Branden als beheersmaatregel wordt in deze periode niet toegepast, heide
branden in de zomer hebben een andere aanleiding.
Bij intensieve brand na langdurig droog weer kan ook de strooisellaag in rook
opgaan, waarbij de wortelhalsknoppen te gronde gaan en de wortelstelsels
afsterven.
Zulk diep branden tot op het zand tegen het eind van het groeiseizoen
vernietigt het aanwezige levende en dode organische materiaal - overigens
niet anders dan bij 'normaal' plaggen. De situatie wordt net als bij dat plaggen
teruggezet naar een kale, volledig aan uitspoeling blootgestelde grond. Herstel
van de vegetatieontwikkeling moet plaatsvinden door hervestiging via zaad
van elders. Dit geldt voor heide en voor gras. De ontwikkeling van een
heidestadium kan nogal wat jaren op zich laten wachten. Het nuttige verlies
door uitspoeling loopt vertraagd af. De geleidelijkheid van het herves
tigingsproces kan waardevolle pionierstadia opleveren (lichenenrijke buntgrasvegetaties) en variatie in de structuur van de zich ontwikkelende heidevegetatie bevorderen.
Punt is echter dat in de praktijk, waarbij het vanwege de aversie tegen branden
(als regel) niet gaat om beheersbranden maar 'recreatiebranden', de strooi
sellaag vaak niet geheel verast en een geschroeide, oppervlakkig dichtslaan
de restlaag met onvolledig verbrand materiaal achterblijft. Hierdoor wordt de
hervestiging van heide bemoeilijkt. Op dergelijke plekken vestigt zich na
verloop van tijd, beginnend in de volgende herfst en winter, eerst een 'brandmos'vegetatie (Funaria, Ceratodon, Pohlia nutans), waar geleidelijk meer
'Rohhumusfresser* in komen (Campylopus, schapezuring), en pas laat struikheide - of grassen.
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Het risico van (her)vergrassen is vooral afhankelijk van het fosfaatgehalte van
de bodem (hoe fosfaatarmer, hoe minder risico), en kan dus groter zijn dan
na 'normaal' plaggen, en van de graszaadaanvoer.

7.4 Plaggen
a. Algemeen
Het doel van plaggen is het intensief onttrekken van voedingsstoffen aan het
systeem door het verwijderen van gewas plus strooisel; chopperen (los van
frezen) en afvoeren is vergelijkbaar. In welke mate sprake is van doelbereiking,
is net als bij branden en maaien afhankelijk van de diepte tot waarop wordt
ingegrepen. Er kan daarom onderscheid worden gemaakt tussen 'normaal'
plaggen, diep plaggen en ondiep plaggen.
De verwerking (compostering) en afzet van het materiaal kan soms problema
tisch zijn door de geaccumuleerde immissie van zware metalen. Volgens de
geldende normen moet te zeer met zware metalen verontreinigd heideplagsel
als afval worden behandeld. Bij diep plaggen, waarbij zandiger materiaal wordt
gewonnen, is dit risico veel minder (zie ook analysegegevens in DHV, 1991).
b. 'Normaal'plaggen
'Normaal' plaggen, zoals eertijds gebeurde, verwijdert destrooisellaag volledig
en gaat tot net op het (humeuze) zandgrondoppervlak (A1 of Ah). De grootste
bulk van de stikstof én van de fosfor wordt hiermee uit het systeem afgevoerd.
Het laatste verklaart waarom de ontwikkeling van de bovengrondse biomassa
na plaggen zo'n éénderde lager is dan na branden (Diemont et al., 1982).
Er blijft kale, volledig aan uitspoeling blootgestelde grond achter. Het overgrote
deel van het leven ter plekke gaat te gronde. De successie en herstart van de
tendens naar verrijking worden effectief teruggezet naar nul.
Herstel van de vegetatie moet plaatsvinden door hervestiging uit zaad. Dit
moet in belangrijke mate van elders komen. De heidezaadbank ter plekke
wordt grotendeels met het plagsel afgevoerd. Door het extreme microklimaat
(extreme temperatuurschommelingen, droogte) zijn de kiemings- en vesti
gingsomstandigheden op de kale grond ongunstig. Het herstel van de vege
tatie voltrekt zich moeizaam en pleksgewijs. De aanloop van het proces van
opname en produktie wordt hierdoor aanzienlijk gerekt.
De ontwikkeling van een heidestadium kan door dit alles geruime tijd op zich
laten wachten. De geleidelijkheid van het proces kan variatie in de structuur
van de vegetatie bevorderen. Het risico van vestiging van grassen is in principe
minimaal.
Plaggen van vergraste heide is een goede maatregel om de heide te herstel
len. Het tijdstip van plaggen lijkt niet van belang, omdat de aanwezige
graszaadbank in theorie volledig wordt verwijderd. In de praktijk van het
machinaal plaggen wordt het relatief zware graszaad echter vaak in aanzien
lijke hoeveelheden uit het plagsel en over de achterblijvende kale grond
uitgeschud. Risico van hervergrassing blijft dan, zolang dit zaad nog kiernkrachtig is. Het is dus zaak om voor de graszaadzetting, d.i. voor eind juli, te
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plaggen. Bovendien is, mede in verband met het beperkte verspreidingsver
mogen van de zware graszaden, plaggen in de randen van deze terreindelen,
van buiten naar binnen, effectiever dan plaggen middenin vergraste delen van
de heide.
Na plaggen van vergraste heide neemt het risico van hernieuwde vergrassing
toe met de duur van de voorafgaande periode van vergrassing, c.q. de mate
waarin de geplagde grasvegetatie de beschikbaarheid van voedingsstoffen in
de bodem heeft verhoogd en tegelijkertijd de kiemkracht van de struikheidezaadbank is afgenomen.
c. Diep plaggen
Bij diep plaggen wordt ook een laag van de humeuze minerale bovengrond
meegenomen. Met zulk plaggen gaat (vrijwel) al het leven ter plekke verloren.
Hervestiging van de vegetatie kan dan, vooral op leemarme bodem, eens zo
lang op zich laten wachten. Aan de andere kant kan dit vers, minder uitgeloogd
(mineraalrijkeren minder verzuurd) bodemmateriaal aan de oppervlakte bren
gen en zo - al dan niet na verstuiving - vooral op min of meer lemige gronden
een milieu bieden voor daarop ingestelde en voor het natuurbehoud waar
devolle en in de afgelopen decennia sterk achteruitgegane heideplantesoorten
(wolfsklauwsoorten, valkruid, schorseneer, rozenkransje e.d.). Diep plaggen
na langdurige vergrassing verlaagt, door behalve de strooisellaag ook een
laag van de verrijkte bovengrond mee te nemen, het risico van hervergrassing.
In vergelijking met 'normaal' plaggen is het ook effectiever voor de bestrijding
van verbraming.

Foto: Grootschalig geplagde heide op de Elspeetsche Heide bij Nunspeet
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diep afgesteld

ondiep afgesteld

afvoer bovengronds gewas
afvoer strooisel
verwonding resterende
stoorisel- en moslaag
afbraak rest organisch mat.
nutriëntenverlies
na ingreep in zomer
na ingreep in winter

maaien/chopperen en harken

plaggen

maaien/chopper
en harken

plaggen

-volledig
niet

volledig
deels

volledig
deels

volledig
volledig

niet
niet

niet
-deels

wel
deels

n.v.t.
n.v.t.

beperkt
gering

aanzienlijk
aanzienlijk

aanzienlijk
aanzienlijk

groot
groot

a. NIET VERGRASTE HEIDE
herstel Callunaheide
via hervestiging
via heruitloop
snelheid
risico vergrassing
na ingreep in zomer
idem in nazomer
idem in winter

volledig

volledig

volledig

volledig

niet
volledig
zeer snel

voornamelijk
zeer gering
betrekkelijk snel

voornamelijk
zeer gering
snel

volledig
niet
traag

niet
niet
niet

niet
gering
niet

niet
gering
niet

niet
gering
niet

b. GEHEEL VERGRASTE HEIDE
risico hervergrassing
na ingreep in zomer
idem in nazomer
idem in winter

groot
zeer groot
zeer groot

vrij groot
groot
vrij groot

beperkt
vrij beperkt
beperkt

gering
beperkt
gering

herstel Callunaheide

niet

beperkt

beperkt volledig

volledig

via hervestiging
via heruitloop
snelheid

niet
niet
n.v.t.

