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VOORWOORD
Dit rapport is het derde in de reeks verslagen van het project 'Planning en
evaluatie heidebeheer'. Dit project analyseert de heide als ecosysteem en de
levensvoorwaarden van de daarin optredende plante- en diersoorten, om met
deze bouwstenen een kennismodel voor het beheer van de heide te ontwik
keien. Het navolgend schema geeft een overzicht van de voorgenomen
bouwstenen. De thans in concept gereed zijnde rapporten zijn aangeduid door
onderstreping van hun nummer.
Onze heidevelden zijn historische agrarische gronden of halfnatuurlijke eco
systemen, die voor hun behoud afhankelijk zijn van voortzetting 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, kreupelhout en hoogveen. Doortrekken van de lijn uit het verleden is
echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. De huidige tijd verlangt immers 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 keuzemogelijkheden kunnen
zijn. Effectiviteit en efficiëntie zijn de sleutelwoorden.
De kern van de probleemstelling 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 essentiëfe factoren en hun onderlinge relaties boven water haalt en ordent. Dit is
neergelegd in het voorgaande rapport "Systeembeschrijving van de heide".
Het functioneren van het plant-bodemsysteem staat hierin centraal.
De keerzijde van deze procesbenadering is een patroonbenadering van het
ecosysteem heide. De aanpak van de kern van de probleemstelling vraagt dus
ook om een visie op de grondslag, werking en betekenis van milieuvariatie of
terreinheterogeniteit. Dit onderwerp is in het tweede rapport "Verscheidenheid
en heterogeniteit" eerst algemeen bezien. In aansluiting behandelt dit derde
rapport de beeldvorming ten aanzien van de heide.
Evenals de voorgaande rapporten geeft het een ordening van literatuurgege
vens, eigen onderzoekgegevens, ervaring, inzichten en interpretaties, toespit
send op het ontwikkelen van begripsvorming voor de praktijk van planning en
beheer. Dit mondt uit in een overzicht van de effecten van beheersmaatregelen
op heideterreinheterogeniteit en de doorwerking daarvan op de ontwikkeling
van flora, vegetatie en fauna, en in een nadere practische indeling van
heidevegetatietypen.

Terreinheterogeniteit in de heide

7

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.
Nadat de biodiversiteitsingang in het voorgaande rapport eerst in algemene
zin is verkend, wordt de beschouwing van deze patrooningang hier toegespitst
op de heide. De ecosysteem- of procesingang is in het eerste rapport aan de
orde gesteld, waarbij het accent lag op het plant-bodemsysteem van de heide.
Voor uitgangspunten en begripsvorming wordt naar beide voorgaande rappor
ten ven/vezen.
De verscheidenheid aan levensvormen vindt zijn oorsprong in de ruimtelijke
afwisseling in milieutypen of terreinheterogeniteit. Deze terreinheterogeniteit
is in eerste aanleg vooral een functie van het reliëf, waarbij het milieutype op
zijn beurt een functie is van de positie van zijn plek in de topografie van het
landschap. Dit vormt de matrijs voor de levende natuur. Tegen deze achter
grond kunnen terreinen in de eerste plaats worden beschreven als een meer
of minder afwisselend landschap van hoogteverschilen, bodemtypen en
grondwaterregimes, in tweede instantie van begroeiingstypen in termen van
structuur en textuur, en ten slotte van microklimaten. Het terreinbeheer stuurt
in dit geheel vooral via beïnvloeding 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 samenstelling en soortenrijkdom van flora en
fauna.
De terreinheterogeniteit in de droge heide wordt in hoofdzaak bepaald door
afwisseling in het microklimaat, in afhankelijkheid van het gegeven reliëf en
het beheersafhankelijke ontwikkelingsstadium van de vegetatie, en in de
bodemvruchtbaarheid. Wat het successiestadium in de vegetatie-ontwikkeling
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. Hier
door kunnen de effecten van de verschillende beheersmaatregelen 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, die primair afhankelijk zijn van het 'koud-' of
'warmbloedig' zijn van de diersoorten.
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,
maar door het gemakkelijk uitdrogen en dan thermisch sterk isoleren van het
oppervlak van de organische bovengrond en van de bodembedekking met
strooisel en mosgroei verdwijnt dit verschil vrijwel geheel. De invloed van de
verschillende beheersmaatregelen via de vegetatiestructuur op het microkli
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maat en op de gang van het vegetatieherstel volgend op de ingreep is hierdoor
minder sterk dan in de droge heide. In het verlengde daarvan zijn de differen
tiërende consequenties voor de fauna ook minder, des te meer door de
relatieve soortenarmoede als gevolg van het feit dat de overheersende
plantesoorten niet of nauwelijks door herbivoren wordt gegeten.
Een wezenlijk 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. De vochtige tot natte
heide heeft daardoor een subarctisch-oceanisch karakter, de droge heide
meer een gematigd/submediterraan-oceanische inslag.
De betekenis van terreinheterogeniteit voorde verscheidenheid van de fauna
wordt voor de vogels, de reptielen en amfibieën, en de dagvlinders van de
heide nader uitgewerkt in de rapporten 5,6 en 7.
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1 ALGEMEEN
De heide is een voor plant en dier extreem milieu. De bodem is arm aan
voedingsstoffen en zuur. De vocht- en voedingsstoffenhuishouding is afhan
kelijk van aanvoer door atmosferische neerslag, het systeem is atmotroof. De
karakteristieke planten van de heide wortelen ondiep.
De vegetatie van onze heide is kenmerkend voor een gematigd tot koel,
Atlantisch klimaat met een jaarlijks neerslagoverschot. De droge heide wordt
aangetroffen op relatief hoog gelegen zand- en lemige zandgronden, waarde
bodem is verarmd door historische exploitatie en uitspoeling, en op jonge, zeer
arme zandgronden. In hydrologisch opzicht is de droge heide kenmerkend
voor inzijgingsgebieden (hangwaterprofielen). De natte heide wordt aangetrof
fen op vergelijkbare gronden, waar de wortelzone tenminste in het winterhalf
jaar contact heeft met het grondwater (contact- en grondwaterprofielen).
In het terrein kunnen de verschillende typen van droge en natte heide worden
aangetroffen. De contouren van de differentiatie in de heide vinden hun
grondslag in reliëf en bodemopbouw.
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2 DROGE HEIDE
2.1 Typering
a. Voorkomen
De droge heide komt voor op goed doorlatende zandgronden met een diepe
grondwaterstand, dat is bij grondwatertrap (Gt) VII en VI. De vochtvoorziening
van de plant is afhankelijk van de neerslag en het gebonden vocht in de bodem.
De bodemvorming leidt tot de ontwikkeling van xeropodzolgronden (inspoelingsprofielen), bedekt met een organische laag (strooisel) tot een dikte van
circa 3 à 6 cm. Bij degradatie van de vegetatie ontstaan stuifzanden.
b. Vegetatie
De aspectbepalende soort in de droge heide is struikheide; kraaiheide kan er
in het noorden van het land ook een aandeel in hebben. De overheersende
soorten zijn lichtminnend (fotofiel) en voedselarmoede verdragend (oligotrafent), met speciale aanpassingskenmerken die voor het leven in droog milieu
functioneel zijn (xeromorf); hun blad is klein en leerachtig (micro- en sclerofyl).
Struik- en bekervormige korstmossen en bladmossen kunnen vrij veel in de
droge heide voorkomen. Het voorkomen van plantesoorten van schaduwrijke
re en vochtiger milieus, zoals levermossen, is beperkt tot de ondergroei onder
dichte, hogere en oude heide met een dikkere strooisellaag, in het bijzonder
op noordhellingen en - hellinkjes.
De droge heide wordt gerekend tot het Genisto anglicae-Callunetum (Tüxen
1937), ook wel aangeduid als Calluneto-Genistetum; de bosbesrijke heide van
de stuwwallen wordt gerekend tot het Vaccinio-Callunetum, de heide van onze
kustduinen tot het Empetrion-Callunetum. Het Genisto anglicae-Callunetum
wordt onderverdeeld in zes subassociaties, die in hoofdzaak samenhangen
met verschillen in bodem en microklimaat.
Naar bodem worden onderscheiden de soortenarme subassociatie typicum
(of inops), karakteristiek voor de zeer arme haarpodzolgronden, en de soortenrijkere subassociatie sieglingietosum van de wat minder arme, min of meer
lemige holtpodzolgronden met soorten zoals tandjesgras, schapegras, liggend
walstra, grasklokje, stekelbrem en tormentil. Waar in deze laatste situatie
sprake is van verse minerale grond, ontstaan na verwijdering van de vegetatie
en bovengrond of ten gevolge van instuiven, treden bijv. valkruid, wolfsklau
wen, en zeldzaam kleine schorseneer en heidezegge op.
Naar microklimaat worden onderscheiden twee korstmosrijke subassociaties
van open heide en twee levermosrijke subassociaties van beschutte dichte
heide. De korstmosrijke subassociaties zijn het cladonietosum bacillaris van
zuidhellingen van tot rust gekomen stuifzand en het cladonietosum uncialis
van ijle, open, lichtrijke heide. De levermosrijke subassociaties zijn het lophop-
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zietosum van korte, steile noordhellingen in stuifzandgebieden en het bazzanietosum voor lange noordhellingen van diepe dalen in het stuwwallengebied.

