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VOORWOORD
Dit rapport is de voorlopige afsluiting van een drietal rapporten die verslag
doen van de resultaten van het project 'Planning en evaluatie heidebeheer\
Het geeft een integrerende samenvatting van deze basisrapporten, aangevuld
met daarbij naar voren gekomen verdere aandachts- en gezichtspunten.
Het 'heideproject' analyseert de heide als ecosysteem en de levens
voorwaarden van de daarin optredende plante- en diersoorten, om met deze
bouwstenen een kennismodel voor het beheer van de heide te ontwikkelen.
De historie en de procesingang zijn behandeld in het eerste rapport, de
patroon- of biodiversiteitsingang is eerst algemeen en daarna toegespitst op
de heide aan de orde gekomen in de rapporten 2 en 3.
Onze heidevelden zijn historisch gezien agrarische gronden, halfnatuurlijke
ecosystemen die voor hun behoud afhankelijk zijn van de essentie van het
voormalige gebruik. Waar nu in onze streken nog heidevelden zijn, zou het
landschap zonder menselijke bemoeienis worden overheerst door bos, kreu
pelhout en hoogveen. Doortrekken van de lijn van het gebruik in het verleden
is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. In de eerste plaats is het doel
van het heidebeheer thans niet meer de produktie van meststoffen voor de
plaatselijke akkerbouw, maar produktie van natuurwaarden voor de hele
samenleving. Bovendien zijn de omstandigheden waaronder dit gerealiseerd
moet worden, in vele opzichten ingrijpend anders dan voorheen. De huidige
tijd verlangt daarbij dat weloverwogen keuzen worden gemaakt van doelen en
inzet van middelen, 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, en wat eventuele keuzemogelijk
heden kunnen zijn. Effectiviteit en efficiëntie zijn de sleutelwoorden.
De kernvraag is wat de essentie is van de menselijke bemoeienis die onze
heidevelden hebben doen ontstaan en voortbestaan. Dit vraagt in de eerste
plaats om het opsporen van het patroon in de basale processen die heide tot
heide maken, uitmondend in een visie die de essentiële factoren en hun
onderlinge relaties naar voren haalt en ordent. Het functioneren van het
plant-bodemsysteem staat hierin centraal. De keerzijde hiervan is de patroonof biodiversiteitsbenadering van het ecosysteem heide. De aanpak van de
kernvraag vergt dus ook een visie op de grondslag, werking en betekenis van
milieuvariatie of terreinheterogeniteit. Het geheel betreft een ordening van
literatuurgegevens, eigen onderzoekgegevens, ervaring, inzichten en inter
pretaties, toespitsend op het ontwikkelen van begripsvorming voorde praktijk
van planning en beheer. Dit mondt uit in een praktische ecologische indeling
van de heide en een overzicht van de effecten van beheersmaatregelen op
het functioneren en de biodiversiteit van de heide.
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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 probleemstelling wordt
benaderd van twee kanten. De ene is de procesingang, waarbij het accent ligt
op de kern van het functioneren van het ecosysteem heide, dat is het
piant-bodemsysteem. De andere is de biodiversiteit- of patrooningang, waar
voor de terreinheterogeniteit de matrijs vormt.
Het historische gebruik van de heide kwam neer op een voortdurende afvoer
van de productie van organisch materiaal. De exploitatie was overwegend zeer
intensief en kleinschalig. De vroegere gebruiksheide moet zich hebben voor
gedaan als een in belangrijke mate open en onvolledig begroeid terrein, wat
wordt weerspiegeld door de bestaansvoorwaarden van het merendeel van de
voor de heide kenmerkende en thans meest bedreigde plante- en diersoorten.
Na het wegvallen van de agrarische functie volgde een periode van herontgin
ning, herbebossing, versnippering en verwaarlozing van de heide. De vege
tatie van de heiderestanten verloor door sluiting en veroudering zijn variatie;
opslag verscheen en de karakteristieke soorten kwamen in het gedrang. Het
natuurbeheer poogde vervolgens de ontwikkelingen weer ten goede te keren,
maar raakte daarbij ernstig in de problemen door vermesting, verdroging en
verzuring die het periodiek optreden van massale heidehaantjesvraat intensi
veerden en vergrassing inluidden.
De kern van de vroegere exploitatie en tegelijkertijd de basis voor het beheer
nu is de organische-stofhuishouding. In de droge heide heerst in aanleg een
vrijwel gesloten voedingsstoffenkringloop, die door de natuurlijke toevoer van
nutriënten vanuit de atmosfeer de vorm aanneemt van een spiraal. Het
resultaat is een natuurlijke tendens naar verrijking. Deze wordt door de
verhoogde atmosferische depositie sterk geïntensiveerd. Wat de vochtige
heide betreft, is het sjabloon in aanzet vergelijkbaar. Hier wordt de voedingsstoffenaanvoer echter meer of minder aan de recirculatie onttrokken door
vastlegging van de organische-stofproduktie in venig materiaal.
De kringloop wordt 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 zeer voedselarme heide 'beheersvriendelijker' dan de voedselrij
kere.
De verscheidenheid aan levensvormen of biodiversiteit vindt zijn oorsprong in
de ruimtelijke afwisseling in milieutypen of tereinheterogeniteit. Deze terrein
heterogeniteit vormt de matrijs voor de levende natuur en is in aanleg vooral
een functie van het reliëf. Tegen deze achtergrond kunnen terreinen in de
eerste plaats worden beschreven als een meer of minder afwisselend land
schap van hoogteverschillen, bodemtypen en grondwaterregimes, in tweede
instantie van begroeiingstypen in termen van structuur en textuur, en ten slotte
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van microklimaten. Het terreinbeheer stuurt in dit geheel vooral via beïnvloe
ding van de structuur en het reliëf van de vegetatie en de mate en schaal van
ruimtelijke afwisseling daarin, en is hiermee sterk bepalend voor de samen
stelling en soortenrijkdom van flora en fauna.
De terreinheterogeniteit in de droge heide wordt vooral bepaald door de
afwisseling in het microklimaat, in afhankelijkheid van het reliëf en het ontwik
kelingsstadium van de vegetatie, en in de bodemvruchtbaarheid. Wat de
vegetatieontwikkeling betreft, zijn de belangrijkste factoren de samenstelling,
de horizontale en verticale structuur, de mate van vergrassing en de strooisellaagontwikkeling. Deze factoren hebben een uiteenlopende invloed op het
microklimaat. Hierdoor kunnen de effecten van de verschillende be
heersmaatregelen op deze factoren direct worden vertaald naar de gang van
het vegetatieherstel volgend op de ingreep. In het verlengde daarvan kunnen
de consequenties voor de fauna worden aangegeven, wat in de volgende
rapporten voor een aantal diergroepen wordt uitgewerkt.
De terreinheterogeniteit in de vochtige tot natte heide wordt ook in hoofdzaak
bepaald door afwisseling in het microklimaat en in de bodemvruchtbaarheid.
Het microklimaat is hier vooral indirect afhankelijk van het reliëf, dat wil zeggen
van de vochtigheid van de bodem. Onder die vochtige omstandigheden is het
microklimaat in eerste aanleg veel minder extreem dan in de droge heide.
Omdat het oppervlak van de organische bovengrond en van de bodembedek
king met strooisel en mosgroei gemakkelijk uitdrogen en dan thermisch sterk
isoleren, valt dit verschil al vroeg in de vegetatieontwikkeling vrijwel weg. De
invloed van de verschillende beheersmaatregelen via de vegetatiestructuur
op het microklimaat, op de gang van het vegetatieherstel en op de fauna is
hierdoor minder sterk dan in de droge heide.
Een ander verschil met droge heide is het grote contrast tussen de extreme
temperatuur- en vochtcondities in de onderste luchtlaag en de zeer gedempte,
koele en vochtige omstandigheden in de bovengrond van de vochtige tot natte
heide. Deze heeft hierdoor een noordelijker, toendra-achtiger karakter dan de
droge heide.
De beide invalshoeken bieden het uitgangspunt voor een ecologische ty
pologie van de heidevegetatie op basis van de vocht- en nutriëntenbe
schikbaarheid in de standplaats. Voor een integrale benadering moet deze
gecombineerd worden met de voor de fauna mede bepalende factoren, met
name habitatoppervlakte en terreincomplexiteit, die voorde vogels, de reptie
len en amfibieën en de dagvlinders van de heide worden behandeld in de
volgende drie rapporten. De vegetatieindeling is tegelijkertijd 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 en effectiviteit worden beoordeeld.
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1 INLEIDING
De toekomst van halfnatuurlijke levensgemeenschappen wordt steeds proble
matischer. Voor de instandhouding van deze gemeenschappen en hun karak
teristieke planten- en dierenwereld is een bepaalde en duurzame menselijke
beïnvloeding noodzakelijk. Zij zijn immers tot ontwikkeling gekomen en in
stand gehouden onder een historische vorm van agrarisch landgebruik. Voor
het toekomstige behoud en herstel van heidevelden met hun kenmerkende
levensgemeenschap houdt dit in het handhaven of herstellen van de voedingsstoffenarmoede en van de variatie in de samenstelling en structuur van de
vegetatie, door het voeren van een passend beheer. De kosten van het beheer
nemen echter gestaag toe, en allerlei effecten van maatschappelijke ontwik
kelingen doen daar nog een schep bovenop. Er moeten daarom keuzen
worden gemaakt: waar, waartoe en hoe worden de beschikbare middelen
ingezet? Het gaat om keuzen van mogelijke doelen en resultaatverwachting,
om haalbaarheid en alternatieven, om planning en organisatie; kortom: wat
kost het en wat levert het op?
De vraag blijft wat de mogelijkheden zijn van een practische, effectieve en
efficiënte aanpak van behoud en herstel van onze heiden. Dit vereist een
analyse van en visie op het functioneren van het heidesysteem, en een daaruit
te ontwikkelen visie op het beheer van heideterreinen. Het is essentieel dat
de aanpak van zo'n systeemanalyse aansluit bij de doelstellingen van het
natuurbeleid. Deze doelstellingen kunnen worden samengevat in de begrip
pen diversiteit en natuurlijkheid. Het eerste heeft betrekking op verscheiden
heid (soortenrijkdom, zeldzaamheid, e.d.), het tweede op de aard en het
verloop van processen in ruimte en tijd. De hierte geven systeemanalyse volgt
beide invalshoeken van patroon en proces. Vanwege de relatie tussen patroon
en proces komt de tweede het eerst aan de orde. De aanpak van zo'n
systeemanalyse dient ook voor andere systemen of terreintypen hanteerbaar
te zijn.