beperkt
niet
traag

beperkt volledig
niet
traag

volledig
niet
traag

noten
- nutriëntenverlies = via directe afvoer & na afbraak door uitspoeling e.d.
• ingreep in zomer - tijdens periode met optimale productie, bij vergraste heide voor de zaadzetting van
pijpestrootje en bochtige smele
- idem in nazomer = zaadzetting van pijpestrootje en bochtige smele
- risico hervergrassing bij vergraste heide = kans neemt af met hogere frequentie van de ingreep
- herstel Callunaheide bij vergraste heide = kans op hervestiging stijgt met hogere frequentie van de ingreep

Figuur 19. Globale effecten van maaien, plaggen chopperen en harken

d. Ondiep plaggen (chopperen)
Bij ondiep plaggen of chopperen blijft een deel van de strooisellaag met de
daarin geaccumuleerde voedingsstoffen gespaard. Kort daarna is dit achter
gebleven organische materiaal enige tijd onderhevig aan versterkte afbraak
en vrijkomen van voedingsstoffen, die in de winter kunnen blootstaan aan
enige uitspoeling en - in hellend terrein - aan afspoeling. In dit geval gaat veel
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minder van het planten- en het (bodem)dierenleven ter plekke verloren.
De zaadbank blijft grotendeels behouden, onder voor kieming en vestiging
gunstiger omstandigheden dan wanneer de strooisellaag geheel is verwijderd,
en ook kan een deel van de wortelhalsknoppen gespaard blijven. Hierdoor
kan, vooral als de resterende strooisellaag wat is opengebroken, een relatief
snel herstel en sluiting van de vegetatie optreden, versterkt door tijdelijk extra
beschikbaar komende gemineraliseerde voedingsstoffen. Dit leidt tot een
uniformer vegetatiedek dan bij dieper plaggen.
Ondiep plaggen is naar werking en effect niet veel anders dan extra diep
afgesteld maaien-en-afvoeren, het effect ligt tussen 'normaal' plaggen en
branden in.
In vergraste situaties is het de wijze van plaggen met het minste perspectief
op heideherstel.