*•

extreem/zonnig
warm & droog
korstmossen

gedempt/schaduw
> koel & vochtig
levermossen

<

typicum

arm
cladonietosum
bacillaris

cladonietosum
uncialis

rijker

Figuur 1.

lophozietosum

bazzanietosum

sieglin
gietosum

Typering van de onderverdeling in subassociaties van de droge heide (Genisto anglicae-Callunetum [Calluneto-Genistetum])

Ten gevolge van de verhoogde atmosferische depositie (vermesting, verzu
ring) is de vaatplantenflora van de rijke subassociatie sieglingietosum ver
armd, waardoor het verschil tussen de subassociaties typicum en sieglingie
tosum vervaagt. Ook de mossen van deze subassociaties, vooral de lever- en
korstmossen, zijn hierdoor vrijwel verdwenen. De vier korst- en levermossubassociaties zijn nagenoeg uit ons land verdwenen. Alleen het oorspronkelijk
niet inheemse grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus) breidt zich mas
saal uit en lijkt positief op de verhoogde atmosferische depositie te reageren.
c. Terreinheterogeniteit
De terreinheterogeniteit wordt in hoofdzaak bepaald door de bodem en vooral
de werking van het reliëf op het microklimaat; het (micro)reliëf werkt niet
differentiërend op het grondwaterregime.
De bodem heeft invloed op de terreinheterogeniteit via verschillen in bodem
vruchtbaarheid, met name in lemigheid. De bodemontwikkeling leidt in de zeer
arme droge zandgronden tot haarpodzolen, in de wat minder arme en min of
meer lemige zandgronden tot holtpodzolen.Lemigheid en bodemontwikkeling
(gehalte organische stof) beïnvloeden het vochtregime van de bovengrond,
waardoor het microklimaat enigzins wordt gedempt.
Het microklimaat is extreem, warm en droog. Vergelijkenderwijs kan het
worden gekenschetst als 'gematigd-continentaal'. Kleinschalig reliëf (mesoèn microreliëf) werken sterk differentiërend. De differentiatie van het microkli
maat wordt ook sterk beïnvloed door ruimtelijke variatie in de horizontale en
verticale structuur in de vegetatie, zoals die voortvloeit uit de spontane
ontwikkeling en het beheer. De aanwezigheid van een mos- en/of strooisellaag
onder de heidevegetatie dempt het microklimaat in de begroeiing.
Het extreme, warme en droge microklimaat van jonge en open heide beperkt
de productie èn de afbraak van organisch materiaal. Met uitgroei en sluiting
van de heidevegetatie neemt vervolgens de productie toe. Er treedt ophoping
van strooisel op, wat een gedempter, koeler en vooral ook vochtiger microkli
maat in de begroeiing doet ontstaan. Hierdoor neemt ook de intensiteit van de
afbraak geleidelijk toe. Op den duur stelt zich een evenwicht in tussen
productie en afbraak. Met dit proces gaat samen een toenemende recirculatie
van voedingsstoffen en een natuurlijke tendens naar verrijking.
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2.2 Successie
Op kaal (stuif)zand vestigen zich eerst zeer ijl buntgras en heidespurrie. Hierin
vormt zich vervolgens een mozaïek van dichte matten van ruig haarmos
(Polytrichum piliferum) enkorstmossen (Cornicularia aculeata, Cladonia mitis,
Cl. uncialis e.a.). Daarna komen schapegras, kruipend struisgras, Cladonia
glauca, C.verticillata e.d., terwijl Cornicularia verdwijnt.
In dit Spergulo-Corynephoretum (Buntgrasverbond) vestigt zich geleidelijk
struikheide. Op den duur komt deze dwergstruik tot dominantie en vormt dan
een dichte, volwassen en vitale heide (Genisto anglicae-Callunetum). Dit gaat
gepaard met ophoping van strooisel. In de loop van dit proces vestigen zich
uiteenlopende kruiden, vooral op mineralogisch wat minder arme zand
gronden, zoals tormentil, kruipbrem, stekelbrem, grasklokje, schermhavikskruid, borstelgras en tandjesgras. Met de sluiting van de begroeiing neemt het
aandeel van de korstmossen in de vegetatie, in mindere mate ook wel die van
de bladmossen, af en verandert de samenstelling van de cryptogamenflora.
In situaties waarin deze ontwikkeling uiterst traag verloopt, ontstaat een
steppeachtige grasvegetatie of grasheide, die kan overgaan in een DicranoPinion (Gaffeltandmos-dennenbosverbond), zonder tussenkomst van een
heidestadium. Dit 'grasheide'stadium is zeer zeldzaam, het komt buiten ons
land ook voor in het centrale deel van het voormalige Oost-Duitsland, en vormt
de specifieke habitat van de kleine heidevlinder (Bink, 1992). De massale
uitbreiding van grijs kronkelsteeltje tast deze situate recent sterk aan.
Op rijkere bodem kan de pioniervegetatie ook worden gevormd door planten
gemeenschappen van het Thero-Airion(Zilverhaververbond).
Met het verouderen van de struikheide wordt de vegetatie losser. Er ontwikkelt
zich een dichte moslaag. Hierin komen vooral slaapmossen (pleurocarpe
bladmossen) tot dominantie, met name bronsmos (Pleurozium schreberi) en
heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum, in oudere literatuur: H.cupressiforme var. ericetorum), naast topkapselmossen (acrocarpe bladmossen) zoals
gaffeltandmos (Dicranum scoparium, D.polysetum), en vestigen zich lever
mossen zoals Ptilidium ciliare, Lophozia ventricosa en Sphenolobus minutus.
In de oude, aftakelende heide vestigen zich op de wat opener plekken
korstmossen zoals Cladonia impexa, C.pyxidata, C.floerkeana, en bijv. het
bladmos bossig kronkelsteeltje (Campylopus fragilis).
Als de heide sterft, ten gevolge van ouderdom, vorst, droogte of van massale
aantasting door het heidehaantje, bestaat de geëxponeerde bodembedekking
uit deels minder vitale en afgestorven mos en strooisel. Hier vestigen of
verbreiden zich dan eerst korstmossen, vooral Cladonia's (C.impexa, C.mitis,
C. pyxidata, C.floerkeana), met verspreid schapegras en pilzegge; wat later
komen hier sommige bladmossen bij, zoals kronkelsteeltjes (Campylopussoorten).
In dit zo wel genoemde Cladonietum mitis kan struikheide zich weer hervesti
gen. Dit proces verloopt doorgaans vrij moeizaam. De open situatie kan echter
ten gevolge van verrijking ook gelegenheid bieden voor opslag van bomen
(grove den, berk, eik; verbossing) of voor vestiging en/of massale uitbreiding
van grassen (bochtige smele, pijpestrootje;'vergrassing).
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In oude, aftakelende heide kan al vrij vroeg een in vochtige perioden zeer
gelatineuze, glibberige en min of meer hobbelige, tot 1 cm dikke laag van
(blauw?)wier ('heidedril') ontwikkelen. Dit niet zeldzame verschijnsel, dat tot
nu toe weinig aandacht heeft gekregen, is vooral waarneembaar in wat minder
droge vormen van droge heide waar sprake is van langdurige en aanzienlijke
ophoping van organisch materiaal; het kan ook optreden waar deze heide
vergrast is. In Scandinavië is dit een algemeen verschijnsel, in ons land lijkt
het toe te nemen. Het leidt tot aantasting en verstikking van de bladmossen
en levermossen. Het is niet duidelijk wat dit voor de verdere gang van de
ontwikkeling van de vegetatie kanbetekenen. In bijvoorbeeld de levermosrijke
droge heide, voor zover in ons land nog bestaand, lijkt het echter bij te dragen
aan de negatieve invloed van de verhoogde atmosferische depositie op die
levermossen.