10
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2 HISTORIE
Onze heideterreinen zijn ontstaan door het ruimen van het oorspronkelijke bos,
en daarna eeuwen- tot millennia lang exploiteren als weidegronden en voor
de winning van organische stof. Er bestond in het landbouwsysteem op de
zandgronden vroeger zo'n grote behoefte vooral aan mest voor de schrale
akkers, dat alles wat deze arme heidegronden daartoe maar konden leveren
op een of andere manier werd benut. Op de droge heide gebeurde dit door
weiden van vee en steken van plaggen. De uitwerpselen van het vee werden
in de potstal opgevangen en met het plagsel verwerkt tot mest. Verouderende,
voor het vee minder aantrekkelijk geworden heide werd ten dienste van de
beweiding verjongd door te branden. Er werd ook wel gemaaid om strooisel
te winnen, de heide te verjongen en voor andere doelen. De vochtige, venige
heide werd voornamelijk gebruikt om er plaggen te steken voor brandstof en
ander gebruik.
Het historische heidegebruik was zeer intensief, vooral sinds het einde van de
Middeleeuwen. Met medewerking van andere omstandigheden ging de exploitatiedruk in het verleden zelfs hier en daar zo ver, dat de vegetatie zich
niet meer kon herstellen en er stuifzanden ontstonden. Deze exploitatie liep
af tegen het eind van de vorige eeuw. Hierna zette een periode in van
(her)ontginning en (her)bebossing, die voortduurde tot omstreeks het midden
van deze eeuw. De heide die overschoot, werd aan zijn lot overgelaten.
Aanvankelijk betekende dit een periode van herstel van de zware gebruiksdruk. Het proces liep vervolgens door naar bosontwikkeling, wat de laatste
decennia versneld lijkt te worden door de sterk toegenomen neerslag van
luchtverontreiniging. De sterk toegenomen atmosferische depositie lijkt ook
de oorzaak te zijn van de recenter optredende vergrassing. Tegelijkertijd
groeide het besef dat instandhouding van de heide actief beheer vereist, en
werd dit in daden omgezet.

Foto: Het historische beeld van de droge heide was anders dan het tegenwoordige romantische beeld van vroeger: de
herder was jonger; de schapen stonden op de heide en niet tot hun buik erin; de heide was niet paars tot aan de hori
zon, maar vertoonde een vlekkenpatroon van paars, groen en het geel van het zand.
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3 SYSTEEMANALYSE
3.1 Algemene benadering
Een systeemanalyse verheldert de werking van de betrokken factoren en
ordent deze naar het relatieve gewicht van hun onderlinge relaties en beïn
vloeding. De orde in de natuur is globaal als volgt. De factor klimaat staat
voorop. Deze beïnvloedt alle daarop volgende factoren overheersend - zowel
direct, als via de ondergeschikte factoren zoals geologie en reliëf. De geologie
als tweede beïnvloedt, naast èn in wisselwerking met het klimaat, alle daar
weer op volgende factoren, enzovoort. Er is dus ook sprake van een zwakkere,
wederkerige beïnvloeding. Het geheel steekt in elkaar als de matroeska, het
Russische poppetje in een poppetje in een poppetje enzovoorts.
Figuur 1 geeft een tweedimensionale voorstelling van het rangordestelsel (o.a.
Bakker et al., 1979). De dikke pijlen hierin staan voor overheersende invloed,
de dunne voor ondergeschikte wederkerige invloed. Het schema bestaat uit
een reeks abiotische schillen, die tezamen het kader of de matrijs voor de
biotische kern vormen. De aandacht concentreert zich op het gebeuren in het
grensgebied tussen het abiotische en het biotische deel, dat is te karakterise
ren als het plant-bodemsysteem.

KLIMMT
GEOLOGIE
RELIËF
WATER
BODEM

<—

PLANT
=>

Figuur 1.

DIER

Rangordestelsel van de belangrijkste milieufactoren

De Nederlandse heiden zijn tegen deze achtergrond karakteristiek voor een
klimaatgebied met gematigde zomer- en Wintertemperaturen en een ruim
gemiddeld neerslagoverschot dat is geconcentreerd in het winterhalfjaar. Hun
voorkomen is hierbinnen gebonden aan het voorkomen van mineraalarme,
soms min of meer lemige zandgronden. Deze gronden zijn ten opzichte van
de wijdere omgeving hoger gelegen, en relatief goed doorlatend. Kenmerkend
voor de betreffende gebieden is de overheersende invloed van het neerslag-
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regime op de grondwaterhuishouding en, in wisselwerking met de vegetatie,
op bodemontwikkeling, voedingsstoffenhuishouding, zuurgraad e.d.
Voor zulke situaties is de atmosfeer de belangrijkste bron van voedingsstoffen.
Daartegenover staat de factor historische afvoer van voedingsstoffen door
toedoen van de mens. De heide bestaat bij de gratie van een zeker evenwicht
tussen aan- en afvoer. Het honderden tot enige duizenden jaren lange, in
essentie onveranderlijke menselijke gebruik heeft een halfnatuurlijk systeem
doen ontstaan, waarvoor die historische menselijke invloed een intrinsieke
ecologische factor is geworden.

3.2 Procesbenadering - plant-bodemsysteem
3.2.1 Het systeem van de droge heide
Bij een accent op processen staat de stof- en energiestroom centraal. Het
voorkomen van droge heide is gebonden aan inzijgingsgebieden. Bij kale
grond is hier sprake van een doorstroomsysteem. Daarin staan de oplosbare
bodembestanddelen en aan de grond toegevoegde stoffen bloot aan uitspoe
ling uit de bovengrond. Het droge, in aanleg al arme tot zeer arme substraat
vertoont hierdoor een natuurlijke tendens naar verdere verarming.
De vestiging van een begroeiing verandert de situatie. De planten onttrekken
voedingsstoffen aan de bovengrond en zetten deze om in organisch materiaal.
Dit materiaal komt uiteindelijk als strooisel op de bodem terecht. Daar wordt
het vervolgens afgebroken. De opgenomen voedingsstoffen komen weer vrij
en kunnen opnieuw worden opgenomen. Er ontstaat een kringloop van
voedingsstoffen. Aan de ene kant ontvangt deze toevoer vanuit de atmosfeer,
aan de andere kant staat de kringloop - althans in aanleg - bloot aan verlies
ten gevolge van uitspoeling.
De onder deze omstandigheden levende plant moet de schaars beschikbare
voedingsstoffen zo effectief mogelijk opnemen en voorkomen dat ze weglek
ken. Dit wordt bereikt door concentratie van de effectieve beworteling daar
waar het meest te halen is. Deze beworteling moet dus dicht en oppervlakkig
zijn. De aspectbepalende struikheide is hiervoor illustratief. Deze plant put de
beschikbare hoeveelheid voedingstoffen grondig en snel uit; ook bij een
stikstofdosering die overeenkomt met het dubbele van het gemiddelde huidige
niveau van atmosferische depositie op de heide, nemen jonge struikheide
planten snel alle beschikbare stikstof op (hydrocultuurexperiment, mededeling
Bink). Zo'n plant moet ook zo efficiënt mogelijk met de opgenomen voedings
stoffen omgaan en zuinig zijn op zichzelf. Zijn levensduur moet dus lang zijn,
en zowel de boven- als de ondergrondse plantedelen moeten meerjarig blijven
functioneren.
Tegenover de atmosferische toevoer naar de voedingsstoffenkringloop mag
dus een minimale afvoer uit het plant-bodemsysteem naar de ondergrond
verwacht worden. Inderdaad kan onder een gesloten, oudere heidevegetatie
vrijwel geen uitspoeling van voedingsstoffen worden gemeten (Aerts, 1989;
Berendse, 1986). Hierdoor raken steeds meer voedingsstoffen inde kringloop
betrokken.
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Bovendien versterkt de geleidelijke ophoping van strooisel de accumulatie van
atmosferische depositie van voedingsstoffen en zo de verrijkingstendens. Dit
materiaal blijkt atmosferische depositie in belangrijke mate te absorberen,
zonder dat de afbraaksnelheid van het strooisel verandert (o.a. Van Vuuren,
1992). Deze filterwerking van de bovengrond leidt overigens ook tot ophoping
van atmosferische depositie van zware metalen.
De productie van humuszuren bij de afbraak van het strooisel veroorzaakt
daarnaast toeneming van de verzuring.
Het plant-bodemsysteem is dus niet stabiel, maar neigt van nature naar
verrijking. Op den duur kunnen in de heidevegetatie, als gevolg van natuurlijke
veroudering en sterfte, heidehaantjesvraat, droogte e.d., open plekken vallen.
Hierin kunnen zich dan onder de verrijkte omstandigheden concurrentiekrachtiger grassen (bochtige smele, pijpestrootje), struiken en bomen vestigen. Met
hun diepere beworteling en met hun strooiselhuishouding (Van Vuuren, 1992)
brengen deze nog meer nutriënten in het systeem in omloop. De situatie wordt
hierdoor versneld minder geschikt voor herstel van de heide.
Figuur 2 geeft de essentie van het systeem weer. De crux zit in de strooisel
huishouding. In de successie vanaf kale grond is aanvankelijk sprake van een
toenemende productie van organisch materiaal. Het strooisel hoopt geleidelijk
op. Vertraagd deze ophoping volgend, komt de afbraak ervan op gang. In
jonge successiestadia komt zo meer dood organisch materiaal op de bodem
terecht dan er daar door afbraak verdwijnt. In latere successiestadia ontstaat,
met het ouder worden van de planten en het sluiten van de vegetatie, een
evenwicht tussen productie en afbraak. Veldervaring duidt erop dat dit actueel
wordt als de strooisellaag een dikte bereikt van zo'n vier à vijf centimeter,
grofweg - afhankelijk van de snelheid van de ontwikkeling - na een jaar of
vijftien-twintig. De hoeveelheid voedingsstoffen die door de planten kan wor
den opgenomen, neemt zo in de loop van de vegetatieontwikkeling toe. Deze
gang van zaken wordt versneld door de toevoer via de atmosferische neerslag.
Voor het behoud of herstel van de voor de heide essentiële voedselarmoede
is het zaak om het bereiken van het evenwicht tussen productie en afbraak te
vertragen, het bereiken van dit evenwicht te voorkomen door materiaal af te
voeren, dan wel, nog beter, beide te combineren.
De zware gebruiksdruk in het verleden werkte de natuurlijke tendens naar
verrijking en successie precies volgens deze benadering - maar met een
geheel ander oogmerk - tegen. Niet alleen werd de verrijking regelmatig
afgeroomd door de afvoer van mest en strooisel, maar ongewild werd de
voedingsstoffenarmoede ook bestendigd door het vrije spel dat afgeplagde,
kale grond aan uitspoeling bood. Opslag kreeg door begrazen en plaggen
geen kans.