7.5 Begrazen
a. Algemeen
Het doel van begrazen is fysieke bevoordeling van heideplanten (tegengaan
vergrassing door selectieve vraat van grassen), verjonging, beperking van
struik- en boomopslag en eventueel ook van verruiging, en bevordering of
instandhouding van de variatie in de vegetatiestructuur, niet zozeer het direct
beperken van de beschikbaarheid van nutriënten door onttrekking van orga
nisch materiaal aan de recirculatie. De resultaatverwachting is afhankelijk van
de intensiteit en wijze van begrazing in relatie tot de produktiviteit en samen
stelling van de vegetatie.
De activiteit van grazende dieren heeft een complex van gevolgen, die mede
afhankelijk zijn van het concrete terrein, de ingezette veesoort, het aantal
ingezette dieren, e.d. Dit type beheer is daarom lastiger te evalueren dan de
voorgaande maatregelen.
.Herbivoren grazen bij voorkeur op planten die een hoge voedingswaarde
bezitten. Dit is afhankelijk zowel van de plantesoort als van de groeiomstandigheden, het seizoen en de ouderdom van de plant. Begrazing betekent dat
een zeker gedeelte van de levende bovengrondse biomassa selectief door
vraat wordt verwijderd. Begrazen heeft dus veel gemeen met een selectieve
vorm van maaien.
Als het vee het gehele etmaal in het terrein wordt gehouden, treedt via de
achtergelaten faeces en urine kortsluiting van de voedingsstoffenkringloop in
het plant-bodemsysteem op. Deze is wat stikstof betreft onvolledig: naar
schatting de helft van de opgenomen stikstof verdwijnt door vervluchtiging uit
de urine. De kortsluiting gaat verder gepaard met enige ruimtelijke herverde
ling. Plaatselijk wordt de beschikbaarheid van voedingsstoffen geconcen
treerd, elders en op groter schaal wordt die gedrukt.
Als het vee 's nachts op stal wordt gezet, kan een aanzienlijk deel van de
uitwerpselen daar terecht komen. In dit geval, ter onderscheiding van het
vorige in figuur 18 aangeduid als 'beweiden', wordt naast stikstof ook een
niet-verwaarloosbare hoeveelheid fosfaat uit het terrein afgevoerd.
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De directe afvoer van voedingsstoffen met verwijdering van de dieren uit het
terrein is minimaal.
Begrazen kan de strooiselproduktie beperken. Bij begrazen neemt de exposi
tie van het strooisel ook toe, maar in mindere mate dan bij maaien. Dit
materiaal wordt echterdoorvertrapping losgemaakt en gefragmenteerd, waar
door de afbraak wordt versneld. De strooisellaag kan zelfs geheel verdwijnen.
Als gevolg van de extra energiebehoefte voor directe heruitgroei na vraat
treedt echter geen duidelijk waarneembare 'nutriëntenstoot' op.
b. De heide als weide
De heidevegetatie bestaat uit plantesoorten die voor het overgrote deel niet
het gehele jaar door geschikt zijn als voedselplant voor herbivoren.
Van de heisoorten is struikhei het geschiktst voor herbivoren, mits het stikstof
gehalte van de spruit boven de 2% ligt (ter omrekening: eiwitgehalte = 6,25 x
stikstofgehalte) en het terpeengehalte laag is. Dit is het geval bij jonge planten
gedurende (de winter en) het voorjaar en bij hergroei in de (na)zomer, en na
heruitgroei na vraat. Jonge struikheiplanten op afgeplagde stukken en brandplekken genieten een sterke voorkeur bij grazende herbivoren. De parasitaire
plant klein warkruid kan zich daarop eveneens goed ontwikkelen. Oude
planten worden alleen bij voedselschaarste begraasd (stikstofgehalte 1,7%).
Dophei wordt maar zelden door het vee begraasd, het hoge terpeengehalte
maakt het als voedselplant ongenietbaar. In situaties waar jonge dophei op
vochtige, pas afgeplagde plaatsen groeit, kan deze soms wel door het vee
benut worden.
Van de grassen zijn de wintergroene soorten ook in het winterhalfjaar geschikt
als voedselplant. Dit betreft bochtige smele, schapegras en rood zwenkgras.
Van de grassen die zich alleen in de zomer ontwikkelen, is pijpestrootje in de
maanden juni en juli voor het vee eetbaar en dan ook een belangrijke
voedselbron. Dat gaat dan om de jonge spruiten. Reeds begraasde pijpe
strootje blijft dan ook in augustus nog eetbaar; in september grazen schapen
op pijpestrozaadpluimen. Grazers selecteren ook via de plaatselijke
groeicondities: pijpestrovegetaties op rijkere gronden worden intensiever be
graasd dan die op arme plekken.
Om vergrassing terug te dringen is intensieve begrazing nodig, of een andere
beheersmaatregel (diep plaggen). Herhaalde intensieve begrazing ('rantsoen
beweiding') in de periode dat bochtige smele en pijpestrootje het smakelijkst
en voedzaamst zijn, kan de grassen uitputten en op termijn van enige jaren
doen verdwijnen. In het New Forest hebben de 'commoners' hier al vanouds
ervaring mee. Daar wordt, om het vee (rundvee, pony's) te gerieven, pijpestroheide in de voorzomer gebrand. Daarna wordt het spontaan intensief
begraasd, waarna het na 4 à 6 jaar het veld ruimt voor heide. In ons land
worden in de praktijk sinds kort ook goede resultaten behaald met intensief
begrazen (vooral met rundvee) van vergraste heide.
Borstelgras wordt soms korte tijd in het voorjaar begraasd, tandjesgras,
pilzegge en hazezegge vrijwel gedurende het gehele seizoen, mits de planten
in een groeifase zijn.
Grasloze heide, in het bijzonder zonder bochtige smele of pijpestrootje, is
daarom als weidegrond voor vee ongeschikt voor een jaarrond-begrazing. Er
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is een verscheidenheid aan begroeiingstypen nodig om een geschikt voedsel
aanbod gedurende de hele jaarcyclus te waarborgen.
De op de struikheide levende insektensoorten reageren eveneens sterk op het
stikstofgehalte van de spruiten, de rupsen van het heideblauwtje bijv. ontwik
kelen zich alleen voorspoedig als dit gehalte circa 2,5% bedraagt. De heidekever kan zich echter eveneens sterker ontwikkelen indien het stikstofgehalte
in de spruit hoog is, maar een sterke populatieaanwas is gelijktijdig gekoppeld
aan een beschut microklimaat van een hoge, oudere heidevegetatie waarvan
de spruiten doorgaans een lager stikstofgehalte hebben.
c. Veesoorten
Grazen als beheersmaatregel vereist een graasdruk die de inzet vergt van
grote, sociale grazers. In de praktijk gaat het om landbouwhuisdieren: paard,
rund, schaap en geit, en dan bij voorkeur om zogenoemde primitieve rassen
die relatief weinig verzorging behoeven en met weinig (minder hoogwaardig
voedsel) tevreden zijn. Ze hebben alle een voorkeur voor (uit)groeiend, jong
groen materiaal met een hoge voedingswaarde (vooral eiwit), dat licht verteer
baar is en een laag gehalte aan lignine en secundaire plantestoffen (vraatwerende verbindingen zoals terpenen); bij veroudering van de plant neemt het
eiwitgehalte snel af, maar de gehalten aan lignine en secundaire plantestoffen
toe.
De feitelijke voorkeur en wijze van grazen is afhankelijk van de diersoort
(spijsvertering, bouw monddelen) en van het type terrein, het seizoen en
verschillen in voedselaanbod. Er wordt onderscheid gemaakt tussen echte
grazers (Eng.: grazers, bulk- of roughage feeders), snoeiers (Eng.: browsers)
en variabele vreters (Eng.: intermediate feeders).
Runderen zijn echte grazers die voedsel selecteren op een hoog gehalte aan
celwandmateriaal en een laag gehalte aan lignine. Het zijn kenmerkend
graseters, die met hun brede, grove bek voor de voet 'alles' wegvreten. Geiten
zijn snoeiers, 'fijn-gebekte knabbelaars' die selecteren op celinhoud. Zij vreten
knoppen, bladeren, twijgen en bast van struiken en bomen. Variabele vreters
zoals edelhert wisselen met de loop van het seizoen. In voorjaar en voorzomer
vreten zij gras, in nazomer en winter bladeren, knoppen, twijgen en bast van
struiken en bomen.
Paarden staan min of meer tussen rund en geit in. Enerzijds zijn het 'grazers
die zich als snoeier gedragen', met een voorkeur voor gras, maar zij benuten
de celinhoud beter dan de celwand; ze vertonen een snelle darmpassage en
in verband daarmee een relatief grote voedselopname. Anderzijds neigen ze
ertoe 's winters bast, twijgen en knoppen van struiken en bomen te consume
ren - maar niet alle rassen in dezelfde mate. Paarden consumeren van alle
graseters voedsel met de laagste voedingswaarde en verteerbaarheid. In het
terrein vertonen ze een vergelijkendenwijs sterke neiging om te grazen op
vaste plekken, waar ze terugkeren om heruitlopende groene spruiten te
consumeren. In het terrein veroorzaken zij een herverdeling van plantevoedingsstoffen door hun mest op vaste plaatsen te deponeren (latrines).
Schapen zijn naar variabele vreters neigende grazers, die met hun fijne bek
sterk kunnen selecteren. Ze vreten bij voorkeur gras, maar bij gebrek aan
voldoende (eetbaar) gras ook jonge spruiten van struikheide. Ze hebben de
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neiging om de nacht door te brengen op vaste plekken, waar dan relatief veel
mest terecht komt. Bij een hoge bezetting kunnen zij net als paarden het gewas
zeer kort houden.
d. Begrazingspatronen
Het vee vreet, zoals opgemerkt, alleen van struikhei als de spruiten een
voldoend hoog stikstof gehalte en een laag terpeen- en ligninegehalte bezitten
- maar is minder kieskeurig naarmate er minder alternatieven zijn. Deze
conditie van de spruiten is het geval bij jonge hei, met name in het voorjaar en
bij hergroei in de (na)zomer. Een plek die in de voorzomer begraasd is, heeft
daardoor een grote kans in de nazomer nogmaals begraasd te worden. Er
ontstaat zo in principe een begrazingspatroon waarbij plekken met oude hei
versmaad worden, verder verouderen, aftakelen enz. De schaal is uiteraard
afhankelijk van de graasintensiteit, c.q. veebezetting. Begrazing brengt zo
variatie in de structuur van de vegetatie. Het introduceert een ruimtelijk patroon
van verschillen en ontwikkelings- of successiestadia die min of meer gefixeerd
kunnen zijn, maar het moet daarvoor als regel een aanzet krijgen en kan deze
niet zonder meer vasthouden. Daarom zal een begrazingsbeheer vaak aan
gevuld moeten worden met een van de maatregelen maaien, branden of
plaggen, of eventueel een periode van intensieve of overbegrazing. Knabbe
laars die van struikheideplanten eten, zoals konijnen, kunnen als het ware een
aantal planten gedurende het gehele seizoen trimmen.
e. Begrazingsintensiteit
De mate waarin het grazen van vee de vegetatieontwikkeling beïnvloedt, is
gekoppeld aan de begrazingsintensiteit. Afhankelijk van doel en resultaatver
wachting wordt natuurtechnisch onderscheid gemaakt tussen extensieve,
normale en intensieve begrazing. Doel en resultaatverwachting zijn in het
kader van algemenere beleid ten aanzien van de heide uiteraard afhankelijk
van de gegeven omstandigheden, en dus terreinafhankelijk.
De begrazingseffecten kunnen worden uitgedrukt in het percentage terreinop
pervlak dat effectief wordt begraasd, in gradaties van licht, normaal en zwaar,
of in oppervlakten aan vegetatietypen die duidelijk ontstaan zijn door begra
zing. De intensiteit kan worden gekoppeld aan de gewasproduktie. Deze
bedraagt van struikheide 2 tot 3, maximaal 4 ton droge stof/ha/jaar.
Extensieve begrazing houdt in dat maar een gering aandeel van de jaarlijkse
gewasgroei geconsumeerd wordt, in de orde van grootte van 5 tot 10%, en de
begrazing maar een lichte modificatie in de natuurlijke vegetatieontwikkeling
teweegbrengt.
Normale begrazing houdt in dat de vegetatieontwikkeling duidelijk gemodifi
ceerd wordt, maar dat biomassaproduktie door de vegetatie en veebezetting
harmoniëren. Van 'normale' beweiding is sprake waneer zo'n 10-20% van de
gewasproduktie geconsumeerd wordt.
Intensieve begrazing gebeurt door een veebezetting die zo hoog is dat er een
degradatie van de vegetatie optreedt in de richting van een pionierstadium.
De biomassaproduktie van de vegetatie is niet toereikend voor een jaarrond
begrazing en de dieren moeten bijgevoerd of omgeweid worden. In struikheidevegetaties is al sprake van een intensieve beweiding wanneer 20-30% van
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de jaarlijkse gewasproduktie geconsumeerd wordt. De aanwezige oude heide,
hoewel nauwelijks begraasd, wordt op den duur vernietigd door vertrapping
en vervangen door een grazige vegetatie met verspreide, kleine heiplantjes.
Er is een grote kans op het optreden van bodemerosie. Ook de strooisellaag
kan bij een vrij intensief beweidingsregime geheel verdwijnen.