2.3 Microklimaat
a. Algemeen
Het microklimaat is de atmosferische gesteldheid in de luchtlaag direct gren
zend aan het aardoppervlak. Het is een modificatie van het macroklimaat die
veroorzaakt wordt door de gesteldheid van de bodem en de vegetatie. De
aspecten van de vegetatie die invloed op het microklimaat hebben, zijn de
structuur (hoogte, sluiting, gelaagdheid), de mate waarin de planten hun
vochthuishouding via opname en verdamping al dan niet actief kunnen regu
leren (homoiohydrie tegenover poikilohydrie), en bladkenmerken zoals groot
te, dikte en stand.
De mate waarin het microklimaat afwijkt van het macroklimaat is gebonden
aan de weersgesteldheid. Bij windstil, helder weer is deze afwijking het sterkst.
Waar hierna sprake is van een meer extreem of gedempt microklimaat, betreft
dit de mate van veranderlijkheid en de maat van uitersten in de fluctuatie van
met name de factoren warmte en luchtvochtigheid in de onderste lagen van
de atmosfeer, en de temperatuur in de bovengrond.
Het microklimaat is voor de plant van cruciaal belang voor zijn kieming en
vestiging. Voor sommige soorten omdat het activeren van het zaad wordt
bevorderd door korte blootstelling aan extreme temperaturen (struikheide bijv.;
Grevillius, 1928), of door sterk wisselende (dag- en nacht)temperaturen (Wil
liams & Elliot, 1960; Thompson in Grime, 1979, Baskin & Baskin, 1974; het
laatste geldt ook voor de ei-ontwikkeling van een aantal diersoorten; Parker,
1930; Buchanan, 1940). Voor alle soorten is het microklimaat van cruciaal
belang voor de vestiging, omdat de kiemplant - in vergelijking tot de volwassen
plant - juist zeer kwetsbaar is voor extreme droogte en warmte. Een groot
aantal plantesoorten van de droge heide, en vooral van vroege fasen in de
successie naar heide, plant zich dan ook in belangrijke mate vegetatief voort.
Via broedknoppen of afgebroken plantedelen (korstmossen, bladmossen,
levermossen), zijdelingse uitgroei van pollen (bijv. buntgras), wortelstokken
(bijv. zandzegge, kruipend struisgras), afleggers (struikheide). Sommige com
bineren dit met, of vertonen een ontwijkend gedrag door hun activiteit te
beperken tot een periode met een minder extreem microklimaat, en manifes
teren zich als wintergroeier (buntgras) of voorjaarsannuel (vroegeling,
heidespurrie).

Terreinheterogeniteit in de heide

15

b. Kaal zand en pioniervegetatie
Kaal (stuif)zand heeft een extreem microklimaat (fig. 2). Hierin vestigt zich de
pioniervegetatie van het Spergulo-Corynephoretum. Deze heeft een xeromorfpoikilohydrisch karakter.

Figuur 2. Temperaturen in en boven duinzand op verschillende tijdstippen van de dag
(13/14 juni 1958; Stoutjesdijk 1961)

De onbeschutte korstmos- en haarmostapijten drogen in de zon volledig uit.
Hun transpiratie wordt dan nihil, en ook het watergebruik van het buntgras
loopt sterk terug. De volumewarmte van de begroeiing wordt heel klein en de
albedo (de reflectie van de totaal ontvangen instraling) wordt kleiner dan bij
kaal zand. De intensievere instraling dringt door de lage, open structuur van
de begroeiing in belangrijke mate vrij tot de grond door. Dit complex van
omstandigheden doet overdag aan de oppervlakte zeer hoge temperaturen
en dampspanningstekorten of -deficieten optreden, en 's nachts zeer lage.
Bovendien bewerkstelligt het een versterkte warmte-isolatie van de onder
grond. Hierdoor kan het microklimaat in de buntgrasheide nog extremer
worden dan het bij het kale stuifzand al was. Ook al is er in dit stadium nog
geen tot nauwelijks strooisel, dus nog steeds een goede warmtegeleiding naar
en van de diepte.
Deze omstandigheden zijn zeer ongunstig voor de vestiging van andere
planten. De buntgrasheide kan als gevolg lange tijd vrijwel onveranderd
standhouden. Tot zich door een combinatie van bijzondere, gedempte om-
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standigheden struikhei kan vestigen. Hierbij moet men denken aan een
langere periode van vochtig weer, en het op een of andere wijze ontstaan of
aanwezig zijn van open plekjes in het mosdek; hetzelfde geldt voor opslag van
bijvoorbeeld grove den.
Als de vestiging zeer moeizaam blijft verlopen, ontstaat een open begroeiing
van geïsoleerde struikheipollen met daartussen mostapijten en open zand
('stuifzandheide'). Dit mozaïek brengt een variabele schakering van extreme
en getemperde microklimaten teweeg, die lange tijd kan voortduren. Deze
stuifzandheide verdraagt betreding slecht.
Pioniers zoeken aansluiting op het mildere bodemklimaat, waarvan zij de
mildheid versterken door hun eigen aanwezigheid en vorm. Een relatief groot
aantal vroegkomers onder de hogere planten bereikt dit door een half-bolvormige groeiwijze (bijv. buntgras, struikheide). Zij creëren hiermee een eigen,
'inwendig', gedempt microklimaat, dat aansluit op dat van de bovengrond.
Alleen de uitgegroeide bloeistengels steken daarbovenuit. Diep in de beschut
ting van de massa van de dichte pol vinden de kwetsbare eerste ontwikke
lingsfasen van de generatieve en vegetatieve delen plaats. Andere soorten
doen dit als geofyten direct in de beschutting van de bodem zelf (zandzegge).
Mossen vertonen een variatie op dit thema door een zeer compacte, tapijtvormige groeiwijze.
c. Vitale, gesloten heidevegetatie
Op lange of kortere termijn ontstaat een gesloten struikheivegetatie. Deze
xeromorfe begroeiing heeft nog steeds een relatief laag watergebruik, ook al
is er geen vochtgebrek.
Tijdens een droge, zonnige periode gebruikt deze heide overdag naar schat
ting slechts 40% van de nettostraling die het oppervlak ontvangt (Stoutjesdijk,
1959). De hoeveelheid warmte die aan de lucht wordt afgegeven, is hierdoor
ongeveer driemaal zo hoog als bij grasland (Barkman & Stoutjesdijk, 1987).
Deze grote warmte-afgifte naar de lucht gaat samen met een geringe, en door
de vegetatie verder gedempte warmtestroom naar beneden. Deze remming
neemt toe met de ontwikkeling van een poikilohydrische mos- en/of strooisellaag. Die makkelijk sterk uitdrogende laag heeft in droge toestand een geringe
albedo, volumewarmte en geleidingsvermogen. Overdag kan de temperatuur
boven de vegetatie hierdoor nog hoger oplopen dan boven kaal stuifzand,
terwijl de temperatuur in de vegetatie en vooral in de bodem juist sterk
achterblijft in vergelijking tot de situatie bij zulke kale grond (fig. 3, rechts).
's Nachts remt de vegetatie omgekeerd de stroom van restwarmte van de
bodem naar de lucht. De aanwezigheid van een mos- en/of strooisellaag remt
deze stroom nog meer dan overdag (Barkman & Stoutjesdijk, 1987). De
luchttemperatuur daalt hierdoor onder die boven kaal stuifzand. In de vegetatie
wordt het nog koeler, omdat de aan het vegetatieoppervlak door uitstraling
afgekoelde zwaardere lucht in de begroeiing zakt. De naar verhouding overdag
lage bodemtemperatuur daalt veel minder sterk (fig. 3, links).
Het dampspanningsdeficiet kan parallel met de temperatuur overdag aanzienlijk oplo
pen. In de vegetatie blijft dit achter bij de stijging in de lucht boven de vegetatie. Bij een
vochtige mos- en/ol strooisellaag is dit nog duidelijker dan bij een droge mos- en/of
strooisellaag. 's Nachts daalt en nivelleert het dampspanningsdeficiet over de hele
verticaal (zie Stoutjesdijk 1959: fig. 8,9).
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cm