3.2.2 Het systeem van de natte heide
De lijn van aanpak van het droge-heidesysteem kan ook worden toegepast
voor de natte heide, in de eerste plaats de permanent natte heide. Daarin vindt
evenzeer aanvoer van voedingsstoffen vanuit de atmosfeer plaats, maar er is
geen sprake van afvoer door uitspoeling.
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Figuur 2.
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De essentie van de voedingsstoffenhuishouding in het milieu van de droge heide

Permanent nat kan een gevolg zijn van stagnatie van de neerslagafvoer of van
grondwateraanvoer van hogere gronden.
Als het een kwestie is van stagnerende afvoer, vindt niet meer aanvoer van
voedingsstoffen plaats dan al vanuit de atmosfeer optreedt. De minimale
afvoer van voedingsstoffen leidt tot voortdurende 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 omstandigheden remmen de afbraak van
het geproduceerde organische materiaal. Dit leidt tot ophoping en uit zich in
een neiging tot veenvorming. De voedingsstoffen worden hierin grotendeels
vastgehouden en zo onttrokken aan de kringloop. Bovendien wordt de op
neembaarheid van de beschikbare, vanuit de atmosfeer aangevoerde en
schaars uit het strooisel vrijkomende voedingsstoffen aanzienlijk ingedamd
door beperking van het opnamevermogen van de plant als gevolg van zuur
stofarmoede, hoge zuurgraad, oplopende concentraties van verbindingen
zoals CO2, H2S en CH4, en de lage temperaturen in het natte wortelmilieu.
Als de natte omstandigheden een gevolg zijn van grondwateraanvoer van
hogere gronden, ligt het uiteindelijk niet veel anders. 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 stikstofgehalte wijkt
echter af. Het is zeer sterk verlaagd als gevolg van opname in het inzijgingsgebied en van denitrificatie op zijn weg door de bodem. Extra aanvoer van
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voedingsstoffen met het grondwater is dus maar in zeer geringe mate het
geval. Stagnatie van de voedingsstoffenkringloop en beperking van de op
neembaarheid blijven echter aan de orde.
Als gevolg 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 is omgekeerd in een
natuurlijke bottle-neck. De essentie is samengevat in figuur 3.

abiotisch systeem
aanvoer

gegeven van
klimaat + reliëf +
geologie -> water
huishouding +
vegetatie -> bodem

plant-bodemsysteem
fixatie

voortdurend weinig voedings
stoften in circulatie:
nat substraat •> accumulatie
van plantaardige produktie
-> organische bodem

Figuur 3. De essentie van de voedingsstoffenhuishouding in het milieu van de natte
heide

Deze analyse maakt tegelijkertijd duidelijk dat het systeem van de natte heide
zeer kwetsbaar is voor verandering in het grondwaterregime, met name voor
grondwaterstandsdaling. Niet eens zozeer doordat dan het vochtgehalte van
de bovengrond afneemt, maar eens te meer omdat hierdoor de aëratie en de
temperatuur van de bovengrond toenemen. Dit leidt tot (intensiever) minera
lisatie van het opgehoopte organische materiaal, waaruit dan een grote
hoeveelheid voedingsstoffen vrijkomt. Deze eutrofiëring leidt tot een overrom
pelend snelle vergrassing met pijpestrootje.
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3.2.3 Veranderlijkheid van de heide
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 is (lemige holtpodzolgronden) of
permanent minder nat is (drogere veldpodzolgronden), of de grondwaterspie
gel in natte heide seizoensgewijs sterker 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 optre
den, maar 'vergrassing' kan dan in dit geval als natuurlijk worden beschouwd.

3.2.4 Vergrassing
De afgelopen decennia bleek dat de dominantie van struikheide op de droge
heide werd vervangen door die van bochtige smele en pijpestrootje. Op de
natte heide maakte de overheersing van dopheide plaats voor die door
pijpestrootje. Velerlei recent onderzoek en ervaring geeft aan dat deze ver
grassing wordt veroorzaakt door een toename van de hoeveelheid beschik
bare voedingsstoffen.
Een wezenlijk vereiste voor deze vergrassing van de heidevelden is, dat in de
sluiting van de dwergstruiken gaten ontstaan, waardoor de eronder groeiende,
sterk lichtbehoevende grassen zich kunnen uitbreiden. Deze gaten kunnen
ontstaan, zoals reeds geduid, door natuurlijke veroudering van de heideplan
ten, en als gevolg van aantastingen door droogte, vorst of - wat struikheide
betreft - massale vraat van het heidehaantje (Brunsting & Heil, 1985; Berdowski & Zeilinga, 1987; Aerts et al., 1990). Andersom is het ook zo dat
vestiging van heideplanten uit zaad open grond vereist, het zijn lichtkiemers.
Zowel gras als heide groeien beter naarmate meer voedingsstoffen beschik
baar zijn, maar gras komt in het voordeel omdat het dan sneller groeit.
Geleidelijke toename van de hoeveelheid beschikbare voedingsstoffen in het
plant-bodemsysteem van de heide is een natuurlijk verschijnsel. De sterk
toegenomen neerslag van luchtverontreiniging doet dit echter overstuur gaan.
De aandacht is hierbij zwaar aangezet op stikstof, het belangrijkste bestand
deel van deze neerslag. Men moet echter wel bedenken dat dit alleen effect
kan sorteren op gronden waarin de beschikbaarheid van stikstof werkelijk de
beperkende factor is. Op zeer arme gronden kan namelijk fosfaat de beper
kende factor zijn (Prins et al. 1991; Diemont & Oude Voshaar 1994, en daar
blijft vergrassing dan 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.
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Alle dominant optreden van gras mag ook niet over één kam worden gescho
ren. Van wisselend natte en droge omstandigheden is al gezegd dat daar
overheersend optreden van pijpestrootje als natuurlijk kan worden be
schouwd. 'Vergrassing' kan in andere situaties ook te wijten zijn aan andere
menselijke invloeden (zoals grondwaterstandsverlaging) of in wezen (mede)
aan achterstallig onderhoud. Bovendien is nog steeds de vraag of, en zo ja in
welke mate, vergrassing van droge heide met bochtige smele geen cyclisch
gebeuren is (Stoutjesdijk, 1959). Recente waarnemingen op de Veluwe (Kaag
man & Fanta, 1992) en in de Hohe Taunus in Duitsland wijzen er sterk op dat
dit (nog steeds) het geval is. Een zekere aandeel van grassen in de heidevegetatie is zelfs in het algemeen niet abnormaal. De nog steeds begraasde
heiden in Ierland (Connemara), Zuid-Engeland (New Forest), Schotland,
Zuid-Noorwegen en Noordwest-Spanje vormen daar voorbeelden van.

Foto: Een vergraste boomheide in een zeer soortenarm stadium

De beschikbaarheid van voedingsstoffen bepaalt op termijn in belangrijke
mate welke plantesoort - dwergstruik of gras - het aspect van de heide bepaalt.
De planten blijken echter op hun beurt ook invloed op die beschikbaarheid van
voedingsstoffen te hebben. Hierbij is de invloed van de kenmerkende dwerg
struiken minder dan die van de grassen.
Dominantie door heidesoorten gaat samen met een relatief lage productie van
dood plantemateriaal en een relatief lage netto mineralisatiesnelheid van dit
materiaal, met als resultante van beide een relatief hoge snelheid van accu
mulatie van dode planteresten. Omgekeerd gaat dominantie door grassen
samen met een relatief hoge produktie van dood plantemateriaal en een
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relatief hoge netto mineralisatiesnelheid van dit materiaal, met als resultante
een relatief lage snelheid van accumulatie van organisch materiaal (o.a. Aerts,
1989,1990; Aerts & Berendse 1989, Aerts et al. 1989; Berendse et al. 1887a,
Van Vuuren, 1992). Bochtige smele en pijpestrootje, evenals zich vestigende
struiken en bomen, betrekken met hun diepere beworteling ook de diepere en
mineraalrijkere bovengrond in de intensievere voedingsstoffenkringloop.
Struikheide en dopheide zijn in staat om onder voedselarme omstandigheden
te overleven. Zij zijn in staat de beschikbare voedingsstoffen zeer effectief op
te nemen en er vervolgens zuinig mee om te gaan. Hun lage potentiële
groeisnelheid wordt mede toegeschreven aan het feit dat de boven- en
ondergrondse delen van deze dwergstruiken veel relatief koolstofrijke verbin
dingen bevatten, zoals ligninen, die het de planten veel energie kost om aan
te maken.
Pijpestrootje en bochtige smele prefereren een grotere beschikbaarheid van
voedingsstoffen. Ze gaan er ook minder zuinig mee om. Door de korte
levensduur van hun boven- en ondergrondse delen verliezen ze relatief veel
voedingsstoffen. Vanuit blad en stengels naar hun strooisel, en vanuit de
afgestorven wortels naar de diepere ondergrond. Hun potentiële groeisnelheid
is in vergelijking hoog. Dit wordt - met name wat pijpestrootje betreft - eraan
toegeschreven dat ze naar verhouding meer investeren in koolhydraten en
eiwitten in hun fotosynthese-apparaat dan in relatief koolstofrijke steunweefsels.
De aard van het geproduceerde organische materiaal (C/N-verhouding; n.b.
ligninegehalte en invloed van fenolachtige afbraakproducten van lignine;
Herman et al. 1977; Taylor et al. 1989) maakt dat dit van de grassen beter
afbreekt en sneller mineraliseert dan van de heidesoorten. Als deze heidesoorten plaats maken voor grassen, vergroot dit de snelheid waarmee voe
dingsstoffen de kringloop doorlopen. Bovendien is ook de gemiddelde hoe
veelheid die per gram organische stof in de bodem netto wordt geminerali
seerd, bij pijpestrootje en bochtige smele groter dan bij struik- of dopheide.
Hierdoor komen stikstof en fosfor tijdens de afbraak sneller vrij uit dode
plantedelen van bochtige smele dan uit die van struikheide. Er zijn sterke
aanwijzingen dat stikstof en fosfor ook sneller vrijkomen uit dode plantedelen
van pijpestrootje dan uit die van dopheide en struikheide (Van Vuuren, 1992).
Zo blijkt de hoeveelheid stikstof die in het droge heidemilieu netto wordt
gemineraliseerd in een veld pijpestrootje circa driekwart hoger te liggen dan
in een struikheideveld; in een veld bochtige smele ligt dit dubbel zo hoog als
onder een struikheideveld. In natte heidebodems ligt die hoeveelheid onder
een pijpestrootjebegroeiing eveneens zo'n driekwart hoger dan, in dit geval,
in een dopheideveld (op.cit.).
3.3 Patroonbenadering - terreinheterogeniteit
De milieuvariatie is de matrijs voor verscheidenheid in levensvormen en
levensgemeenschappen of biodiversiteit. Op lokale tot regionale schaal kan
die variatie worden aangeduid als terreinheterogeniteit. Het kader voor de
procesbenadering (fig. 1) leent zich ook voor de benadering van de ecologi
sche betekenis van deze terreinheterogeniteit.