7.6 lngreepfrequentie/-iritensiteit
De frequentie van de beheersmaatregelen kan niet worden afgeleid uit de
beschikbare gegevens van het historische heidebeheer. Dit agrarische beheer
had een ander oogmerk: wat kon er maximaal afgehaald worden, tot de grens
van agrarisch functieverlies = degradatie tot stuifzand. Financieel-organisatorisch is het thans eerder: wat moet er minimaal afgehaald worden, tot de grens
van natuurfunctieverlies = degeneratie tot vergrast en verbebost terrein.
Bovendien compliceert de atmosferische depositie de zaak. Het volgende is
zo niet meer dan een zeer globale schatting.
Struikheide jonger dan 7 à 10 jaar regenereert goed, bij verder toenemende
ouderdom vermindert het herstelvermogen. Bij 'normaal' maaien en ondiep
branden van niet-vergraste droge heide betekent dit een frequentie van
ingrijpen van eens in de 5 tot 8 jaar. Dit gaat dan vooral om relatief snel
herstellende en sluitende droge heide op holt- en wat rijkere haarpodzolgronden (figuur 17: type 4 en 5). Hoe vaak de cylus herhaald kan worden, is niet
duidelijk. Mogelijk ligt dit in de orde van grootte van zo'n 5-6 maal. Dan zou
na grofweg 30 à 40 jaar hervestiging van nieuwe planten uit zaad moeten
worden aangevuld c.q. bevorderd, door diep afgesteld maaien en stevig
harken, 'normaal' plaggen, diep branden of intensieve rantsoenbeweiding, wil
men niet met een vergraste heide eindigen.
Zulk 'normaal' maaien en ondiep branden betekent op zeer laag produktieve
haarpodzolgronden (figuur 17: type 3) een langzamer herstel. Dit kan pleiten
voor een lagere frequentie, maar dat conflicteert met het dan afnemend
herstelvermogen van de struikheide. Bij een lagere frequentie neemt dan
immers het risico van sterfte toe en moet herstel worden aangevuld door
vestiging vanuit zaad. Op zich is dit een minder punt naarmate de bodem
fosforarmer, beter doorlatend en hellend is. Het levert dan ook een gevarieer
der begroeiing.
In open stuifzandheidevegetaties (idem, type 1 en 2) is maaien en branden
niet noodzakelijk. Branden kan er echter een interessante cryptogamenvegetatie doen ontstaan (lichenen).
De strooiselophoping bereikt na circa 20 - 30 jaar een maximum, bij een dikte
van gemiddeld zo'n 4-5 cm. Rekening houdend enerzijds met de specifieke
cryptogamenflora die daarbij hoort (en wel lever- en bladmossen), en ander
zijds met de aftakeling van de struikheide die dan op gaat treden en het risico
van heidehaantje-explosies en van vergrassen dat dan manifest kan worden,
kan een volledig terugzetten van de vegetatieontwikkeling door 'normaal'
plaggen e.d. daarna overwogen worden. In de publikatie 'De heide heeft
toekomst' (Werkgroep Heidebehoud en Heidebeheer, 1988) wordt uitgegaan
van een plagcyclus van circa 40 jaar. Door de voortdurende aanvoer van
voedingsstoffen uit de atmosfeer is thans een kortere cyclus noodzakelijk om
de heide te behouden, soms al eens per 15 jaar (Roos & Vintges, 1991).
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Op arme haarpodzolgronden (figuur 17: type 3) lijkt eens per 40 jaar voors
hands nog steeds een redelijke taxatie. Op zeer laag produktieve haarpodzol
gronden (idem, type 2) kan een ruimere cyclus mogelijk zijn (eens per 60 jaar),
op rijkere, produktievere holtpodzolgronden (idem, type 5) kan een kortere
gewenst zijn (eens per 20 - 30 jaar). In plaats van zulke algemene schattingen,
waarin de variabele invloed van mogelijke uit- en/of afspoeling niet zijn
verdisconteerd, kan in de praktijk ook als terreingebonden criterium worden
aangehouden een maximale strooisellaagdikte van 4 - 5 cm.
Diep plaggen betekent dat na de eerste keerde volgende ingreep een tijd extra
kan worden uitgesteld. Deze extra tijd lijkt op te kunnen lopen tot 5 à 10 jaar.
Iets dergelijks kan opgaan voor diep branden, in het bijzonder op fosfaatarme
gronden, e.d. (figuur 17: type 3).
Daarentegen moet worden aangenomen dat ondiep plaggen na de eerste keer
sneller herhaald zal moeten worden, schattenderwijs eens in de 15 - 20 jaar.
De herhaling kan worden uitgesteld door tussentijds maaien of ondiep bran
den, maar zal dan op den duur uitgevoerd moeten worden als 'normaal'
plaggen, op fosfaatarmere gronden eventueel diep maaien en afvoeren.
Voor de praktijk aantrekkelijk lijkt een zo constant mogelijk beheersregime. Dit
kan worden gevonden in begrazen, aangevuld met - waar de begrazing de
veroudering en strooiselophoping na verloop van tijd niet meer kan bijhouden
- één van de hiervoor genoemde ingrepen. Bij deze gespreid in de ruimte en
tijd uit te voeren aanvullende maatregelen kan een voorkeur worden aange
nomen voor plaggen, maar er zijn alternatieven (diep branden, diep maaien,
e.d.). Door de graasdruk te sturen, door begeleiding door een herder plus
hond, doortijdelijke rasters of iets dergelijks, kan de noodzaak om aanvullende
beheersmaatregelen uit te voeren worden gedrukt.
Uitgaande van de produktie- en consumptieniveaus en van de voedselbehoefte per dier, kan voor ieder niveau van begrazingsdichtheid de veebezetting
worden berekend. Zo kan een schaap in zijn jaardieet 65% heide verdragen.
Aannemend dat 2,8% van de geconsumeerde droge stof verteerbaar is, kan
een klein heideschaap van gemiddeld 30 kg lichaamsgewicht dan per jaar als
indicatie zo'n (100 : 2,8) x (65/100 x 30 kg) = 715 kg heide (droge stof)
verwerken, een groter schaap (bijv. Schoonebeker) van 70 kg circa 1650 kg.
Tabel 1 geeft op deze basis een berekening van het aantal schapen per ha,
dat bij verschillende niveaus van produktie van de heide en van begrazingsintensiteit 'past'. De getallen geven uiteraard niet meer dan een indicatie, de
werkelijke dichtheid hangt samen met de conditie van de heide en het aandeel
grassen en kruiden.

7.7 Omgaan met heidehaantje
Het negatieve aan massale vraat door het heidehaantje en daardoor sterfte
van de struikheide is een kwestie van schaal, een direct gevolg van het
gevoerde beheer, toegespitst op verhoogd risico van daarop volgende ver
grassing.
Na aantasting kan sterfte en vergrassing worden voorkomen door snel te
maaien, eventueel ondiep te branden; (zie figuur 20); op termijn is plaggen
uiteraard effectiever - maar vaak organisatorisch meer een probleem. Het
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heideproductie
ton/ha/jr

extensief consumptie
5-10%

'normaal' consumptie
10-20%

intensief consumptie
20-30%

2,0
3,0
4,0

0,1-0,3
0,2 - 0,4
0,3 - 0,6

0,3 - 0,6
0,4 - 0,8
0,6-1,1

0,6 - 0,8
0,8-1,2
1,2-1,7

2,0
3,0
4,0

<.0,1
0,1-0,2
0,1 -0,2

0,1-0,2
0,2 - 0,4
0,2 - 0,5

0,2 - 0,4
0,4 - 0,5
0,5 - 0,7

Tabel 1.