Figuur 3. Lucht- en bodemtemperaturen in stuifzand en heide gedurende helder weer
(Stoutjesdijk, 1959)

Het microklimaat aan het vegetatieoppervlak is zo naar verhouding zeer
extreem, maar in de vegetatie beschaduwd koel en gedempt en in de boven
grond nog koeler en gedempter.
Onder de gedempte, koelere en vochtigere omstandigheden in de heidevegetatie kunnen zich andere planten vestigen, zowel hogere planten als lagere
planten, zodat ten slotte een complete struikheidegemeenschap ontstaat.
De 'climax'soorten die zich in de sluitende en min of meer gesloten heide
vestigen, zijn minder op het verdragen van droogte ingestelde, mesofielere
soorten die zich gedragen als afhankelijke gebruikers. Zij blijven zoveel
mogelijk in de 'couveuse' van het gedempte, vooral relatief vochtige microkli
maat in de heidevegetatie. Met het grootste deel van het blad zo dicht mogelijk
bij de bodem, waarbij zij door de vorming van bladrozetten toch nog toe kunnen
met de gereduceerde lichtintensiteit (grasklokje, valkruid, biggekruid). Alleen
gedurende een relatief korte tijd komen zij met hun volgroeide bloeistengels
boven de vegetatie in het extreme microklimaat boven de heidekroonlaag uit
(i.v.m. bevruchting, zaadvorming, zaadverspreiding). In dichte heide met
sterke lichtdemping prefereren zij open plekken met een diameter-vegetatiehoogteverhouding (d/h) kleiner dan 1,5 à 1. Relatief koude en vochtige open
plekken met een d/h van circa 1 à 1,5 tot 2,5 hebben de voorkeur van mossen
en korstmossen (Dicranum spurium, D. scoparium, Campylopus fragilis, Cladonia pyxidata e.d).
d. Degeneratie en herstel
De situatie verandert weer als de heide degenereert en sterft. De bodembe
dekking van strooisel en mos raakt blootgesteld. Dit donkere materiaal droogt
gemakkelijk uit en heeft dan een nog lagere reflectie van de instraling of albedo
(tabel 1), volumewarmte en warmtegeleiding. Het bijbehorende microklimaat
is daardoor zeer extreem en wisselend. Het zich onder deze omstandigheden
vestigende zogenaamde Cladonietum mitis versterkt dit eerder dan dat het dit

18

IBN-rapport 156

verzwakt. Deze begroeiing is zeer laag en laat de zonnestraling grotendeels
tot de droge, donkere humuslaag doordringen. Hierbij zijn in vergelijking tot
het voorkomen van alle andere Nederlandse plantengemeenschappen de
extreemste temperaturen te verwachten - en ook gevonden; extremere tem
peraturen zijn alleen gevonden op onbegroeide, droge en geheel organische
bodem, zoals uitgedroogde turf (Barkman & Stoutjesdijk, 1987).
Tabel 1.

Albedo (%) van verschillende situaties in het milieu van de droge heide, afgerond; (1)als indicatie
voor bochtige smele. Uit Barkman & Stoutjesdijk (1987), naar verschillende bronnen

wit zand, stuifzand
grijze grond, droog
zwarte grond, droog

29-36
25-30
14

lichte grond, vochtig
grijze grond, vochtig
zwarte grond, vochtig

•>8
8
8

struikheide
dode struikheide
pijpestrootje
droog grasland (1)

10-21
8,5
15
21

De kieming en vestiging van heide verloopt onder deze omstandigheden ook
weer zeer moeizaam en vele jonge heideplantjes sterven een vroegtijdige
dood. Uiteindelijk kan zich echtertoch weer heide vestigen. Het stroeve herstel
gaat gepaard met een aanzienlijke en nogal kleinschalige ruimtelijke variatie
in de vegetatiestructuur. Gedurende lange tijd is sprake van een variabel
mozaïek van individuele heideplanten en groepjes van heidepollen van ver
schillend formaat, plekken met korstmos, open plekken met humus en kale
bodem. Bij aanwezigheid van konijnen wordt deze teneur nog versterkt,
doordat deze plaatselijk de jonge heide kort grazen. Dit gaat, zoals in het
stuifzandheidestadium, gepaard met een afwisseling in aanzienlijk uiteenlo
pende milieutypen (microklimaat boven vegetatie en open plekken, microkli
maat in struikheidepollen, bodemklimaat) over afstanden van luttele meters
tot decimeters.
e. Vergraste heide
In de open plekken die ontstaan in het degeneratiestadium kunnen ook
bochtige smele en pijpestrootje een kans krijgen. Deze grassen zijn ook nogal
xeromorf, en hun albedo ligt in dezelfde orde van grootte als die van struikheide
(fig. 2). Zij produceren echter een dikkere laag losser strooisel, wat een
extremer microklimaat mag doen verwachten.
De gemiddelde temperatuur in de vegetatie en in de bodem ligt bij bochtige
smele hoger dan bij heide, bij pijpestrootje lager (Stoutjesdijk, 1959:53-54).
Dit kan verklaard worden uit verschil in vegetatiestructuur. Bochtige smele
vormt een ijle en minder windremmende vegetatie, pijpestrootje een dichte,
veel windremmender vegetatie. Het verloop in het microklimaat boven de
vegetatie kan zich in een begroeiing van bochtige smele diep voortzetten. In
een pijpestrootjevegetatie zal de temperatuur dieper in de vegetatie juist
afnemen; bovendien komt pijpestrootje bij wat vochtiger bodemomstandighe
den voor dan bochtige smele. Omgekeerd is boven de vegetatie bij bochtige
smele een minder extreem microklimaat te verwachten dan boven pijpe
strootje. Aansluitend doet de beperkte variatie in vegetatiestructuur en strooi-
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selverdeling verwachten dat de ruimtelijke variatie in microklimaat van ver
graste droge heide (veel) geringer is dan in heide het geval kan zijn.
De temperatuurverschillen in de bodem verdwijnen beneden de 10 à 20 cm
diepte (Stoutjesdijk, 1959; fig. 4). De wortelmilieus van bochtige smele en
pijpestrootje, die zo'n 60 - 75 cm diep gaan, zijn hierdoor onderling niet erg
verschillend, maar nogal afwijkend van dat van struikheide, die zo'n 30 cm
diep gaat en met zijn effectieve wortelzone beperkt is tot de bovenste 5 à 10
cm.
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Figuur 4. Temperaturen in de bovengrond onder heide, bochtige smele en dode
bochtige smele (Stoutjesdijk, 1959)