Functioneren en beheren van heide

19

3.3.1 Reliëf, waterhuishouding en bodem
Klimaat en geologie kunnen op lokale tot regionale schaal als gegeven worden
beschouwd. Het reliëf is dan bepalend voor de grondwaterhuishouding:
stroomrichting, stroomsnelheid, waterstand en fluctuaties daarin; in wisselwer
king met de geologie is het dat ook voor de samenstelling van het grondwater.
Het reliëf is hiermee van grote invloed op de plaatselijke afwisseling in het
grondwaterregime, en de daarvan (mede) afhankelijke ecologische factoren
in de bodemcomponent van het milieu zoals vochthuishouding, strooisel- en
voedingsstoffenhuishouding, doorluchting, temperatuur en zuurgraad
(SWNBL, 1990).
De aard van het reliëf en de orde van hoogteverschillen in macro- en microreliëf
leiden tot complexe grondwatersystemen van uiteenlopende schaal en eigen
schappen, van diepere en stabiele regionale tot daarop gesuperponeerde
lokale ondiepe en seizoensafhankelijke grondwatersystemen. Hierdoor kan
een ingewikkeld patroon optreden van plaatselijke afwisseling in grondwater
regime (grondwaterstandregime, grondwaterkwaliteit; zie fig. 4) en daaraan
gerelateerde bodemfactoren (beschikbaarheid van vocht en voedingsstoffen,
zuurgraad, e.d.; zie fig. 5). Samen met de bodem (mineralogische voedingstoffenrijkdom) biedt dit de grondslag voor de indeling van de heide (fig. 6). Het
grondwaterregime bepaalt in hoge mate de veranderlijkheid van de verschil
lende heidetypen (§3.2.2).

3.3.2 Reliëf en microklimaat
Het reliëf is ook bepalend voor de omstandigheden in het atmosferische deel
van het milieu, het microklimaat: licht, temperatuur, vochtigheid, wind, en de
dagelijkse en seizoensgewijze schommelingen daarin. Zo is er bijvoorbeeld
de klassieke tegenstelling tussen noord- en zuidhelling (Barkman & Stoutjesdijk, 1987). Ook bij dit aspect van de werking van het reliëf leidt afwisseling in
de schaal, orde en superpositie van hoogteverschillen tot het optreden van
een eens zo complex geheel van plaatselijke variatie in microklimaat. Zo wordt
het microklimaat van de noordhelling van een bult van een meter hoog nader
bepaald door zijn ligging, bijvoorbeeld op de noordhelling van een heuvel, op
de zuidhelling daarvan of in een vlak terrein.
Bodem en microklimaat staan in wisselwerking met elkaar. De invloed van het
reliëf op het microklimaat wordt weer genuanceerd door de plaatselijke
eigenschappen van de bodem, en andersom. Hierbij speelt vooral de water
huishouding een rol. De lokaal differentiërende werking van kleinschalig reliëf
betreft bij een diepe grondwaterstand vooral de afwisseling in microklimaat,
bij een permanent hoge grondwaterstand vooral de ruimtelijke variatie in
edafische omstandigheden zoals vochthuishouding, zuurgraad, doorluchting,
temperatuur, enzovoorts (vgl. fig. 5).
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Figuur 4.

De grondwaterhuishouding als functie van de plek in een sterk geschematiseerd grondwater
systeem (De Molenaar, 1980; idem in: SWNBL, 1990)
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Figuur 5. Verband tussen grondwaterregime en ecologische bodemfactoren (Water
in the Netherlands, 1989)

3.3.3 Microklimaat bij kale grond en begroeiing
Het microklimaat is de resultante van de warmtehuishouding aan het grensvlak
tussen atmosfeer en aardoppervlak. In de kern draait het om de balans van
instraling en uitstraling. Bij een kale bodem ontstaat overdag bij helder, stil
weer in de onderste laag van de atmosfeer een gradiënt van versterkt
toenemende temperatuur en dampspanningstekort nabij het bodemoppervlak.
Het bodemoppervlak kan dan temperaturen van meer dan 50°C bereiken. In
de bovengrond neemt de temperatuur naar de diepte nog eens zo versneld
af. Tijdens de nacht keren deze gradiënten als gevolg van uitstraling om. Deze
hebben dan een veel minder geprononceerd karakter. De dagelijkse extremen
in microklimaat en temperatuur en vochtigheid van de bovengrond hangen
direct samen met de expositie en de helling van het grondoppervlak. Deze
extremen worden gedempt door bewolking, wind en vochtvoorziening van de
bodemgrond.
Begroeiing kan een tweede grensvlak doen ontstaan, tussen atmosfeer en
vegetatiedek. Dat treedt in de plaats van het eerdere grensvlak tussen
atmosfeer en kale grond. Het microklimaat dat zich dan boven de vegetatie
instelt, vertoont grote gelijkenis met het microklimaat dat eerder boven de kale
grond heerste. Het wordt niet alleen gedempt door bewolking, wind en de
vochtigheid van de vegetatie, maar ook door de verdamping door de planten
zelf. Bij een xeromorfe begroeiing, of een passief verdampende begroeiing
van mossen en lichenen, kan het microklimaat boven de vegetatie in een droge
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Figuur 6. Globale ruimtelijke ordening van de verschillende vegetatietypen naar mo
gelijke verschillen in vocht- en trofietoestand van de bodem (De Molenaar,
in voorbereiding)

periode tijdens helder, stil weer zelfs nog extremer worden dan boven droge
kale bodem.
Dit is niet alleen het geval bij droge struikheidevelden, maar ook bij natte
dopheidevelden en hoogveen. In voorjaar en vroege zomer kan de bodembe
dekking van mos en strooisel oppervlakkig intensief uitdrogen. Deze laag
werkt dan sterk isolerend ten opzichte van de natte koude bovengrond. De
activiteit van de wortelstelsels, inclusief de vochtopname, staat dan op een
minimaal pitje, terwijl de bovengrondse spruiten van de plant bloot staan aan
fors oplopende temperatuur en verdroging. De xeromorfie van dopheide is zo
niet alleen of op de eerste plaats toe te schrijven aan stikstofarmoede van het
milieu, zoals in de literatuur naar voren wordt gebracht, maar toch ook aan
droogte-stress.
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In de vegetatie ontstaat een beschut, gedempter, koeler en vochtiger micro
klimaat, dat meer aansluit op de omstandigheden in de bovengrond bij kale
bodem. In de bodem onder de vegetatie blijft de temperatuur lager en de
bodemvochtigheid hoger, en beide fluctueren minder, dan bij kale bodem het
geval is.
De mate waarin deze differentiatie tussen omstandigheden aan en boven de
vegetatie, in de vegetatie en in de bovengrond zich voordoet, hangt af van de
hoogte, sluiting en gelaagdheid van de vegetatie en of de planten hun
vochthuishouding actief kunnen regelen (vaatplanten) of daarin passief zijn
(mossen, maar ook strooisel). Afwisseling in de structuur en de aard van de
vegetatie kan de plaatselijke milieuvariatie zo nog verder variëren. Randen
tussen hoge en lage begroeiing geven hieraan nog een extra dimensie, die
mede afhangt van de grootte en vorm van de open plek. Daarbij is bijvoorbeeld
het microklimaat van een noordrand van een open plek anders dan van een
steile noordhelling (Barkman & Stoutjesdijk, 1989). Naar grootte van open
plekken (uitgedrukt in d/h = de verhouding tussen diameter en hoogte van de
omgevende vegetatie) kan globaal onderscheid maken tussen (in vlak terrein)
- open plekken met d/h <1: microklimaat ongeveer zoals dat in de omgeven
de vegetatie = mild en getemperd t.o.v het open veld; betrekkelijk
warm/koel, vochtig, beschaduwd, luw;
- open plekken met d/h = 1,5 - 2,5: microklimaat 's winters relatief koud en
vochtig t.o.v. de situatie in het open veld, 's zomers extremer = 's nachts
idem, overdag daarentegen warmer;
- open plek met d/h > 3: gedifferentieerd microklimaat; zuidrand koud,
vochtig, open schaduw / noordrand relatief extreem = warm, droog, zonnig;
middengedeelte bij toename grootte steeds meer neigend naar situatie in
het open veld.
De basis voor patronen in milieuvariatie moet dus (vooral) worden gezocht in
reliëf en vegetatiestructuur; zie ook fig. 7.

regionaal klimaat, geologie
reliëf

microklimaat
water

bodem
vegetatie

Figuur 7. Globaal patroon van de werking van het reliëf op de plaatselijke omstandig
heden
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4 INGANGEN VOOR SOORTBEHEER
4.1 Milieuvariatie in de ruimte
Voor de plant gaat het om de kwaliteiten van de plek, de standplaats. Elke
soort heeft daarbij zijn eigen bestaansvoorwaarden. Daarbij is ook sprake van
onderlinge beïnvloeding. Net zoals de kroonsluiting in het bos drukt de sluiting
van de kroonlaag van de dwergstruikétage in de heide zijn stempel op het
microklimaat eronder. Dit betreft in de eerste plaats het vocht- en temperatuurregime van de atmosfeer in de vegetatie, maar ook die in de strooisellaag en
die in de bovengrond. Dit schept de voorwaarden voor een specifieke onder
groei van kruiden en mossen. Van belang voor de kieming en vestiging is
vooral het microklimaat.
De milieuvariatie of terreinheterogeniteit vormt de primaire matrijs voor de
variatie in de begroeiing, de structuurvariatie in de begroeiing vormt de
differentiërende, secundaire matrijs voor de vegetatiesamenstelling.
Ook elke diersoort heeft vanuit zijn bestaansvoorwaarden zijn specifieke plek
in de heide. Deze plek kan echter alleen worden benut als sprake is van een
bepaalde minimumoppervlakte, waarbinnen bovendien bepaalde vegetatiety
pen, vegetatiestructuren en elementen zoals open plekken, opslag of bosran
den aanwezig zijn. De habitat van het dier heeft dus drie aspecten:
- ruimte, op het niveau van populatie;
- vegetatie, wat betreft microklimaat en beschikbaarheid van voedsel en
omstandigheden voor activiteiten zoals voortplanting en dekking zoeken;
- landschap, de verscheidenheid en ruimtelijke verdeling in het voorgaande.