Aantal schapen per ha, afgerond, bij verschillende niveaus van produktie van de heide en van
begrazingsintensiteit; boven: schapen van ca. 30 kg, onder, van ca. 70 kg lichaamsgewicht (zie
tekst)

Figuur 20. Beperking risico van vergrassing bij aantasting door het heidehaantje
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risico van aantasting kan worden voorkomen door de strooisellaagontwikkeling aan te pakken (zie figuur 21).

strooisellaag minder geschikt maken
voor overleven van eieren en larven
I
verwij
deren

|
versneld doen
afbreken

oogsten

ophoping
remmen

losmaken
beperken

plaggen
| |
diep <• branden -> ondiep
diep <- harken -> ondiep

I
begrazen
maaien

Figuur 21. Beperking risico van 'heidehaantjesexplosies', en daardoor van struikheidesterfte en vergrassing

7.8 Effectgerichte maatregelen
Met 'effectgerichte maatregelen' bedoelt men ingrepen die de gevolgen van
onnatuurlijke veranderingen, met name ten gevolge van vermesting, verdro
ging en verzuring, teniet doen. Bij droge heide gaat dit met name om vergras
sing.
Het onderscheid tussen 'reguliere' beheersmaatregelen en effectgerichte
maatregelen is echter betrekkelijk en afhankelijk van de situatie. Zo zijn
'normaal' en diep plaggen, idem chopperen en diep maaien-en-harken, diep
branden en intensieve rantsoen- of seizoenbeweiding in een nog niet vergraste heide 'reguliere' beheersmaatregelen die vergrassing voorkomen, maar in
een vergraste heide worden zij (met name plaggen) beschouwd als effectge
richte maatregelen omdat hiermee dit gevolg van vermesting en verzuring kan
worden weggewerkt. Vergrassing kan ook teniet worden gedaan door ondiep
branden, gevolgd door intensieve begrazing.
Daarnaast zijn ook andere effectgerichte maatregelen denkbaar.
Bekalken is gericht tegen verzuring. Het verhoogt echter de afbraaksnelheid
van het aanwezige organische materiaal en veroorzaakt zo een eutrofiëring,
verruiging en nivellering die lang kan doorwerken en aangepast beheer
vereist. Dit effect is minder naarmate minder organisch materiaal aanwezig is
(of meer van het aanwezige organische materiaal verwijderd is), en naarmate
een eenmalige grote dosering vervangen wordt door steeds een klein beetje
toevoeging. Het heeft uiteraard een invloed op langer termijn op de voedingsstoffensamenstelling of -balans, het substraat wordt kalkrijker en minder zuur,
waardoor de plantengroei en de vegetatiesamenstelling wijzigt.
Bekalking is niet nieuw. In het verre verleden werd in de landbouw bekalking
wel toegepast om de bodemvruchtbaarheid van arme zandgronden te verho
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gen. Na aanvankelijke agrarische winst geraakte de grond echter op lange
duur 'uitgemergeld', en ontstond uiteindelijk op zo behandelde zandgronden
veelal een heischraal-graslandachtige vegetatie. Recent is in het kader van
de bestrijding van de verzuring ten gevolge van 'zure regen' bij wijze van
experiment ook bekalking toegepast.
Verlaging van de zuurgraad is ook mogelijk via het waterbeheer, door verho
ging van het grondwaterpeil met aangevoerd neutraal tot zwak basisch,
zogenaamd lithotroof water. Dit doet echter op den duur een fundamenteel
ander type heide, vochtig grasland of moeras ontstaan. Ook in dit geval geldt
dat plotselinge aanvoer en verhoging en aanwezigheid van organisch materi
aal tot eutrofiëring, verruiging en verarming leidt, maar geleidelijke aanvoer en
verhoging en afwezigheid van organisch materiaal minder tot niet. Dat andere
type vegetatie kan overigens onder een gepast beheer een eigen kwaliteit en
bijzondere rand- c.q. overgangssituaties opleveren. Een absolute voorwaarde
hierbij is dat het onbelast, schoon (grond)water dient te betreffen, en dat het
peilregime nauw luistert.
Vernatting met ter plekke vastgehouden neerslag of door aanvoer van regen
waterachtig oppervlaktewater zal op den duur eveneens een fundamenteel,
weer ander type heide of veen doen ontstaan, dat ook zijn eigen beheer vereist
en waarvoor dezelfde voorwaarden voor waterkwaliteit en peilbeheer gelden.
Ten slotte kunnen ook aan verdroging enige merites worden toegekend. De
ervaring leert echter dat dit in eerste instantie toch vaak leidt tot versterkte
mineralisatie en eutrofiëring, die effecten kan oproepen die lang stand kunnen
houden.
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8 BEHEERSMAATREGELEN - VOCHTIGE HEIDE
8.1 Algemeen
Het plant-bodemsysteem van de permanent natte heide is geschetst in figuur
11. Het functioneert anders dan dat van de droge heide. Daarom is ook een
ander beheer aan de orde. Het gaat bij deze weinig veranderlijke heide in de
eerste plaats om bescherming tegen de invloed van wijzigingen in de water
huishouding buiten het terrein, in het bijzonder tegen verdroging. Binnen deze
hydrologsche randvoorwaarde kan ingrijpen in het systeem in principe achter
wege blijven. Totdat zich, door natuurlijke bodemvorming en successie,
eventueel alsnog in enigerlei mate door atmosferische depositie versneld, op
termijn een ongewenste vergrassing en/of verbossing ontwikkelt.

8.2 Afzonderlijke maatregelen
Maaien en begrazen van permanent natte heide hebben weinig zin. Plaggen
heeft in principe ook weinig zin. Deze maatregel roept echter wel (secundaire)
pioniervegetaties op met een hoge natuurbehoudswaarde. Deze kunnen ook,
maar meer gefragmenteerd, optreden als gevolg van begrazing en betreding,
afhankelijk van het terrein.
Branden leidt op moerige tot venige gronden tot versterkte mineralisatie en
daardoor tot een risico van eutrofiëring. Branden moet daarom worden ontra
den.
Minder natte en wisselend natte en vochtige heide zijn minder onveranderlijk.
Er kan sneller een ongewenste ontwikkeling naar vergrassing optreden.
Vergrassing, in het bijzonder in situaties waar pijpestrootje niet van nature
faciësvormend optreedt, kan dan worden tegengegaan of tenietgedaan door
plaggen en/of begrazen. Maaien heeft doorgaans minder zin, branden nog
minder. Het beheer van natte heide is dus makkelijker als het milieu perma
nenter natter is.
Seizoensgewijs niet extreem wisselend natte en vochtige heide en vochtige
heide kan preventief worden begraasd, met name in het kader van begrazing
van een deels ook droog heideterrein.