Terzijde: verhoogde atmosferische neerslag van stikstofverbindingen doet
heide nog geconcentreerder oppervlakkig wortelen. De heide wordt hierdoor
droogtegevoeliger. Bij verdroging neemt de voedingswaarde en daarmee de
kwaliteit van struikheide voor daarvan levende dieren af. Mogelijk speelt dit
mee bij de achteruitgang van het heideblauwtje (mededeling Bink).
Er zijn aanwijzingen dat pleksgewijze dominantie van bochtige smele een
tijdelijke fase is in de verjonging van droge heide (Watt, 1955; Gimingham,
1972; Kaagman & Fanta, 1992).
De zich vestigende en uitbreidende smele houdt het jaren tot decennia uit,
totdat het gras aan vitaliteit inboet en sterft.
Wellicht speelt natuurlijke veroudering hierbij een rol, mogelijk ook de zelf
gevormde laag organisch materiaal. De combinatie van een hogere strooisel
productie (Van Vuuren, 1992) en het microklimaat in de grasvegetatie leidt er
in elk geval op den duur toe dat met de strooiselophoping de vocht- en
temperatuurcondities gunstiger worden voor de afbraak van dit materiaal en
de mineralisatie intensiveert. Bovendien heeft het materiaal een voor microbiële afbraak relatief gunstige C/N-verhouding (Van Vuuren, 1992). De toene
mende activiteit van bodemleven kan dan het proces van afbraak van opho
pende strooisel zo veranderen dat een drempelwaarde wordt overschreden,
en bochtige smele sterft. Door de toegenomen bodemlevenactiviteit kan,
zonder verdere aanvoer, het strooisel vervolgens verdwijnen. Daarna kan
weer struikhei, of vestiging van berk en eik optreden. Vaak is de heide daarna
rijker aan aantal gras- en kruidensoorten, wat verklaard kan worden omdat
door de voedingsstoffenhuishouding van het gras enige bodemverrijking is
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opgetreden (Van Vuuren, 1992; Kaagman & Fanta, 1992).
Het is niet duidelijk in welke mate deze cycliciteit door het huidige niveau van
atmosferische depositie beïnvloed wordt. Het lijkt zich echter nog steeds voor
te doen. Daarnaast (b)lijkt dat op de aan fosfaat armste heidegronden niet of
nauwelijks sprake is van zulke vergrassing.
f. Microklimaatlandschap
Fig. 5 en 6 geven voorbeelden van de microklimaatvariatie in het terrein.
Fig. 5 betreft droog duingrasland, maar het patroon is exemplarisch voor de
situatie in droge heide. Herkenbaar zijn onder andere de situatie open kale
grond, situaties van beschut-bezond en open schaduw (aan zuid- en noord
kant pol/hogere vegetatie), open plekken met verschillende d/h, e.d.
Fig. 6 betreft jeneverbesstruweel in droge heide, met als bijzonderheid dat de
neerslaginterceptie door jeneverbes relatief groot is. De toegevoegde tabel
laat zien dat ook hier onderscheid kan worden gemaakt tussen verschillende
microklimaattypen. Voor de zuidzijde van het struweel heerst het microklimaat
van het type 'beschut-bezond', met extreme temperatuurmaxima en temperatuurfluctuaties. Vanaf de struiken gaande is eerst sprake van (1) 'beschut-be
zond plus sterke regenschaduw' en extreme droogte; deze zone is met
aanzienlijke strooiselophoping, maar zonder begroeiing. Verder vanaf de
struiken volgt de zone (2) 'beschut-bezond zonder regenschaduw', die minder
droog is en gekenmerkt wordt door begroeiing met mos. Daarna gaat de
situatie over naar die van (3) open veld, warm en nogal droog, met een
heidevegetatie.
Voor de noordzijde van het struweel heerst het lichtarme microklimaat van het
type 'open schaduw', met sterk gedempte temperatuurmaxima en temperatuurfluctuaties en - ondanks enige regenschaduw als gevolg van de overheer
sende windrichting - zeer vochtig; deze koele, vochtige zone heeft een
begroeiing van mos. Ook deze situatie gaat vervolgens geleidelijk over naar
die van open veld, warm en nogal droog, met een heidevegetatie.
In het struweel heerst het microklimaat van de typen 'sterk beschaduwd, in
dichte vegetatie' en 'sterk beschaduwd, zeer kleine open plek' (d/h < 1). Naar
temperatuurregime vertonen deze onderling weinig verschil, en veel overeen
komst met 'open schaduw'. Deze zeer lichtarme situaties vertonen wel verschil
in doorval van de neerslag en droogte. 'Sterk beschaduwd, in zeer dichte
vegetatie' is droog, en 'sterk beschaduwd, zeer kleine open plek' vochtig. De
een is zonder bodembegroeiing, de andere heeft een mosbegroeiing.

2.4 Reliëf
De invloed van de expositie van de helling op het microklimaat kan het
duidelijkst geïllustreerd worden aan de hand van de klassieke tegenstelling
tussen de koele, vochtige noordhelling met zijn gedempte microklimaatfluc
tuaties, en de warme, droge zuidhelling met zijn versterkte fluctuaties; meer
precies zijn noordoost en zuidwest het meest extreem. Tabel 2 geeft een beeld
van de uitgangssituatie in stuifzand, op verschillende tijden van de dag in
zomeren herfst; 's nachts koelt het vlakke terrein aan de oppervlakte het meest
af, de zuidwesthelling het minst.
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Oppervlaktetemperaturen in droog duingrasland in relatie tot de variatie in structuur. Getrokken
lijnen geven de metingen bij hoge zonnestand, gebroken lijnen die bij lage zonnestand. De pijlen
geven de stand van de zon en de relatieve intensiteit van de straling (resp. 839 en 419 W/rrP;
Stoutjesdijk, in: Barkman & Stoutjesdijk, 1987)
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Figuur 6.

Typering van het microklimaat in een jeneverbesstruweel, volgens een geïdealiseerde noordzuiddoorsnede; verzadigingsdeficiet: gemiddelde waarden overdag inde zomer (naar Barkman,
Masselink & De Vries, 1977)

De kale noordhellingen in stuifzand raken al spoedig begroeid met struikhei,
regionaal ook wel kraaihei - of, in een later stadium na humusophoping, met
blauwe bosbes. Onder deze begroeiing ontwikkelt zich snel een dikke laag
mos en organisch materiaal. De buntgrasheifase wordt min of meer gepas
seerd. Het gedempte karakter van het microklimaat wordt boven de vegetatie
verzwakt door de xeromorfie van de aspectbepalende dwergstruiken, maar in
de vegetatie steeds meer versterkt.
De zuidhellingen van kale stuifduinen maken daarentegen een aanzienlijk
trager en gedifferentieerder ontwikkeling door. De ontwikkeling gaat er op den
duur dezelfde kant op als op de noordhelling, maar vanuit een contrasterende
uitgangssituatie. Zij raken onder invloed van het extreme microklimaat eerst
begroeid met een xeromorfe open buntgrasgemeenschap, met een poi-
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kilohydrische bodembedekking van verspreid mos en weinig of geen strooisel,
die langdurg standhoudt. Het extreme karakter van het microklimaat van de
zuidhelling wordt als geheel hierdoor versterkt. Door de versterkt extreme
omstandigheden kan de buntgrasheidefase er nog langer stand houden dan
op vlak terrein. Gaten die er ten gevolge van betreding, erosie e.d. in kunnen
vallen, herstellen zich traag.
Tabel 2.