4.2 Milieuvariatie in de tijd
De invloed van het reliëf op de milieuvariatie is in de eerste plaats een
ruimtelijke zaak. leder milieutype heeft daarbij een zeker seizoensafhankelijk
ritme. De levenscyclus van de soort is daarop ingesteld, zodanig dat de meeste
individuen ervoor klaar zijn tegen de tijd dat bepaalde, voor het voortbestaan
te benutten of juist te vermijden omstandigheden zich gemiddeld voordoen.
Er is sprake van synchronisatie die, afhankelijk van de specialisatie van de
soort, meer of minder sterk ontwikkeld is.
De wisselvaligheid of stochastiek in de weersgesteldheid maakt echter dat de
differentiërende werking van het reliëf op het milieu ook een temporeel aspect
heeft. Door die stochastiek kan niet elke plek van een bepaald milieutype
voorspelbaar geschikt zijn, noch elke plek van een zeker ander milieutype
voortdurend ongeschikt blijven. Er bestaan hierdoor binnen een terrein
mogelijkheden voor een populatie om voort te bestaan door uit te wijken of
tijdelijk geschiktere plekken beter te benutten. Deze mogelijkheden zijn uiter
aard afhankelijk van de grootte van het terrein en van zijn milieuvariatie. Een
grotere terreinheterogeniteit betekent aldus een buffering van het risico van
lokaal uitsterven.
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De mogelijkheid om dit te benutten hangt af van het vermogen van de soort
om onafhankelijk van de ruimte niet alleen klaar te zijn tegen de goede tijd,
maar ook om klaar te zijn om bijtijds op de meer of meest belovende plek te
kunnen zijn.
Men kan dit, naar analogie van synchronisatie, aanduiden als synchorisatie.
Deze synchorisatie is dus meer dan het vermogen om de ecologische structuur
van het landschap te kunnen benutten om zich met een of ander 'doel' te
kunnen verplaatsen.
De soort kan voor de noodzakelijke combinatie van synchronisatie en syncho
risatie verschillende strategieën 'kiezen' en accenten leggen, zoals die in de
indelingen van levenstrategieën voor insecten door Southwood (1977,1988)
en Bink (1992) herkend kunnen worden. Dit geldt ook voor planten, en betreft
dan vooral voortplantingsstrategieën in relatie tot de trefkans van gunstige
kiemings- en vestigingscondities.
Zo is struikheide een lichtkiemer, die open plekken vereist waar de omstan
digheden van microklimaat en bodem (temperatuur en droogte) doorgaans te
extreem zijn voor kieming en vestiging. Geschikte omstandigheden zijn afhan
kelijk van het tijdelijk samenvallen van open plekken én van een periode met
gunstig vochtig weer. Het samenvallen van deze twee voorwaarden is in ruimte
en tijd nogal onvoorspelbaar. De plant heeft dus weinig baat van synchroni
satie, en omzeilt dit door zaad te produceren dat zijn kiemkracht lange tijd
behoudt en een groot deel van het jaar tot kieming kan komen. Het probleem
van synchorisatie wordt beperkt door veel en licht zaad te maken, dat zich
makkelijk en over relatief grote afstanden kan verspreiden. De consequentie
is echter wel dat het zaad weinig reserves kan meekrijgen.
Daarentegen zijn veel kruiden in de heide schaduwplanten, die hooguit alleen
met hun reeds eerder aangelegde voortplantingsorganen het extreme micro
klimaat boven de dwergstruiklaag trotseren. Het zijn in het bijzonder schaduwkiemers, die voor kieming en vestiging de gedempte condities onder een
dwergstruikbegroeiing vereisen. De kansen voor het zaad om op een geschik
te plek te belanden zijn dus relatief groot, veelal zelfs het zekerst direct bij de
plek van de moederplant. De plant kan zo zijn kieming instellen op de periode
waarin de omstandigheden doorgaans het geschiktst zijn. De nadruk komt zo
op synchronisatie, waarbij efficiëntie en effectiviteit niet vereisen dat het zaad
jarenlang kiemkrachtig blijft. Dit geeft de mogelijkheid om in het voedselarme
heidemilieu meer zorg te investeren in de individuele nakomelingen: minder
zaad, maar wel groter met meer meegegeven reserves. Kieming en vooral
vestiging behoeven het niet extra van de betrekkelijk weersafhankelijke ge
schiktheid van een plek te hebben, wat de behoefte aan synchorisatie nog wat
meer kan verlichten.

4.3 Herbivoren en carnivoren
Slechts een klein gedeelte van de heidefauna is direct afhankelijk van heide
planten als voedselbron. De koudbloedige heideherbivoren zijn de rupsen van
een aantal vlindersoorten (o.a. heideblauwtje) en larven van keversoorten
(o.a. heidehaantje) en wantsen. Op de grassen zoals buntgras, schapegras,
tandjesgras en de zeggen zoals heide- en pilzegge leeft een reeks van
herbivoren zoals sprinkhanen, veldkrekel en heidevlinder. De grassen boch-
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Foto: Het heideblauwtje (Plebejus argus) is in het rupsstadium een grazer van heideplanten,
waarvan de groeitoppen een hoge voedingswaarde bezitten

tige smele en pijpestrootje zijn minder geschikt voor deze dieren. Daarom is
er een wezenlijk verschil tussen een grazige heide met de eerst genoemde
gras- en zeggesoorten, en een vergraste heide waarin de laatst genoemde
grassoorten overheersen.
Het korhoen is een van de weinige warmbloedigen die ook heide als voedsel
bron benutten; de herkauwers die wij op de heide laten grazen eten liever gras
dan struikheide, en dop- en kraaiheide versmaden zij geheel.
De voorwaarde om als heideplant bij de herbivoren in trek te zijn, is dat de
voedingswaarde voldoende hoog is. Dat wil meestal zeggen dat de plant een
eiwitgehalte van zo rond de 14% moeten hebben. Een vitale, jonge of
verjongde heide kan hieraan voldoen. De voedingswaarde van oude struik
heideplanten in een gesloten vegetatie haalt echter slechts een gemiddeld
eiwitgehalte van 10%, en voldoet daardoor voor vele heide-eters niet. Het
beheer kan dus het eiwitgehalte van de heide en hierdoor de herbivore
heidefauna beinvloeden. Het gaat dan om verschillende beheersmaatregelen
die een verjongend effect op de heide hebben. Het kan dan ook of tevens gaan
om een opener, pollige heide waarin de wortelstelsels van de individuele
struikheideplanten zijdelings meer de ruimte krijgen en meer nutriënten kun
nen aanspreken.
De hoge voedingswaarde van de heide is ook een voorwaarde voor het
heidehaantje, dat men juist in toom wil houden. Daartegenover staat dat het
heidehaantje tevens gebonden is aan de aanwezigheid van een beschermen
de strooisellaag voor de overwintering van de kevers en aan het vochtiger
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microklimaat van een hoge vegetatie voor de larven. Alle vormen van beheer,
maar niet alle evenzeer, werken ongunstig ten aanzien van de twee laatste
levensvoorwaarden van het heidehaantje.
De koudbloedige herbivoren op de heide zijn het voedsel voor een reeks van
predatoren zoals spinnen, wespen en loopkevers. Deze rovers zijn niet alleen
afhankelijk van de aanwezigheid van hun prooidieren, maar ook van een
lichaamstemperatuur die hun in staat stelt de nodige activiteit te ontplooien
om die te verschalken. Zij zijn daarvoor afhankelijk van de structuur van de
heidevegetatie en het daardoor opgeroepen microklimaat: beschutte, op het
zuiden geëxponeerde randen in de vegetatie en plekken met kale bodem die
overdag warm en droog zijn om al vroeg in het seizoen en vroeg in de ochtend
voldoende te kunnen opwarmen, afgewisseld met plekken met een gesloten,
hogere begroeiing die koel en vochtig zijn om op het heetst van de dag zo
nodig oververhitting af te wenden.
De koudbloedige heideherbivoren en hun thermofiele predatoren vormen
tezamen de voedselbron voor hagedissen en vogels zoals piepers, leeuweri
ken en tapuiten, en de kuikens van het herbivore korhoen. Ook deze dieren
hebben weer hun eigen voorkeur binnen het heidelandschap. De hagedis voor
een gevarieerde vegetatie met open plekken op kleine schaal, de veldleeuwe
rik voor een weids landschap, de boomleeuwerik voor een wat zandige heide
met verspreid enige opslag, de tapuit voor een heuvelachtig landschap met
konijneholen, enzovoorts.