8.3 Effectgerichte maatregelen
In §7.8 is ingegaan op het begrip 'effectgerichte maatregelen' en het betrek
kelijke verschil met 'reguliere' beheersmaatregelen. Voor vochtige heide kan
ook aan de daar genoemde andere maatregelen worden gedacht.
Bekalken is gericht tegen verzuring, maar roept tegelijkertijd eutrofiëring,
verruiging en nivellering op. Dit laatste is minder het geval als nauwelijks of
geen organisch materiaal aanwezig is (of als het aanwezige organische
materiaal verwijderd is), en als een eenmalige grote dosering vervangen wordt
dooreen serie kleine doseringen gespreid overeen langere periode. Het heeft
uiteraard een invloed op langer termijn op de voedingsstoffensamenstelling of
-balans, het substraat wordt kalkrijker en minder zuur, waardoor de planten
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groei en de vegetatiesamenstelling zich wijzigt.
Aanvoer van neutraal tot zwak basisch, zogenaamd lithotroof water leidt ook
tot verlaging van de zuurgraad. Dit doet echter op den duur een fundamenteel
ander type nattere heide of moeras ontstaan.
Dat andere type vegetatie kan overigens onder een gepast beheer een eigen
kwaliteit en bijzondere rand- c.q. overgangssituaties opleveren. Een absolute
voorwaarde hierbij is dat het onbelast, schoon (grond)water dient te betreffen,
en dat het peilregime nauw luistert. Ook in dit geval geldt dat geleidelijke
aanvoer en peilverhoging, en afwezigheid van organisch materiaal het risico
van eutrofiëring, verruiging en verarming beperkt.
Vasthouden van ter plekke gevallen neerslag of aanvoer van schoon regen
waterachtig oppervlaktewater zal eveneens leiden tot vernatting en weer een
ander type heide (veenheide) of (hoog)veen doen ontstaan, dat ook zijn eigen
beheer vereist en waarvoor dezelfde voorwaarden voor waterkwaliteit en
peilbeheer gelden.
Verdroging van vochtige tot natte heide zal leiden tot versterkte mineralisatie
en eutrofiëring, wat effecten oproept die lang stand kunnen houden - behalve
waar organisch materiaal nihil is. Daar kan zich dan een droger heidetype
ontwikkelen. De status van de Noordwesteuropese vochtige dopheidevelden
(relatieve zeldzaamheid, bedreiging en aantasting) pleit er echter tegen om
van deze laatste mogelijkheid gebruik te maken.
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9 AANZET TOT KENNISMODEL
9.1 Overzicht en benadering
Het beoogde kennissysteem is een bestand van informatie over na
tuurwaarden, de ecologische relaties van de kenmerkende heidesoorten en
de processen die in heide-ecosystemen optreden. En dat zo geordend en in
verband gebracht dat een weg wordt gewezen waarlangs, via beschouwing
van de relevante aspecten, een geformaliseerde beantwoording van een
concrete vraagstelling kan worden bereikt.
Hiervoor zijn de factoren geïnventariseerd die de heiden hebben doen ont
staan, deden voortbestaan en thans bedreigen. De beschrijving van de heide
als ecosysteem, in het bijzonder in termen van het plant-bodemsysteem, laat
zien dat de voedingsstoffenhuishouding en strooiselvorming gekoppeld zijn.
Deze processen vormen gezamenlijk de sleutel waarop het beheer kan
inspelen.
De beschrijving van de heide moet hiërarchisch worden opgebouwd. Dit is
gewenst vanwege de verschillende vraagstellingen op de planningsniveaus
en het niveau (aard, detail) van de gegevensbehoefte: nationaal (bijv. ecosys
teemvisie), regionaal tot terrein/object (gebiedsvisies, beheerplan) en lokaal
(uitvoering beheermaatregelen per terreindeel). De opbouw van de
systeembeschrijving wordt daarom gebaseerd op globale gebiedskenmerken,
vrij globale terreinkenmerken en gedetailleerde lokatiekenmerken.
I. Gebiedskenmerken
De eerste kenmerken waarover informatie vereist is, betreffen de 'onverander
lijke' factoren klimaat, regionale hydrologie en geologie. De informatie hierover
is beschikbaar op een schaal van 1:50.000 tot 1:250.000. Op dit niveau kan
een ecofysiografische terreinbeschrijving worden opgesteld. Hierbij komt de
landschapsecologische inbedding van het ecosysteem tot uitdrukking, wat
gehanteerd kan worden voor plannen inzake ruimtelijke (natuur)ordening als
uitwerking van het Natuurbeleidsplan.
II. Terreinkenmerken
De tweede categorie kenmerken waarover informatie vereist is, betreft bodem
type, lokaal grondwaterregime (grondwatertrappen, afgeleide grondwater
kwaliteit), macroreliëf, waterlopen, oppervlakte van landschappelijke eenhe
den e.d. De informatie hierover is beschikbaar op het schaalniveau 1:50.000
tot 25.000 (topografische kaarten, bodemkaarten; luchtfoto's 1 :18.000). Op
dit niveau kunnen potentiële natuurlijke vegetaties worden onderscheiden om
de ecologische potenties van het terrein aan te geven.
III. Locatiekenmerken
De laatste categorie betreft in de eerste plaats de informatie over de actuele
toestand van de plaatselijke vegetatie, per bodemkundig en hydrologisch
homogeen kaartvlak volgens II, en (globaler) van de aanwezige fauna; in
toevoeging ook bijv. reliëfdetail, mate van structuurvariatie. De kaartschaal
waarop gewerkt wordt, reikt van 1:25.000 (topografische kaart) tot 1 :5.000
(beheerskaart).
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De gegevens van I en II kunnen in de praktijk tot de vaste terreingegevens
worden gerekend, die van III tot de veranderlijke die voor de vraagstelling
geactualiseerd moeten worden.
Voor de karakterisering van een gegeven terrein waartoe een beschouwd
ecosysteem fysiek beperkt is, kan een vereenvoudiging van de bestaande
vegetatiekundige classificatie worden gebruikt, toegesneden op een hand
zaam ecotopenonderscheid. Voor het hanteren van belangrijke systeemei
genschapen, zoals terreinoppervlakte en heterogeniteit van bodemeigen
schappen, vegetatiesamenstelling en vegetatiestructuur, gaat het om een
aanvulling waarin met behulp van de fauna een classificatie is aangebracht.
Het vergelijken van de potentiële natuurlijke vegetatie (PNV) op basis van de
vaste abiotische gegevens van de locatie (vnl. bodemvruchtbaarheid en
grondwaterregime) met de actueel waargenomen vegetatie, levert een gege
ven over de mate van anthropogene beïnvloeding. Dit laatste is een basis voor
de keuze van beheersmaatregelen en bijbehorende kostenraming om het
gewenste vegetatietype in stand te houden of te regenereren, of om voor
andere te kiezen.
In het geval van een heide-ecosysteem is een ecotopentypologie op basis van
de vegetatie voorhanden (§6.5). Deze kan, op basis van de beschrijving van
de heidebeheersmaatregelen (§7 en 8), voor praktisch gebruik nog wat verder
worden uitgewerkt. Een aanvullende typologie voor vooral ook faunistisch
belangrijke systeemeigenschappen is in voorbereiding.
De kennis van de mogelijkheden van sturing in dit type halfnatuurlijk ecosys
teem is ontleend aan de historische gebruiksvormen, aangevuld met onder
zoek naar ecosysteemprocessen, praktijkervaring en visievorming. Bij de
afweging van een maatregel worden de op traditie geënte beheersvormen
naar hun procesaspecten ontleed en ingepast in het optredende proces, met
het oogmerk een optimaal effect te bereiken ten gunste van specifieke plante
en diersoorten van de heide - tegen de laagste kosten.
Na de ecosysteembeschrijving, gebaseerd op de drie niveaus van ge. gevensvastlegging, volgt de proces- en effectbeschrijving. Hieraan wordt op
basis van de overwogen beheersmaatregel(en) de beschikbare informatie uit
onderzoek en ervaring toegevoegd. Daarna volgt de afweging, waarbij een
voorgenomen of mogelijke maatregel wordt vergeleken met andere mogelijke
maatregelen. Het doel hiervan is
- nationaal-regionaal het ontwikkelen of bijstellen van het beleid t.a.v. de
heide: hoeveel van welk type en waar, de kosten van de verschillende
daartoe noodzakelijke (beheers)maatregelen;
- lokaal de keuze en wijze van uitvoering van de maatregel die het ge
schiktst is voor de betreffende lokatie en het betreffende terrein, en toet
sing aan de doelstellingen voor dat terrein en het algemene(re) beleid
t.a.v. de heide.
De algemene beschrijving van de heide dient als raamwerk waarbinnen de
geëigende maatregelen belicht worden. De schema's van de procedure van
de proces- en effectbeschrijving bevatten dan vijf onderdelen.
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9.2 Toepassing
De beleidmaker op algemeen-landelijk niveau, de lokale beheerder van een
bepaald terrein en de manager op het niveau daartussenin moeten allemaal
regelmatig besluiten nemen, maar hebben daarbij behoefte aan verschillende
instrumenten of procedures. Vanwege de noodzakelijke consistentie in de
beslissingen in de reeks beleidmaker - manager - beheerder/uitvoerder moe
ten de instrumenten of procedures een-en-dezelfde basis hebben. Bij de
uitwerking gaat het dan om het niveauverschil: de beslisser gaat het als het
ware om de grootste gemene deler van de hele problematiek, de beheer
der/uitvoerder om zijn deel van het kleinste gemene veelvoud. Dit vereist een
hiërarchische ordening van de noodzakelijke gegevens, een ordening die
gelijk op gaat met de ruimtelijke schaal waarop de betreffende verschijnselen
werken of zich voordoen, en de ruimtelijke schaal waarop de gegevens
daarover beschikbaar zijn of kunnen komen.
Vervolgens kan tot afweging worden overgegaan van:
1. de doelstelling van het natuurbehoud; dit is duurzaam in stand houden,
herstellen en ontwikkelen van verscheidenheid (met als maatstaven
zeldzaamheid, diversiteit), volledigheid, ongestoordheid en kenmerkend
heid;
2. de economische uitvoerbaarheid van het beheer; met als trefwoorden ef
ficiëntie en effectiviteit: goedkope, resultaatzekere, goed planbare beheersmethoden.
Ingangen zijn dan:
- de betekenis van de parameters van de classificatie:
= vegetatietypenreeks, op basis van vocht en voedselrijkdom;
= habitatoppervlakte diersoorten als exponent van terreingrootte en
verscheidenheid;
# met als resultante voor droge heide dat droge heideterreinen waarde
voller zijn naarmate zij groter en gevarieerder zijn;
# bij vochtige tot natte heide speelt de oppervlakte een geringere rol,
maar gradiëntsituaties daarin zijn van grote betekenis;
- de duurzaamheid van de verschillende vormen van bijzondere heide:
hoe snel of juist traag neigen die - gegeven de omstandigheden - naar
verandering;
- de praktische haalbaarheid: de kosten en planbaarheid van het onder
houd (zowel inwendig als uitwendig beheer) en de zekerheid van het zul
len bereiken van de beoogde resultaten.
De volgens deze ingangen lager scorende situaties komen dan in aanmerking
om aan een van de andere heidedoeltypen toegedeeld te worden. Ten slotte
leveren verschillen in geografische spreiding en de oppervlaktevoorwaarden
van 'bijzondere soorten' een punt van aandacht bij de toedeling van heideter
reinen.
In figuur 22 en 23 is samengevat hoe in het te ontwikkelen kennismodel de
informatie wordt geordend en afwegingen kunnen worden gemaakt. Het eerste
schema geeft dit weer op het niveau van de beleidsbeslisser, het tweede op
dat van de beheerder.
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Figuur 22. Algemeen schema voor de benaderingswijze, niveau van beleidsmaker
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Figuur 23. Algemeen schema voor de benaderingswijze, niveau van beheerder
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zeven stadsdelen in de gemeente Amsterdam. 49 p. f 15,064 L.J. van Os 1994. Tussentijdse evaluatie van de opnamemethode van het
SILVI-STAR monitoringsysteem. 13 p. f 10,065 M.E.A. Broekmeyer & G.J. Maas 1994. Vergrassing van opstanden van
grove den op droge, arme zandgronden op de Veluwe; een studie naar de
ontwikkeling van het humusprofiel. 61 p. f 20,066 T.A. de Boer 1994. Verkeerstellingen in 1988,1989 en 1990/1991 in een
aantal beheersgebieden van het Staatsbosbeheer. 125 p. f 35,067 G.J. Tol, P.H. Oldeman & A.J. Griffioen 1994. Toelichting bij de vegetatiekaart van 1992 van het Nationaal Park 'De Hoge Veluwe'. 42 p. f 20,068 P. Opdam (red.) 1994. Monitoring van biotische elementen na maatregelen
in de landbouwenclave 'De Driesprong', gemeente Ede. 38 p. f 10,069 M.J.G. Talsma & P.F.M. Verdonschot 1994. Steekmuggen (Culicidae) in
de Engbertsdijksvenen 5.73 p. f 20,070 P.F.M. Verdonschot, H.G. Mosterdijk, J.A. Schot & W. Cellarius 1994.
Steekmuggen (Culicidae) in de Engbertsdijksvenen 6.43 p. f 20,071 J.A. Schot & P.F.M. Verdonschot 1994. Steekmuggen (Culicidae) in de
Engbertsdijksvenen 7; monitoring 1993. 36 p. f 10,072 W.F. van der Hoek & P.F.M. Verdonschot 1994. Functionele karakterise
ring van aquatische ecotooptypen. 138 p. f 35,073 H.M. Beije, P. Moen & A.L.J. Wijnhoven (red.) 1994. Een nieuwe kijk op
hei; verslag van de heideworkshop gehouden op 25 mei 1993 te Wageningen. 64 p. f 20,-