Temperaturen in stuifzand op verschillend geëxponeerde hellingen, ten opzichte van de situatie
in vlak terrein of op de noordhelling fC); n.b. de periode van het jaar en de tijd van de dag (t.a.v.
in- en uitstraling, c.q. opwarming en afkoeling; naar gegevens van Stoutjesdijk, 1959)
20 juli 1954, 1600; luchttemperatuur 22,7°C

diepte
(cm)

Noord (28°)

Oost (33°)

Zuid (28°)

0
- 2
- 5
-10

25,0°C
21,7°C
19,9°C
17,6°C

-3,2
+0,3
+ 1,9
+ 3,2

+0,8
+2,9
+3,5
+ 3,4

- 2
- 5
- 10

0
- 2
- 5
-10

4,5
5,6
3,7
2,6

vlak

Noord

Oost

West

Zuid

lö^'C
16,5°C
17,2°C

-0,9
-1,1
-1,0

- 0,7
-1.1
- 1,0

+ 0,3
+0,2
+ 0,5

+ 0,4
0,0
+ 0,3

31 oktober 1955, 14.30 uur; luchttemperatuur. 10°C

diepte
(cm)

+
+
+
+

2 september 1954, 5.00; luchttemperatuur. 15°C

diepte
(cm)

West (13°)

vlak

Noord (28°)

Zuid (28°)

13,5°C
10,8°C
9,4°C
7,7°C

-9,1
-6,6
-5,2
-3,5

+ 11.5
+ 7,2
+ 5,9
+ 3,3

De aanvankelijke microklimatologische tegenstelling tussen noord- en zuid
helling blijft bestaan, als op den duur ook op de zuidhelling de buntgrasgemeenschap overgaat naar heide.
Het gematigder, schaduwrijker, koeler en vochtiger microklimaat dat in de
heidevegetatie ontstaat, is op de noordhelling daarbij eens zo gedempt en
mild, maar op de zuidhellingen minder (tabel 3). Onder gesloten, oudere
struikheivegetatie op de noordhellingen kunnen zich matig tot sterk schaduw
en vochtminnende (meso- tot hygrofytische en mesofoto- tot skiofytische)
mossen vestigen, in het bijzonder levermossen zoals vooral Barbilophoziasoorten, Lophozia ventricosa, Bazzania trilobata, Calypogeia-soorten, Lepidozia reptans, Cephaloziella's, Scapaniacompacta, S. nemorea, Sphenolobus
minutus.
Op de zuidhellingen blijft het accent liggen op xero- tot zwak mesofytische,
foto- tot mesofotofytische hogere planten, korstmossen (Cladonia bacillaris,
C.uncialis, mitis, C. glauca, C. pyxidata), vrij schaars bladmossen zoals
Polytrichum piliferum, Dicranum- en Campylopussoorten, Pleurozium schreberi, Hypnum jutlandicum, en nog schaarser levermossen zoals Isopaches
bicrenatus, Ptilidium ciliare.
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Temperaturen in heidebodem op een noord- en een zuidhelling ten opzichte van die in vlak
terrein fC); n.b. de periode van het jaar en de tijd van de dag (t.a.v. in- en uitstraling, c.q.
opwarming en afkoeling; naar gegevens Stoutjesdijk, 1959)
diepte

16 juni 1955, 18.00 uur

(cm)

vlak (0°)

Noord (18°)

Zuid (9°)

- 2
- 5
- 10

13,0°C
12,1°C
11,6°C

-0,1
-1,1
-1,1

+ 1,2
+ 0,8
+ 1,3

15 november 1955, 15.30 uur
- 2
- 5
-10

6,2-C
6,6°C
6,8°C

+ 0,4
0,0
-0,1

+ 1,0
+ 0,8
+ 0,6

De ontwikkeling gaat samen met verschillen in primaire productie en afbraak
van organisch materiaal die invloed op de bodem hebben. De tegenstelling
tussen noord- en zuidhellingen weerspiegelen zich ook in de bodemontwikke
ling. Het podzolprofiel van oost-west verlopende ruggen in Veluwse heidevel
den vertoonde duidelijke verschillen tussen noord- en zuidhelling. De strooisellaag was op de noordhellingen drie maal dikker dan op de corresponderen
de zuidhellingen, en ook de humeuze bovengrond is er veel dikker, humeuzer
en vochtiger (Stoutjesdijk, 1959). Dit differentieert het warmte- en vochtgedrag
van de bodem en de invloed daarvan op het microklimaat.

2.5 Beheersmaatregelen
a. Volledige verwijdering strooisellaag
Na volledige verwijdering van gewas en strooisellaag ('normaal' plaggen, diep
chopperen, diep zomerbranden e.d.) blijft kale grond achter (de oppervlakte
van de minerale bodem of A1/Ah-horizont). Herstel van de vegetatie moet
hierna plaatsvinden door hervestiging. Verloop en resultaat van het proces
hangen af van de kiemings- en vestigingsomstandigheden, in het bijzonder
het microklimaat: de licht-, temperatuur- en vochtcondities direct aan het kale
grondoppervlak.
De kieming en vestiging van struikheide vereist licht. De aanwezigheid van
kale grond is dus gunstig voor de kieming. De kieming en vestiging vereist
tegelijkertijd gedempte, vrij koele en vochtige omstandigheden, die tenminste
een paar weken aanhouden. Bij kale grond heersen echter doorgaans extre
me, voor de vestiging ongunstige omstandigheden van droogte en hitte.
Dit microklimaat is in principe extremer en vijandiger naarmate de kale grond
donkerder en droger is (tabel 1), maar in de praktijk werkt het toch voor de
kiemplant wat anders. Tijdens een vochtige periode maakt de kleur niet veel
verschil, maar lichter gekleurd, humusarmer zand droogt gemakkelijker en
sneller uit waardoor de temperatuurfluctuaties na een vochtige periode sneller
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weer extreme waarden bereiken. En dit des te meer, naarmate het zandgrover
is. Donkerder, humusrijker zand verliest na een vochtige periode minder snel
zijn vocht en warmt dientengevolge ook minder snel op. Omdat uitgedroogde
humus slecht vocht en warmte geleidt, blijven de uitdroging en opwarming
bovendien meer beperkt tot de oppervlakte van de bodem en blijft de grond
daar onder relatief vochtig en koel.
De kiemingsomstandigheden op kale, donkere heidegrond zijn als gevolg
gemiddeld gunstiger, in het bijzonder per geval van langere duur, dan op kale,
lichtgekleurde heidegrond. De eenmaal gekiemde plant heeft vervolgens in
het eerste geval ook gemiddeld meer kans om te overleven en zich te vestigen
dan in het tweede geval.
Dit verschil wordt weerspiegeld door de beworteling. De kiemplant op kale,
donkere en humusrijke heidegrond gaat met zijn wortelstelsel eerst direct naar
beneden om na zo'n centimeter, meteen buiten de grootste 'gevarenzone' van
extreme temperaturen en verdroging, te vertakken. Het zich ontwikkelende
wortelstelsel concenteert zich vrijwel geheel in de gedempt opwarmende en
uitdrogende A1- of Ah-horizont. In kale, lichtgekleurde en humusarme grond
reikt de 'gevarenzone' dieper en 'moet' het zich vertakkende wortelstelsel een
stuk dieper doorgroeien (en daar meer in investeren) om de plant door het
bereiken van voldoende gedempte omstandigheden perspectief op overleven
van ongunstige, droge perioden te kunnen bieden (fig. 7).