4.4 Historisch perspectief
Een globale analyse van de bestaansvoorwaarden van de karakteristieke
organismen van de droge heide toont een oververtegenwoordiging van relatief
thermofiele soorten die afhankelijk zijn van openheid en kale grond. Onder de
planten betreft dit korstmossen, een groot deel van de bladmossen, en hogere
planten zoals wolfsklauwen, rozenkransje e.d.; struikheide zelf behoeft kale
grond om te kiemen. Het betreft ook de kenmerkende diersoorten, en gaat dan
vaak samen met een voorkeur voor variatie in de structuur van de vegetatie;
bijvoorbeeld carnivore insecten en andere carnivore geleedpotigen, reptielen
en vogels zoals duinpieper, wulp, nachtzwaluw, tapuit, roodborsttapuit, boom
pieper, e.d. Het korhoen is de enige karakteristieke heidevogelsoort die
struikheide als voedselbron benut, maar de kuikens zijn ook insectivoor.
Deze bestaansvoorwaarden sluiten nauw aan bij het beeld dat het historische
gebruik van de heide oproept: in belangrijke mate open en onvolledig begroeid
terrein, vrijwel zonder opslag van bomen of struiken. Dit beeld wordt onder
steund door foto's van omstreeks 1900. Het was een lappendeken, een in
ruimte en tijd variabele en kleinschalige afwisseling van kaal zand en jonge
tot min of meer volwassen, betrekkelijk kruidenrijke heide; met een overwe
gend matig tot slecht ontwikkelde moslaag en een dito ontwikkelde strooisellaag, met plaatselijk onder invloed van het vee wat graziger stukken
heischraal grasland. Sterk verouderde, aftakelende tot afstervende en afge
storven heidestadia moeten vrijwel hebben ontbroken.
Het opgeven van de historische exploitatie van de droge gebruiksheide leidde
tot veroudering van de struikheideplanten, sluiting van de vegetatie en nivel
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lering van de variatie in de vegetatiestructuur. Met dit 'herstel' zijn deze
organismen alle vroeg of laat aan achteruitgang onderhevig geraakt. De grote
uitzondering onder de planten zijn soorten van uitgesproken beschutte en
gedempte microklimaten, met name (tot voor kort) de levermossen - waarvan
echter een aanzienlijk deel juist niet uitgesproken kenmerkend voor droge
heide is. Het korhoen is ook een buitenbeentje. Enige tijd na het opgeven van
het heidegebruik kwamen de populaties van deze soort juist tot opmerkelijke
bloei. Dit was gelijktijdig met het proces van 'herstel' van de heide van het
vroegere gebruik èn de grootschalige nabije aanwezigheid van jong bos ten
gevolge van de heidebebossing (wintervoedsel: boomknoppen). Met het
verouderen van hei en bos, en het intensiveren van de landbouw in de
omgeving, ging het later ook met het korhoen weer - en eens zo zeer bergafwaarts.
Zo'n analyse toont ook wat de natte heide betreft, met name onder de planten,
een aanzienlijke vertegenwoordiging van thans schaarser wordende soorten
die afhankelijk zijn van kale grond: moeraswolfsklauw, zonnedauw, snavelbiezen, heidekartelblad, bepaalde veenmossen (o.a. Sphagnum tenellum). Vele
plante- en diersoorten van de natte heide vertonen een voorkeur voor een naar
structuur en samenstelling gevarieerde vegetatie en gradiëntsituaties.
Ook de natte heide moet hebben bestaan uit een mozaïek van ontwikkelings
stadia: pas geplagde open venige bodem, kruidenrijke jonge regeneratiestadia
en omvangrijkere en mosrijke volgroeide dopheidevegetatie. De overgangen
naar beekdalen leverden gagelheide en bijzondere, naar blauwgrasland nei
gende natte heide op, die naar vennen en zonering van hoogveen-, zegge- en
oeverkruidvegetaties.
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5 BEHEERSMAATREGELEN
5.1 Droge heide
5.1.1 Algemeen
Het terreinbeheer kan rekening houden met de abiotisch gegeven mi
lieudifferentiatie door het bodemreliëf te ontzien, en zich bij het beheer van de
vegetatie bewust te zijn van het hierdoor beïnvloedbare 'toegevoegde biotische' reliëf en de invloed die dit heeft op de milieudifferentiatie.
De grote lijn is, zoals gezegd, dat het aanvankelijk open, verarmend systeem
in de loop van de ontwikkeling van kale grond naar heide en verder, verandert
naar een meer gesloten, verrijkend systeem. De heide doet zo zijn eigen
bestaansmogelijkheden de das om, en de sterk toegenomen neerslag van
vooral stikstofverbindingen helpt deze das nog wat steviger aan te trekken. Dit
versnelt de spontane successie en kan deze zelfs overstuur doen 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. Met hun diepere beworteling, hun
hogere productie van organisch materiaal en de hogere netto mineralisatie
snelheid van dit materiaal breiden zij de verrijking uit naar de diepere boven
grond. De situatie wordt hierdoor versneld minder geschikt voor herstel van
heide.
Instandhouding van de halfnatuurlijke droge heide vereist dus per definitie
doelgericht onderhoud. Wil men de karakteristieke soorten en levensgemeen
schappen van de heide behouden, dan gaat het om instandhouding of herstel
van de ecologische randvoorwaarden en om het patroon van verschillende
successiestadia van de vegetatie die zo belangrijk zijn voor de heidefauna.
De verhoogde atmosferische neerslag van voedingsstoffen maakt het beheer
niet eenvoudiger, en de neerslag en ophoping van zware metalen doet nog
een extra duit in het zakje: de afzet van het plagsel is in een aantal gevallen
een milieuhygiënisch probleem geworden (DHV, 1991). Overigens zou deze
depositie de laatste jaren zijn geminimaliseerd (mededeling Beije; idem). Dit
zou betekenen dat de huidige belasting van het strooisel als een historisch
gegeven moet worden beschouwd.
Het beheer moet in de eerste plaats gericht zijn op tegenwerking van de
natuurlijke tendens naar verrijking van het systeem. Dit betekent ingrijpen in
de accumulatie in de kringloop in het plant- bodemsysteem. De doelmatigheid
van de beheersmaatregelen kan worden beoordeeld naar het aangrijpen op
de werking van het systeem. De kern is afromen van de ophopende voedings
stoffen via directe afvoer, en bevordering van natuurlijke uitspoeling. Fig. 8
geeft, in aansluiting op fig. 2, een samenvatting van deze procesgerichte
benadering. Het beheer kan in aansluiting gericht zijn op bevordering van de
terreinheterogeniteit door variatie in de horizontale en verticale structuur van
de vegetatie.
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Schema van de procesgerichte benadering van de verschillende beheersmaatregelen

5.1.2 Afzonderlijke maatregelen
* Maaien
Maaien verwijdert met de afvoer van het gewas de daarin aanwezige voedings
stoffen. Het zet de opname van voedingsstoffen en de productie van organi
sche materiaal tijdelijk terug naar nul. De strooiselophoping blijft echter
ongemoeid.
De vegetatie kan door het uitlopen van slapende knoppen op de wortelhals
snel herstellen. De voedingsstoffenopname en de productie van organische
stof komen zo snel op gang. Het toenemen van de recirculatie van voedings
stoffen is hierdoor nauwelijks beïnvloed. De maatregel heeft dus in eerste
instantie een gering en voorbijgaand effect op de natuurlijke tendens naar
verrijking.
Het resultaat is wel een gelijktijdige verjonging van de heide, wat leidt tot
nivellering van de variatie in de vegetatie en in het microklimaat, en in de
daarvan afhankelijke flora en fauna; jaarlijks maaien leidt tot een 'heidegazon'.
Struikheide jonger dan 7-10 jaar regenereert goed, bij toenemende ouderdom
vermindert het herstelvermogen.
De relatief grootste afvoer van voedingsstoffen wordt bereikt als gemaaid
wordt tijdens de periode met optimale activiteit van de vegetatie. Maaien in
juli, voor de zaadzetting van de grassen, en snelle regeneratie en sluiting van
de heidevegetatie beperkt het risico van toenemende vergrassing. De gelijkjarigheid van de vegetatie verhoogt echter toch op den duur het risico dat er
grotere gaten in de vegetatie kunnen vallen waardoor grassen zich massaler
kunnen vestigen of uitbreiden.
Door diep afgesteld maaien, daarna bijeen harken (meteen acrobaat) of bijeen
vegen van het gewas en losgemaakte strooisel, en door het materiaal vervol
gens af te voeren, wordt het op zich zeer beperkte effect van maaien op de
beschikbaarheid van voedingsstoffen versterkt. Deze maatregel en zijn effect
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komen dari dicht in de buurt van ondiep plaggen of chopperen. De combinatie
van maaien en harken van niet-vergraste heide wordt in Zuid-Engeland met
succes toegepast door de Royal Society for the Protection of Birds, met behulp
van een aangepaste mechanische straatrolbezem. Uit veldexperimenten van
het IPC bij Teriet blijkt, dat jaarlijks uitvoeren van deze combinatie in vergraste
heide ook tot herstel van de heide kan leiden.
* Plaggen
Bij plaggen wordt normaliter het gewas en de strooisellaag tot op de (humeuze)
zandbovengrond verwijderd. De maatregel is zeer effectief voor het tegengaan
van de natuurlijke verrijkingstendens, omdat het de grootste bulk van de
stikstof èn fosfor uit het systeem afvoert. Er blijft kale, volledig aan uitspoeling
blootgestelde grond achter. De successie, en daarmee de tendens naar
verrijking, wordt effectief teruggezet naar de schraalst mogelijke uitgangssi
tuatie.
Herstel van de vegetatie moet plaatsvinden door hervestiging uit zaad, en
verloopt in ruimte en tijd gespreid omdat de kiemings- en vestigingsomstan
digheden op droge kale grond doorgaans moeizaam zijn (microklimaat). Het
begin van opname en productie wordt hierdoor aanzienlijk gerekt. De ontwik
keling van een heidestadium kan door dit alles geruime tijd op zich laten
wachten. De geleidelijkheid van het proces bevordert variatie in de ontwikke
ling en in de structuur van de vegetatie. Het risico van vestiging van grassen
is in principe minimaal.
Na plaggen van vergraste heide neemt het risio van hernieuwde vergrassing
toe met de duur van de voorafgaande periode van vergrassing, c.q. de mate
waarin de eerdere grasvegetatie de beschikbaarheid van voedingsstoffen in
de bodem heeft verhoogd.
Het tijdstip van plaggen van vergraste heide lijkt niet vanbelang. De aanwezige
graszaadbank wordt immers in theorie volledig verwijderd. In de praktijk van
het machinaal plaggen kan dit echter tegenvallen, omdat het relatief zware
graszaad vaak in grote hoeveelheden uit het plagsel en over de achterblijven
de kale grond wordt uitgeschud. Dit verhoogd het risico van hervergrassing,
maar natuurlijk alleen zolang dit zaad zijn kiemkracht nog niet heeft verforen.
Omdat dit echter al na een aantal maanden het geval is, kan dat risico worden
beperkt door te plaggen voor de zaadzetting van de grassen, voor eind juli. In
verband met graszaadverspreiding en vegetatieve grasuitbreiding vanuit de
omgeving is het raadzaam niet van buiten naar binnen, maar in omgekeerde
richting te plaggen. In hellend terrein is het het effectiefst om langs de
buitenzijden van vergraste delen met de hellingsgradiënt mee te plaggen.
Na langdurige vergrassing kan het risico verder worden beperkt door dieper
te plaggen, door behalve de strooisellaag ook een laag van de verrijkte
bovengrond mee te nemen.
In de praktijk bestaat bij plaggen risico van blijvende nivellering van het fijnere
reliëf, van vernietiging van archeologische waarden (grondsporen, artefacten)
en, bij plaggen van vergraste heide, van uitbreiding vanuit achtergebleven
randen en van onvolledig meegenomen graspollen in kleine natuurlijke de
pressies, in rijsporen e.d. Het laatste lijkt echter niet negatief voor de fauna.
Daartegenover kan kleinschalig plaggen fijner reliëf en begroeiingsranden
opleveren.
Zulk plaggen is overigens ook de enige doeltreffende methode om de geac
cumuleerde immissie van zware metalen uit het terrein te verwijderen. Daar-
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door kan de afzet van het materiaal echter problematisch zijn: volgens de
geldende normen te zeer met zware metalen verontreinigd heideplagsel moet
als afval worden behandeld; minder belast heideplagsel kan na verwerking als
compost of zwarte grond worden afgezet.
* Dieper plaggen
Bij dieper plaggen wordt ook een laag van de verrijkte, humeuze zandbovengrond (A1 of Ah) meegenomen. Niet alleen verlaagt dit na langdurige vergras
sing het risico van hervergrassing, maar het is ook effectiever voor de
bestrijding van verbraming. Bovendien kan dit op min of meer lemige zand
gronden vers, minder uitgeloogd materiaal aan de oppervlakte brengen en/of
aanleiding geven tot verstuiving, en zo een milieu bieden voor daarop inge
stelde en voor het natuurbehoud waardevolle heideplantesoorten (wolfs
klauwsoorten, valkruid, schorseneer, rozenkransje e.d.). Hervestiging van de
vegetatie kan echter, vooral op minder lemige bodem, eens zo lang op zich
laten wachten, maar tevens een eens zo gedifferentieerde vegetatieontwikke
ling oproepen. Diep branden en intensieve begrazing (overbegrazing, -betre
ding) kunnen evenzo lokale verstuiving doen optreden.
Bij dieper plaggen dan alleen de strooisellaag wordt zandiger materiaal
verkregen dat door deze bijmenging na compostering eerder aan de milieu
hygiënische normen ten aanzien van het gehalte zware metalen voldoet (zie
de analysegegevens in DHV, 1991).