074 A. Oosterbaan 1994. Wortelontwikkeling van plugplanten in vergelijking
met traditioneel geteelde planten van grove den enkele jaren na de aanleg.
21 p. f 10,075 A.H. Prins, Th. van der Sluis, G. van Wirdum 1994. Mogelijkheden voor de
brakwatervegetaties in Polder Westzaan. 96 p. f 25,076 N.C.M. Maes 1994. Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken;
deelproject: Inheems genenmateriaal in de Achterhoek rond Winterswijk.
75 p. f 20,077 C.J. Smit 1994. Alternatieve voedselbronnen voor schelpdier-etende vo
gels in Nederlandse getijdewateren. 80 p. f 20,078 H.J. Hekhuis, J.G. de Molenaar & D.A. Jonkers 1994. Het sturen van
natuurwaarden door bosbedrijven; een evaluatiemethode voor multifunc
tionele bossen. 146 p. f 35,079 J.L. Guldemond 1994. Is de iepeziekte in Nederland nog beheersbaar?
37 p. f 10,080 A.T. Kuiters, G.W.T.A. Groot Bruinderink & S.E. van Wieren 1994. Het
Nationaal Park i.o. Zuid-Kennemerland: een ideaal biotoop voor het edel
hert? 31p.f 10,081 J.J.L. Sluijsmans & J.H. Spijker 1994. Maatregelen om het gebruik van
chemische middelen op verhardingen in de gemeente Utrecht uit te sluiten.
33 p. f 20,082 S. Roest (red.), B.C. van Dam, P.W. Evers, D.E.A. Florack & A.M.T. Snel
1994. Het inbrengen van genen coderend voor antibacteriële eiwitten bij
wilg ter bescherming tegen de watermerkziekte. 58 p. f 50,083 E.P.A.G. Schouwenberg 1994. Basenverzadiging in trilvenen in De Weerribben. 48 p. f 20,084 E.P.A.G. Schouwenberg, T. Reijnders & G. van Wirdum 1994. Effectge
richte maatregelen tegen verzuring in De Weerribben. 76 p. f 30,085 H.F. van Dobben, M.J.M.R. Vocks, E. Jansen & G.M. Dirkse 1994. Veran
deringen in de ondergroei van het Nederlandse dennenbos over de periode
1985-1993. 37 p.f20,086 J.L. Guldemond, F.T.J. Hoksbergen & J. Kopinga 1994. Verkeersgeleiders
en boomspiegels in de gemeente Utrecht; onderhoud in relatie tot ontwerp
en constructie. 56 p. f 30,087 M. Claringbould 1994. Vlaardingens Broekpolder: de groene optie. 55 p.
f45,088 L.G. Moraal, G.F.P. Martakis & J. van den Burg 1994. Insektenaantastingen in bemestingsproefvelden met naaldhout in de Peel. 60 p. f 40,089 W. Schuring, A. Boekestein, K. Hulsteijn & J.G. Kornet 1994. De verdam
ping van stadsbomen: verdamping in relatie tot bladeigenschappen; aan
beveling voor de praktijk. 48 p. f 20,090 R. Ketelaar 1994. Mogelijkheden voor begrazing in het natuurgebied 'De
Douwelerkolk' bij Deventer. 63 p. f 30,091 H. Haccoû, S.P. Tjallingii & W. Zonneveld 1994. Econiveaus; een discussie
over schaalniveaus en strategieën voor duurzame ontwikkeling van stede
lijke systemen. 127 p. f 50,092 A. Augustijn-van Buuren, E.W. de Jonge & A.M. Langezaal-van Swaay
1994. Een groenstructuurplan voor NS?; onderzoek naar de noodzaak van
een groenstructuurplan voor de spoorwegterreinen. 27 p. f 30,093 H. Koop 1994. Beheervisie Amsterdamse Bos; deelrapport 1.59 p. f 40,-