Onder: na diep plaggen, waarbij de humuslaag is verwijderd. De planten laten ook het effect
zien van selectieve vraat van konijnen
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Het herstel van de vegetatie op de kale grond verloopt als gevolg van een en
ander traag. De vestiging van de individuele struikheideplanten verloopt in de
ruimte en in de tijd gedifferentieerd. Dit laat ruimte voor de ontwikkeling van
pionierstadia in de successie (§2.2) en voor de daarvan afhankelijke bijzon
dere thermofiele fauna (insecten, hagedissen), en leidt tot een gevarieerde
leeftijdsopbouw en een gevarieerde structuur en sluiting van de uiteindelijk
ontstaande struikheidevegetatie. Die is faunistisch rijker en gevarieerder dan
een uniforme, gesloten struikheidevegetatie.
Het herstel laat dus langer op zich wachten en de ontwikkeling is meer
gedifferentieerd naarmate
- de bovengrond humusarmer is;
- de bovengrond vanuit de hydrologische situatie droger is;
- de (boven)grond vanuit zijn textuur en samenstelling droger (dat is grofzandiger en leemarmer) is.
Het herstel kan nog langer op zich laten wachten en tot een gevarieerder
struikheidebegroeiing leiden als ook de min of meer humeuze bovengrond en
de daarin aanwezige zaadbank is aangetast door diep plaggen, waarbij de
A1/Ah is meegenomen en de lichtgrijze en zeer arme loodzandlaag (E of A2)
aan de oppervlakte komt, of door diep branden.
b. Onvolledige verwijdering strooisellaag
Als de laag strooisel onvolledig wordt verwijderd, wordt het achterblijvende
oppervlak gevormd door min of meer fijn verdeeld strooisel. Dat kan in droge
perioden oppervlakkig intensief uitdrogen en vormt dan een sterk afsluitend
korstje, waaronder het overige materiaal nog langer dan bij kale humeuze
zandgrond het geval is vochtig en koel blijft. Hierbij kan sprake zijn van min of
meer versterkte mineralisatie, waardoor de beschikbaarheid van plantenvoedingsstoffen toeneemt. Tegelijkertijd is het microklimaat er eens zo extreem,
maar het stelt zich vrij traag na een vochtige periode in.
Het herstel van de droge heidevegetatie is afhankelijk van de wijze waarop dit
moet of kan plaatsvinden. Als de wortelhals niet gespaard is, kan het alleen
door vestiging vanuit zaad. Als de wortelhals wel gespaard is, kan herstel
plaats vinden door het uitlopen van slapende knoppen. Het eerste is meestal
het geval bij ondiep plaggen, het tweede bij ondiep of voorjaarsbranden.
Indien bij het herstel het accent ligt op vestiging vanuit zaad, dan kan zich
onder de geschetste omstandigheden vrij snel een struikheidevegetatie ont
wikkelen met in de aanvang elementen van het zgn. Cladonietum mitis (bij het
huidige niveau van neerslag van luchtverontreiniging heeft dit echter een
fragmentair karakter). Het vrij snelle herstel heeft een aspect van tijd en van
ruimte, het leidt tot een relatief weinig gevarieerde leeftijdsopbouw, structuur
en sluiting van de struikheidevegetatie, die dientengevolge de fauna minder
te bieden heeft en in deze zin minder rijk en gevarieerd is dan een gevarieerde
struikheidevegetatie. Dit laat weinig ruimte voor de ontwikkeling van pioniers
tadia in de secundaire successie (par. 2.2) en de daarvoor kenmerkende
fauna.
In deze situatie is tegelijkertijd de kans op vergrassing relatief groot.
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De snelheid van herstel en een wat meer gedifferentieerde ontwikkeling wordt
bevorderd als de resterende strooisellaag niet geheel gesloten is. Indien deze
laag door uitdroging of door ingrijpen (grof harken bijv.) wordt opgebroken,
onstaan scheuren e.d. waarin de minerale grond aan de oppervlakte komt en,
onder invloed van de nauw aangrenzende strooisellaag, een gedempt micro
klimaat heerst. De kieming en vestiging van struikheidezaad vindt in deze
scheuren e.d. naar verhouding gunstige omstandigheden, waardoor het her
stel van hieruit in een bepaald patroon een voorsprong krijgt.
Het herstel laat dan korter op zich wachten naarmate
- de bovengrond humusrijker is;
- de bovengrond vanuit de hydrologische situatie vochtiger is;
- de (boven)grond fijnzandiger en leemrijker is.
Indien bij het herstel het accent ligt op heruitloop vanuit wortelhalsknoppen,
dan kan zich onder de geschetste omstandigheden (zeer) snel een gesloten
struikheidevegetatie ontwikkelen. Elementen van eerdere stadia in de secun
daire successie krijgen geen kans en de ontwikkeling leidt tot een dichte, qua
leeftijdsopbouw en structuur uniforme begroeiing. Boven de herstelde vege
tatie ontstaat een extreem warm en droog microklimaat, in de vegetatie een
relatief vochtig, wat temperatuur betreft sterk gedempt, en zeer lichtarm
microklimaat. Het resultaat is een plante- en diersoortenarme begroeiing.
Het ondiep branden kan het oppervlak van de resterende strooisellaag min of
meer verschroeien en doen dichtslaan. Dit sluit de luchtholten in de deze laag
af, waardoor die extra koel, vochtig en C02-rijk zijn. In deze situatie kunnen
'aangebrande-humusliefhebbers', zoals schapezuring en mossoorten zoals
Funaria hygrometrica, Ceratodon purpureus en Pohlia nutans, aanvankelijk
een aanzienlijke rol spelen.
c. Verwijdering van alleen het gewas
Na verwijdering van alleen het gewas, door maaien-en-afvoeren, ontstaat een
situatie die wat microklimaat betreft vergelijkbaar is met die welke volgt op
sterfte van de heide of na ondiep plaggen. Herstel vindt plaats door uitlopen
van de gespaarde wortelhalsknoppen van de heideplanten. Er treedt een
snelle regeneratie op die leidt tot een uniforme, dichte, botanisch en faunistisch
soortenarme heidebegroeiing.
Na diep afgesteld maaien kan, net als na chopperen, het hierdoor losgemaakte
bovenste strooisel vergaard en mee afgevoerd worden. Hierbij, en door stevig
bijeenharken of -vegen, kunnen de wortelhalsknoppen beschadigd worden en
voor een deel teloor gaan, en kan de strooisellaag min of meer worden
opgebroken. Dan kan door de combinatie van herstel via heruitloop en vanuit
zaad, wat het laatste betreft in tijd en ruimte gedifferentieerd door het opbreken
van de strooisellaag, het herstel tot een wat gevarieerder begroeiing leiden.
d. Begrazen
Een extensief graasbeheer, volgend op de hiervoor geschetste maatregelen,
kan de verschillende snelheden van ontwikkeling naar een uniforme vegetatie
sterk remmen, c.q. de door die maatregelen opgeroepen differentiatie in de
begroeiing min of meer bestendigen. Dit is uiteraard afhankelijk van de soort
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grazer en de schaal waarop de voorafgaande maatregel is uitgevoerd. In een
kleiner, volledig gemaaid droog heideterrein kan extensieve begrazing de
tendens naar een uniforme ontwikkeling van vegetatie, microklimaat, flora en
fauna zelfs voor een deel van het terrein de andere kant opsturen.
Intensief begrazen of overbegrazing kan net zoals massale heidehaantjevraat
tot sterfte van (oudere) heide leiden. De gevolgen van zo'n sterfte zijn geduid
in §2.3. Door de vertrapping van de strooisellaag wordt de hervestiging van
struikheide echter versneld en de ruimtelijke variatie in het vegetatieherstel
gedrukt.
Betreding en begrazing kunnen leiden tot het optreden van arme, grazige
vormen van het Violion caninae (syn.: Nardo-Galion) en van het Thero-Airion
(Ornithopodo-Corynephoretum).