Foto: Kleinschalig (plagpatroon) op de heide in de Belgische Kempen (Massart, 1912)
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* Ondiep plaggen en chopperen
Ondiep plaggen of chopperen (losfreezen) is naar werking niet veel anders
dan extra diep afgesteld maaien-en-afvoeren.
Het bovengrondse gewas en het losgemaakte strooisel worden vergaard en
afgevoerd. De verwijdering van gewas en strooisel betekent directe afvoer van
de bulk van de voedingsstoffen. Een deel van het strooisel blijft echter achter
en is enige tijd onderhevig aan versterkte afbraak, wat in de winter kan
samengaan met benutting van de potentiële uitspoelingsmogelijkheden. De
wortelhalsknoppen kunnen voor een deel gespaard blijven en een groot deel
van de zaadbank blijft ongemoeid. Hierdoor kan een (vrij) snel herstel van de
vegetatie optreden, versterkt door tijdelijk extra beschikbaar komende gemi
neraliseerde voedingsstoffen. Dit gaat echter ten koste van een stuk differen
tiatie in de herstel(len)de vegetatie. Als de resterende strooisellaag wat is
opengebroken, kan dit laatste minder zijn als gevolg van snelle hervestiging
in de spleten en scheuren in deze laag. Voor deze maatregel geldt verder een
nuancering op wat hierna over branden wordt opgemerkt. Het effect is inter
mediair tussen dat van plaggen en van branden (zie hierna).
* Branden
Branden op een tijdstip dat de vegetatie droog, maar het strooisel nog vochtig
is, spaart de laag organisch materiaal en daarmee veel van de planten en het
(bodem)leven ter plekke. De brandbaarheid neemt toe met hogere ouderdom
van de vegetatie, maar tegelijkertijd neemt het regeneratievermogen van de
struikheide af. De effecten hangen ook af van het seizoen en de weersgesteld
heid.
In de beheerspraktijk wordt zulk 'ondiep' branden toegepast in het voorjaar.
Voor deze maatregel geldt globaal hetzelfde als voor maaien-en-afvoeren.
De stikstof uit het verbrande materiaal vervluchtigt, maar de fosfor blijft achter.
Het herstel verloopt na brand vrij langzaam (Grant, 1983). Er verdwijnt toch
nog tot de helft van de strooisellaag, afhankelijk van de manier van branden
(Diemont et al. 1982). De vrijgekomen asresten kunnen snel in de nutriënten
kringloop in het plant-bodemsysteem worden opgenomen. Er treedt een
tijdelijk verhoogde beschikbaarheid van voedingsstoffen of 'nutriëntenstoot'
op die in het aansluitende groeiseizoen direct door de vegetatie kan worden
benut. Bij ondiep branden aan het eind van het groeiseizoen heeft dit wat
minder invloed. In het daarop volgende winterseizoen staat immers de voedingsstoffenopname door het gewas stil, heerst een overwegend neerslag
overschot en bestaan dus gunstiger omstandigheden voor uitspoeling.
De tijdelijk verhoogde beschikbaarheid van voedingsstoffen versterkt het risico
van vergrassen. 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.
* Diep branden
Intensieve brand na langdurig droog weer kan ook de strooisellaag in rook
doen opgaan. Zulk diep branden ('brand tot op het zand') tegen het eind van
het groeiseizoen vernietigt het aanwezige levende en dode organische mate
riaal - overigens niet anders dan plaggen. Hierbij vervluchtigt de daarin
vastgelegde stikstof, maar fosfor wordt niet afgevoerd. De situatie wordt
volledig teruggezet naar een kale, volledig aan uitspoeling blootgestelde
grond. Herstel van de vegetatieontwikkeling vindt plaats door hervestiging via
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zaad. De ontwikkeling van een heidestadium kan nogal wat jaren op zich laten
wachten. Het nuttige verlies door uitspoeling loopt vertraagd af. De geleide
lijkheid van het hervestigingsproces kan waardevolle pionierstadia opleveren
(licheenrijke buntgrasvegetaties) en variatie in de structuur van de zich ont
wikkelende heidevegetatie bevorderen.
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 plaggen, en van de graszaadaanvoer.
* Begrazen
De activiteit van grazende dieren heeft een complex van gevolgen. Herbivoren
grazen bij voorkeur op planten die een hoge voedingswaarde bezitten. Deze
waarde is afhankelijk van zowel de plantesoort als van de groeiomstandigheden en van het seizoen. Grazen is als het ware een selectieve vorm van
maaien: gras en jonge struikhei worden wel gegeten, dood gras en oude
struikheiplanten worden gemeden, evenals dop- en kraaiheide. Het beïnvloedt
daardoor de structuur, de vitaliteit en de samenstelling van de vegetatie. Er
gaan diersoorten optreden die aan mest gebonden zijn, met name mestkevers
en -vliegen.
De directe afvoer van nutriënten (fosfor, stikstof) bij verwijdering van de dieren
is minimaal. Bij permanent begrazen, als het ingezette vee het hele etmaal in
het terrein blijft, vindt via de in het terrein gedeponeerde faeces en urine
kortsluiting van de kringloop in het plant-bodemsysteem plaats. Er is daarbij
sprake van enige ruimtelijke herverdeling via die achtergelaten uitwerpselen:
plaatselijk wordt de beschikbaarheid van voedingsstoffen verhoogd, op groter
schaal wordt ophoping van strooisel en humus geremd. Het grootste deel van
de stikstof, naar schatting de helft van de opgenomen stikstof, verdwijnt echter
door vervluchtiging uit de urine.
Bij 'beweiden' (zie figuur 8), wanneer het ingezette vee 's nachts wordt binnen
gehaald, kan een aanzienlijk deel van de uitwerpselen in de stal terecht komen.
In dit geval wordt naast stikstof ook een niet-verwaarloosbare hoeveelheid
fosfaat uit het terrein afgevoerd.
Begrazen kan door de consumptie van het gewas de strooiselproductie en
voedingsstoffencirculatie beperken. De aanwezige strooisellaag kan boven
dien door vertrapping worden aangetast, zelfs (vrijwel) geheel verdwijnen,
waardoor de uitspoeling versterkt wordt. Begrazen beïnvloedt in de kringloop
de afbraak van organische stof door schimmels en daaraan gebonden bodemarthropoden negatief, maar de afbraak door bacteriën positief. Per saldo
kunnen er meer voedingsstoffen via uit- en eventueel afspoeling uit het
systeem verdwijnen, dan er door kortsluiting van de kringloop via faeces en
urine wordt vastgehouden.
Begrazen kan de variatie in de structuur van de vegetatie bevorderen en het
risico van vergrassing en opslag terugdringen. Het effect en de bijdrage aan
de variatie in de vegetatiestructuur zijn uiteraard afhankelijk van de soort
grazer en de dichtheid. Sterke begrazing leidt tot het ontstaan van grazige
vegetaties anders dan wat in het spraakgebruik met vergrast bedoeld wordt,
bestaande uit tred- en vraatbestendige plantesoorten ('heischraal grasland'),
plaatselijk tot kale vertrapte bodem.
Intensieve begrazing ('rantsoenbeweiding') van vergraste heide in de periode
dat bochtige smele en pijpestrootje het smakelijkst en voedzaamst zijn, kan
de grassen uitputten en zo vergrassing teniet doen. Hiermee wordt in de
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Foto: Koeienbegrazing op het Wapserveld in 1994

praktijk recent steeds meer - maar niet altijd - succes behaald.
Intensieve begrazing in de daarvoor kwetsbare periode kan, evenals in gras
land, legsels van vogels en zandhagedis vernietigen, steilkantjes met kolonies
van graafwespen e.d. verloren doen gaan - maar ook nieuwe steilkantjes
creëren - en reptielen vertrappen.
Dit type beheer is lastiger te evalueren dan de voorgaande maatregelen,
omdat bij een beoordeling de som van de effecten in het gehele terrein in
beschouwing moeten worden genomen, en de afzonderlijke effecten vaak
sterk afhankelijk zijn van het concrete terrein en van de ingezette veesoort en
-ras. Het induceert een ruimtelijk patroon van verschillen in successiestadia
die min of meer gefixeerd kunnen zijn. In het algemeen blijven echter op kleine
schaal aanvullende maatregelen gewenst.