094 N.H. Edelenbosch 1994. Economische evaluatie van mengteelt van bomen
met landbouwgewassen; interimrapport over mengteelt van populieren met
suikerbieten, snijmaïs en gras. 74 p. f 40,095 J.G. de Molenaar 1994. Effecten van verstrooien van crematie-as; betref
fende het asverstrooiingsveld nabij de Kampdwarsweg te Zeist. 46 p. f 30,096 A.P.P.M. Clerkx, K.W. van Dort, P.W.F.M. Hommel, A.H.F. Stortelder, J.G.
Vrielink, R.W. de Waal & R.J.A.M. Wolf 1994. Broekbossen van Nederland.
369 p. f 75,097 H. Koop 1994. Deelplan Natuurboszone Amsterdamse Bos; deelrapport 2.
42 p. f 30,098 J.J.L. Sluijsmans 1994. Reductieprogramma chemische onkruidbestrij
dingsmiddelen bij gemeenten; fase 1. Opzet van een reductieprogramma.
38 p. f 30,099 R. Ketelaar 1994. Loopkevers (Coleoptera: Carabidae) in drie stadsparken
van Deventer. 57 p. f 40,100 H. van Dam, A. Mertens & H. Heijnis 1994. Retrospectieve monitoring van
verzuring en eutrofiëring in het Kolkven en Van Esschenven bij Oisterwijk.
76 p. f 40,1011/m 105 J. van den Burg 1994.
Verslag van het landelijk bemestingsonderzoek in bossen 1986t/m 1991;
deelrapporten 1 t/m 5. f 175,106 J. van den Burg & A.F.M. Olsthoorn 1994. Het landelijk bemestingsonder
zoek in bossen 1986 t/m 1991; deelrapport 6. Overzicht en bespreking van
de resultaten. 126 p. f 50,107 J.P. Peeters 1994. Ruim twintig jaar beplantingsproef Broekpolder.
7. Proefveldresultaten over de periode 1970 -1991.155 p. f 60,108 G.W.T.A. Groot Bruinderink, E. Hazebroek & M. Petrak 1994. De draag
kracht van het Duits-Nederlands natuurgebied Maas-Swalm-Nette voor
wilde zwijnen. 35 p. f 30,109 T.A. de Boer & P.A.M. Visschedijk 1994. Gebruik en waardering van
binnen- en buitenstedelijk groen. 105 p. f 50,111 R. Ketelaar 1994. Grote grazers en het publiek; een onderzoek naar
houdingen van gebruikers en omwonenden tegenover begraasde en na
tuurlijk beheerde stadsparken. 112 p. f 50,112 A.L. Spaans & L.M.J. van den Bergh 1994. MER Windstreek, Basisrapport
A-Grootschalige windenergie en vogels in Friesland: een onderzoek naar
de mogelijke hinder voor vogels van het project Windstreek. 168 p. f 60,113 S.M.J.M. Brasseur & P.J.H. Reijnders 1994. Invloed van diverse versto
ringsbronnen op het gedrag en habitatgebruik van gewone zeehonden;
consequenties voor de inrichting van het gebied. 62 p. f 40,114 F.J.J. Niewold 1994. Herstelplan korhoen Noord-Nederland: het Fochtelooérveen en het Dwingelderveld als prioritaire accentgebieden. 148 p.
f50,115 A.F.M. Olsthoorn & G.J. Maas 1994. Relatie tussen vitaliteitskenmerken,
groeiplaats, ziekten en herkomst bij douglas. 83 p. f 40,116 M.E. Sanders & G. van Wirdum 1994. Ontwerpen van een methode voor
tijdreeksanalyse van vegetatiegegevens ten behoeve van monitoring.
73 p. f 40,117 W.F. van der Hoek & P.F.M. Verdonschot 1994. Naar een landelijk aquatisch ingreep-effectmodel. 113 p. f 50,-

118 A.G.M. Schotman & H.A.M. Meeuwsen 1994. Voorspelling van het effect

van ontsnipperende maatregelen in het gebied Rolde/Gieten. 25 p. f 30,120 E.W.M. Stienen & A. Brenninkmeijer 1994. Voedselecologie van de grote
stern (Sterna sandvicensis): onderzoek ter ondersteuning van een popu
latie-dynamisch model. 103 p. f 50,121 J.P. Peeters 1994. Conditie, groeiplaatsomstandigheden en inpassings
mogelijkheden van de leilinden bij de herprofilering van de Julianastraat in
Andel. 35 p. f 30,122 J.P. Peeters 1994. Bodemgeschiktheid van de wegbermen in het buiten
gebied Wageningen-Noordwest voor boombeplantingen. 43 p. f 30,123 B.C. van Dam 1995. Methoden om de vatbaarheid van populieren voor
populiereroest (Melampsora larici-populina Kleb.) te toetsen. 52 p. f 40,124 J.P. Peeters 1995. De ontwikkeling van verschillende boomsoorten op
opgespoten havenslib in de Johannapolder nabij Poortugaal (proefveld 15,
onderzoek in de periode 1970 t/m 1989). 100 p. f 50,125 A.F.M. van Hees 1995. 'Vechtlanden' bosreservaat Ommen; bossamenstelling en bosstructuur in de steekproefcirkels. 60 p. f 40,126 A.F.M. van Hees 1995. 'Het Leesten' bosreservaat Ugchelen; bossamenstelling en bosstructuur in de steekproefcirkels. 104 p. f 50,127 J. van den Burg 1995. Naaldvergeling, naaldval, naaldsamenstelling en
bodemchemische eigenschappen van douglascultures en jonge douglasopstanden in de boswachterij Staphorst (winter 1990/91). 19 p. f 20,128 J. van den Burg 1995. Enkele gevolgen van de toepassing van de volleboommethode voor de volgende bosgeneratie. 108 p. f 50,129 J. van den Burg 1995. Reacties van zomereik en douglas op overmatige
stikstof- en zuurbemesting van zandgronden in een potproef (vj. 1987 t/m
nj. 1989). 56 p. f 40,130 J.C.A.M. Bervaes & L.M. van den Berg 1995. De compacte stad, het groen
aan snee? 32 p. f 30,131 N.H. Edelenbosch 1995. Aanwasbepaling en nieuwe houtoogstprognoses
op basis van herhaalde inventarisaties in boswachterij Smilde. 98 p. f 40,132 P.A.M. Visschedijk 1995. Beoordeling beheerskosten ten behoeve van
recreatie in SBB terreinen. 22 p. f 30,133 M.E.A. Broekmeyer 1995. Bosreservaten in Nederland. 87 p. f 46,134 D.A. Jonkers 1995. De fauna van de grote heidevelden in de gemeente
Nunspeet. 142 p. f 50,135 H.G.J.M. Koop & L.J. van Os 1995. Start monitoring Natuurboszone
Amsterdamse Bos; deelrapport 3.65 p. f 40,138 H.G.J.M. Koop & M.E.A. Broekmeyer 1995. De vegetatie van bosreserva
ten in Nederland; deel 1: bosreservaat Starnumansbos, Gaasterland.
44 p. f 35,140 H.G.J.M. Koop & A.P.P.M. Clerkx 1995. De vegetatie van bosreservaten
in Nederland; deel 3: bosreservaat Galgenberg, Amerongen. 39 p. f 35,151 J.J.L. Sluijsmans & J.H. Spijker 1995. Onderzoek naar onkruidbestrijding
op verhardingen; praktijkproeven en de mening van bewoners in de Bre
dase wijk 'Hoge Vucht'. 76 p. f 40,152 J.K. van Raffe 1995. Evaluatie van het Districtsmeerjarenplan; de evaluatie
van een (nieuw) tactischplan van Staatsbosbeheer en de daarvoor ontwik
kelde computerprogrammatuur. 102 p. f 50,153 L.W.G. Higler, H.M. Beije & W. van der Hoek 1995. Stromen in het
landschap; ecosysteemvisie beken en beekdalen. 132 p. f 50,-

154 J.G. de Molenaar 1995. Systeembeschrijving van de heide. Basisrapport
heide 1; een bouwsteen voor het ontwikkelen van een kennismodel voor
het heidebeheer. 99 p. f 40,155 J.G. de Molenaar 1995. Biodiversiteit en terreinheterogeniteit. Basisrapport
heide 2; de ecologische betekenis van milieuvariatie. 66 p. f 40,156 J.G. de Molenaar 1995. Terreinheterogeniteit in de heide. Basisrapport
heide 3; ecologische betekenis en praktische consequenties van milieuva
riatie in de heide. 51 p. f 40,157 J.G. de Molenaar 1995. Functioneren en beheren van heide. Basisrapport
heide 4. 44 p. f 30,158 J.L. Guldemond 1995. Mogelijkheden voor het behoud van de iep in
Nederland. 48 p. f 30,159 D. Wijnbelt 1995. De relatie tussen leef- en gedragsstijl en woonmilieuvoorkeur in Nijmegen en de Waalsprong. 61 p. f 40,160 P.F.M. Verdonschot, H.G. Mosterdijk, W. Cellarius & M. van den Hoorn
1995. Steekmuggen (Culicidae) in de Engbertsdijksvenen 8; de versprei
ding en monitoring van veensteekmuggen in 1994. 78 p. f 40,161 T.A. de Boer 1995. Zeilvliegen in Nederland. 21 p. f 30,-