5.1.3 Vergelijking
a. De maatregelen
Het beheer van droge heide is in principe 'makkelijker' naarmate de bodem
van nature droger, en bovendien grofzandigeren leem- en voedselarmer is.
In de praktijk zal het beheer van arme heide op haarpodzolgronden minder
moeizaam kunnen zijn dan het beheer van rijkere heide op holtpodzolgronden.
Vanwege de kwaliteiten van flora en vegetatie van rijkere heide verdient het
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extra aandacht om juist ook daarin zorgvuldig de plekken te bepalen waar met
naar verhouding de minste inzet het beste resultaat kan worden geboekt. Voor
de lastiger terreinen verdienen verder ook alternatieven als heischraal gras
land de aandacht.
Plaggen is de doelmatigste maatregel om accumulatie van voedingsstoffen in
de stofkringloop terug te draaien en een in ruimte en tijd gedifferentieerde
vegetatieontwikkeling te bevorderen. Het effect dat bereikt kan worden, is
mede afhankelijk van de positie van de verschillende terreindelen binnen het
gehele terrein, van de aard van het ecosysteem ter plekke en de wijze en het
tijdstip van uitvoering; denk in dit verband in het bijzonder aan de fauna.
Begrazen door middel van het weiden van vee biedt eveneens mogelijkheden
de stofkringloop te beïnvloeden, en tevens ruimtelijke gradaties in de beïnvloe
ding van de vegetatie te bewerkstelligen. De perspectieven op gunstige
resultaten worden echter sterk bepaald door de oppervlakte en de gesteldheid
van het terrein, in het bijzonder de bodem. Met name wanneer de historische
gebruiksheide als streefbeeld wordt gekozen, is begrazen een passende
beheersvorm. Aanvullende maatregelen zullen doorgaans nodig zijn als voor
een lage beweidingsintensiteit wordt gekozen, en/of indien sprake is van een
relatief hoog fosfaatgehalte van de bodem.
Branden, onder omstandigheden waarin de minerale asresten vervolgens
bloot staan aan uitspoelen (en/of afspoelen), kan de effectiviteit van plaggen
benaderen. Dit geldt speciaal voorfosfaatarme bodems. Ten behoeve van het
behoud van de verscheidenheid aan vegetatietypen, vegetatiestructuur en de
fauna binnen het terrein geldt, evenals voor plaggen, dat de schaal waarop dit
wordt toegepast klein moet zijn.
Maaien heeft een gering effect op de stofkringloop. Alleen de in de boven
grondse plantedelen aanwezige mineralen worden bij de afvoer van het gewas
uit het systeem verwijderd. Maaien leidt tot een eenvormige vegetatie met
weinig structuurvariatie. Hierdoor bieden de gemaaide delen met name voor
de fauna minder mogelijkheden.
Plaggen (of chopperen) komt dus als effectiefste maatregel op de eerste
plaats, en begrazen op een tweede plaats. Op zeer goed doorlatende gronden
en/of aflopend, hellend terrein (perspectief op verlies door uitspoeling, resp.
afspoeling) kan begrazen de strooiselophoping en vergrassing sterk remmen,
terugdringen of zelfs vrijwel doen verdwijnen, en tegelijkertijd de heide door
verjongen vitaal houden. In zulke gevallen, en op fosfaatarme gronden, is
beweiden tenminste op meer dan alleen korte termijn even effectief als diep
plaggen. De eerste plaats lijkt op fosfaatarme, goed doorlatende gronden ook
gedeeld te worden worden met diep branden, dat anders lager scoort. Maaien,
ondiep branden, ondiep plaggen e.d. sluiten de rij.
b. De frequentie of intensiteit
De frequentie van de beheersmaatregelen kan niet uit de beschikbare gege
vens van het historische heidebeheer worden afgeleid. Deze exploitatie
haalde er het maximale van af, 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 verbost terrein). Bovendien compliceert de
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atmosferische depositie de zaak. Het volgende is zo niet meer dan een zeer
globale schatting.
Bij struikheide meer dan 7 à 10 jaar oud vermindert het herstelvermogen. Bij
'normaal' maaien en ondiep branden van niet-vergraste droge heide betekent
dit een frequentie van ingrijpen van zeg 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. De cyclus kan wellicht 5-6 maal herhaald worden
(?). 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 rantsoenbewei
ding, wil men niet met een vergraste heide eindigen.
Zulk 'normaal' maaien en ondiep branden betekent op zeer laag productieve
haarpodzolgronden 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 wat de kans op vergrassing betreft minder riskant punt naarmate
de bodem fosforarmer, beter doorlatend en hellend is. Het levert dan ook een
gevarieerder begroeiing.
In open stuifzandheidevegetaties 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 (m.n. lever- en bladmossen), en anderzijds
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. 'De heide heeft toekomst' (Werkgroep Heidebehoud en Heidebeheer, 1988) gaat uit van een plagcyclus van circa 40 jaar.
Bij het huidige niveau van atmosferische depositie is een kortere cyclus
noodzakelijk om de heide te behouden, soms al eens per 15 jaar (Roos &
Vintges, 1991).
Op arme haarpodzolgronden lijkt eens per 40 jaar voorshands een redelijke
taxatie. Op zeer laag productieve haarpodzolgronden kan een ruimere cyclus
mogelijk zijn (tot eens per 60 jaar), op rijkere, productievere holtpodzolgronden
kan een kortere gewenst zijn (eens per 20 - 30 jaar).
In plaats van zulke algemene schattingen, waarin de plaatselijke omstandig
heden buiten beschouwing blijft (denk aan uit- en/of afspoeling), kan in de
praktijk ook als terreingebonden criterium voor ingrijpen 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.
Daarentegen moet worden aangenomen dat ondiep plaggen na de eerste keer
sneller herhaald zal moeten worden, schattenderwijs eens in de 15 - 20 jaar.
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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 beheersregiem. Dit
kan worden gevonden in begrazen, aangevuld met - waar de begrazing de
veroudering en strooiselophoping met 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 voorkeur worden aangenomen
voor plaggen, maar er zijn alternatieven (diep branden, diep maaien, e.d.).
Door de graasdruk te sturen, door begeleiding door een herder plus hond, door
tijdelijke rasters o.i.d., kan de noodzaak om aanvullende beheersmaatregelen
uit te voeren worden gedrukt.
Uitgaande van de elders genoemde productie- en consumptieniveaus en van
de voedselbehoefte per dier (De Molenaar, in voorbereiding), kan voor ieder
niveau van begrazingsdichtheid de veebezetting worden berekend. Tabel 1
geeft op deze basis een berekening van het aantal schapen per ha, dat bij
verschillende niveaus van productie 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.
Tabel 1.

Aantal schapen per ha, afgerond, bij verschillende niveaus van productie van de heide en van
begrazingsintensiteit; boven: schapen van ca. 30 kg, onder van ca. 70 kg lichaamsgewicht (De
Molenaar, in voorbereiding)
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
1,1 - 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

Praktisch zal begrazen, met aanvullend plaggen van terreingedeelten waar de
beesten het niet (meer) voldoende kunnen bijhouden, in het algemeen het
effectiefst zijn. De frequentie van plaggen hangt daarbij uiteraard mede af van
de bodemomstandigheden, in het bijzonder de vochtigheid en de natuurlijke
bodemvruchtbaarheid.
c. Aantasting door het 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 (op niet zeer fosforarme
gronden) worden voorkomen door snel te maaien, eventueel ondiep te bran-
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den. Op termijn is plaggen uiteraard effectiever - maar vaak organisatorisch
meer een probleem. Het risico van aantasting kan worden voorkomen door de
strooisellaagontwikkeling te remmen (begrazen, eventueel frequent maaien).

Foto: Hooglanders op de heide

5.2 Vochtige tot natte heide
5.2.1 Algemeen
Het systeem van de permanent natie heide functioneert anders dan dat van
de droge heide, er geldt dan ook een andere beheersbenadering voor. Het
accent moet bij deze weinig veranderlijke heide in de eerste plaats gelegd
worden op bescherming tegen veranderingen in de waterhuishouding ter
plekke en/of in de hydrologisch samenhangende omgeving. Is deze conditie
gewaarborgd, dan kan beheer in principe achterwege blijven totdat zich door
natuurlijke bodemvorming en successie, eventueel alsnog in enigerlei mate
door atmosferische depositie versneld, op termijn een ongewenste situatie
ontwikkelt.

5.2.2 Afzonderlijke maatregelen en afweging
Maaien en begrazen van permanent natte heide hebben dus weinig zin.
Plaggen in principe ook niet, maar leidt wel tot het optreden van (secundaire)
pioniervegetaties met een hoge natuurbehoudswaarde. Tot op zekere hoogte
en in andere patronen kan dit, afhankelijk van het terrein, ook opgeroepen
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worden door begrazing. Branden leidt op moerige tot venige gronden tot
versterkte mineralisatie en daardoor tot een risico van eutrofiëring.
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 teniet gedaan door
plaggen en/of begrazing. Maaien en branden hebben ook in dit geval weinig
zin.
Het het beheer van natte heide is dus 'makkelijker' naarmate de bodem van
nature permanent natter is. Permanent natte heide behoeft in principe geen
ander beheer dan extern beheer, gericht tegen verandering van de grondwa
terhuishouding. Maaien en begrazen hebben nauwelijks zin, branden moet
worden afgeraden. Plaggen kan echter voor het natuurbehoud waardevolle
(secundaire) pioniervegetaties doen optreden.
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. Vergrassing kan worden teniet gedaan
door plaggen en/of begrazing.

5.3 Effectgerichte maatregelen
Onder effectgerichte maatregelen verstaat men ingrepen die worden getroffen
om de gevolgen van onnatuurlijke veranderingen, met name van vermesting,
verdroging en verzuring, teniet te doen. Ze worden zo genoemd om de
tegenstelling met bron- of oorzaakgerichte maatregelen te benadrukken.
Het onderscheid tussen 'reguliere' beheersmaatregelen, effectgerichte maat
regelen en natuurontwikkelingsmaatregelen is echter arbitrair en afhankelijk
van de situatie. Neem bijvoorbeeld plaggen. Dit is in een nog niet vergraste
heide een 'reguliere' beheersmaatregel die vergrassing voorkomt; plaggen in
een vergraste heide wordt beschouwd als een effectgerichte maatregel omdat
deze bedoeld is om het effect van vermesting en verzuring weg te werken maar het kan ook worden gezien als een maatregel om een door atmosferische
depositie aangedikt achterstallig onderhoud weg te werken; (diep) plaggen in
zowel niet als wel vergraste heide creëert een nieuwe abiotische uitgangsitua
tie en kan in deze zin net zo goed als een natuurontwikkelingsmaatregel
worden opgevat; plaggen in een heideontginning, waarbij ook de bovengrond
wordt verwijderd, is ook een natuurontwikkelingsmaatregel.
Plaggen, chopperen en maaien-en-harken, diep branden en intensieve sei
zoensbeweiding kunnen zo onder bepaalde omstandigheden alle als effect
gerichte maatregelen worden beschouwd. Daarnaast zijn ook andere ingrepen
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
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toevoeging. Het heeft uiteraard een invloed op langere 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
gen. Na aanvankelijke agrarische winst geraakte de grond echter op lange
duur 'uitgemergeld', en ontstond uiteindelijk op zo behandelde zandgronden
veelal een heischraalgraslandachtige 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 aangepast beheer een eigen kwaliteit
en bijzondere rand- c.q. overgangssituaties opleveren. Een absolute voor
waarde 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 ten aanzien van waterkwaliteit en peilbe
heer 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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6 BESLUIT
De beheerder staat in de praktijk voor het onderkennen van de potenties van
het terrein, het bepalen van de mogelijke beheersmaatregelen, en het voor
spellen van de effecten van deze maatregelen in de gegeven situatie. Op basis
hiervan kunnen de mogelijke doelstellingen het effectiefste en efficiëntste
beheer worden bepaald. Uiteindelijk moet dan een keuze worden gemaakt.
Met ingrepen op de vegetatie en voedingsstoffenkringloop kan de structuur,
samenstelling en conditie van de vegetatie worden beïnvloed, en daarmee ook
het milieu voor de verschillende diersoorten worden gestuurd. Inspelend op
de plaatselijke verschillen in reliëf, vochthuishouding en bodem kan het beheer
een optimale verscheidenheid aan levensomstandigheden in het terrein be
reiken en daarmee een maximale bijdrage leveren aan het behoud van de
biodiversiteit. Hierbij kan de aandacht specifiek gericht zijn op een aantal
bedreigde, kwetsbare en/of zeldzame plante- en diersoorten. Dit vereist kennis
van de uiteenlopende levensvoorwaarden van deze soorten. Van een aantal,
voornamelijk plantesoorten, kunnen de levensvoorwaarden worden aangege
ven binnen de kaders van de ontwikkelde visie op het systeem.
Gaat het om diersoorten, dan wordt men geconfronteerd met ruimtelijke
aspecten zoals oppervlakten, patronen in vegetatietypen en landschappelijke
structuren. Het wordt dan eens te meer van groot belang de keuze van
maatregel en het tijdstip en de plek en schaal waarop deze wordt uitgevoerd
zorgvuldig te overwegen. De betreffende studie is reeds vergevorderd.
Aansluitend zal ook aandacht worden geschonken aan de invloed van recrea
tie.
Waar beheersmaatregelen geen invloed op hebben, zijn belangrijke externe
gegevenheden zoals met name de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen
en grondwaterstandsdaling ten gevolge van ontwatering of grondwateronttrek
king. Hiervoor moeten in andere kaders andere, zogenoemde bron- of oorzaakgerichte maatregelen worden getroffen.
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