2.6 Biotische aspecten
a. Planten
De plaatselijke verschillen in bodemeigenschappen, microklimaat en succes
siestadium betekenen voor planten evenzoveel verschillende mogelijkheden
voor kieming en vestiging, en risico's van sterfte.
De eerste successiestadia op jonge bodems zonder profielontwikkeling (duinvaaggronden) worden gekenmerkt door stressbestendige, lang levende plantesoorten die door een compacte groeiwijze zichzelf verdedigen of door
vorming van lange ondergrondse uitlopers nieuwe plekken koloniseren (zand
zegge, helm).
De daarop volgende stadia worden gekenmerkt door het verschijnen van
soorten met minder uitgesproken kenmerken van stresstolerantie. Deze ver
tonen sterke specialisatie in exploitatie van voedingsstoffen onder moeilijke
omstandigheden zoals in concurrentie met andere planten of, met behulp van
wortelschimmels (mycorrhiza), uit de humuslaag.
In de successiereeks die volgt na natuurlijke sterfte van de heide ten gevolge
van ouderdom of van heidehaantjesvraat, of na een ingreep zoals plaggen of
branden, vindt er een snellere ontwikkeling naar heide plaats naarmate de
bodem humusrijker, fijnzandiger en/of lemiger is, en/of doorzijn hydrologische
situatie minder extreem droog is.
Een heideterrein vertoont in de praktijk een plaatselijke variatie in successie
stadia en snelheid van successieverloop, dat verandert met de tijd en samen
hangt met het beheersregime en de bodemontwikkeling. De onderdelen van
het patroon worden elk gekenmerkt door een bepaalde combinatie van
soorten, en tevens door verschillen in groeicondities voor de planten. Dit
laatste heeft zijn weerslag voor de herbivoren, die vaak afhankelijk zijn van
een bepaalde voedingswaarde van de planten. Het patroon van plekken
binnen een heideterrein waar de levensvoorwaarden voor herbivore soorten
geschikt zijn, verandert dus ook met de tijd en hangt eveneens samen met het
beheersregime en de bodemontwikkeling.
Een minder veranderlijk patroon wordt door het reliëf bepaald. Een reliëfrijk
terrein biedt dus naast een extra gevarieerdheid ook een hogere constantie
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en dus een hogere kans op overleving van kwetsbare plantesoorten en
herbivore diersoorten.
b. Dieren
Wat betreft de relatie met het microklimaat is er een verschil tussen 'koudbloe
dige' en 'warmbloedige' dieren.
'Koudbloedige', zgn. poikilotherme dieren (ongewervelden, lagere gewervelden; bijv. insecten, reptielen) zijn daarentegen wel afhankelijk van het micro
klimaat - hetzij uitgesproken warme en droge typen, of meer constant koelere
en vochtige typen, dan wel combinaties van beide over korte afstand.
Naarmate hun levenswijze meer activiteit en uitgebreider ruimtegebruik vergt,
neemt hun warmtebehoefte toe; denk aan kleine herbivoren zoals heidehaantje, tegenover doorgaans grotere, duidelijk thermofieler carnivoren zoals zandloopkevers en reptielen. Deze laatste moeten zich voldoende kunnen opwar
men om actief te zijn om onder meer achter hun prooien aan te kunnen jagen.
De koudbloedigheid is dus betrekkelijk.
'Koudbloedige' herbivoren zijn afhankelijk van het voorkomen en de groeiconditie, en daarmee de voedingswaarde van de planten waarvan zij vreten. Het
patroon van voor deze dieren geschikte plekken verandert dus, zoals gezegd,
met de tijd en hangt samen met het beheer en de bodemontwikkeling. In het
larvale stadium leven zij door hun beperkte lichaamsgrootte in de vegetatie en
genieten de beschutting van het daar heersende, meer of minder gedempte
microklimaat. Zij zijn dan ook naar verhouding mesofielAmorf. In het volwas
sen stadium, wanneer de dieren vaak een grotere ruimte ook buiten de
vegetatie benutten, zijn zij (veelal) meer xerofiel/-morf.
'Koudbloedige' carnivoren van de heide zijn actieve, warmtebehoeftige en
stressbestendige dieren zoals bijv. zandloopkevers, wolfspinnen, graafwespen en reptielen, die meer afhankelijk zijn van combinaties over korte afstand
van uitgesproken warme en droge met meer constant koelere en vochtige
microklimaatsomstandigheden. Dit geldt met name voor reptielen. Deze die
ren moeten voor hun voortplanting en jachtactiviteit hun lichaamstemperatuur
op voldoende hoogte krijgen en behoeven daartoe plekken met een extreem
microklimaat. Op het heetst van de dag dreigt daar echter oververhitting, wat
dan moet kunnen worden ontweken door een beschaduwd en koel microkli
maat op te zoeken. De ontwikkeling van hun eieren vergt ook relatief hoge
temperaturen. Adder, gladde slang en levendbarende hagedis bereiken dit
'handig' door de ontwikkeling van de eieren in het eigen lichaam te laten
plaatsvinden. De eierleggende zandhagedis is wat dit betreft meer afhankelijk
van de omgeving. Deze hagedis legt de eieren in een holletje in kaal zand op
de droge heide. Dit gebeurt op een diepte waarop de extreme
temperatuurfluctuaties voldoende gedempt worden, maar hettemperatuurbereik nog altijd een stuk hoger ligt dan onder heide (vgl. fig. 9.
De levensvoorwaarden van zulke carnivoren worden gerealiseerd in terrein
waarin een fijn mozaïek van hogere begroeiing, lagere begroeiing en open
plekken aanwezig is.
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Foto : Op de wind liggend steilrandje, een woonplaats voor mierenleeuwen
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Voorbeeld van een microklimaatlandschap: oppervlaktetemperaturen langs een transect lood
recht op een bosrand met aangrenzende heide en jeneverbesstruweel. Bodemtemperatuur op
4 en 9 cm diepte; luchttemperatuur op 1 m hoogte: 17,S°C. Getallen bij de zon: intensiteit van
de zonnestraling op het desbetreffende vlak in W/rrr. Onbewolkt, 3 maart 1976, 12.00 uur
(Barkman & Stoutjesdijk, 1987, naar Stoutjesdijk, 1977)
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Figuur 9. Temperatuurvertoop in de bovengrond onder droge heide en van stuifzand
in het voorjaar, (24-25 april 1959; Stoutjesdijk, 1959)

Zulke relatietypen specifiek voor dieren vloeien voort uit de wijze van zich
oriënteren en het voltooien van de levenscyclus, waarbij verschillende terreindelen betrokken kunnen zijn.
Het voltooien van de levenscyclus betreft verschillende aspecten van voeding
en voortplanting. Dit geldt, naast wat er hiervoor al over gezegd is over
carnivore 'koudbloedigen', met name ook voor vogels waar het gaat om
bijvoorbeeld hun paarvorming met behulp van zang vanuit een bepaalde
positie en hun nestplaatskeuze. Het betreft tevens het overwinteren, denk aan
de winterslaap van 'koudbloedigen' (zie bijv. Luff, 1966).
De 'warmbloedige' of homoiotherme dieren (zoogdieren en vogels) zijn minder
tot vrijwel onafhankelijk van verschillen in het microklimaat, maar kunnen dit
indirect zijn via de groeiconditie en daarmee de voedingswaarde van de
planten waarvan zij grazen, of via de 'koudbloedige' prooien waarop zij azen.
Zij reageren meer op de beschikbaarheid van voedsel en, via hun specifieke
gedrag van exploitatie van hun omgeving, op grove vegetatiestructuren op
landschapsschaal.
De wijze van oriënteren door 'warmbloedige' dieren hangt vooral samen met
de specialisatie in de wijze van voedsel vergaren. Met name hangt de
specifieke voorkeur van vogels voor bepaalde vegetatie- en landschaptypen
nauw samen met hun manier van foerageren en de aard van het voedsel en
de prooien. Tapuiten die vaak op de uitkijk zitten, kiezen daartoe een heuvel
top, roodborsttapuiten een vrijstaande boom of struik. De rondscharrelende
veldleeuwerik verkiest een open, niet te hoge begroeiing, de rondrennende
duinpieper een vrijwel kale bodem met pleksgewijs begroeiing. Oriëntatie op
vegetatiepatronen treedt ook vaak op bij 'koudbloedigen' in de voortplantingsfase. Dit geldt niet alleen reptielen, maar eveneens sommige insecten. Zo
kiezen de mannetjes van de heidevlinder hun territorium op delen met kale
bodem.
Deze aspecten van terreinheterogeniteit krijgen pas biologische betekenis bij
een bepaalde oppervlakte of combinaties van verschillen. De betekenis van
deze ruimtelijke dimensies en configuraties hangen samen met de grootte van
de dieren, hun verplaatsingssnelheid en de ruimte die zij kunnen verkennen.
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2.7 Karakteristiek milieu • vegetatie
Figuur 10 geeft een samenvatting van het verband tussen milieudifferentiatie
en vegetatie in het milieu van de droge heide, langs de lijn van bodem plus
grondwatertrap en de successie.
vochtigheid
microklimaat

expositie

microklimaat
typering

vegetatie
typering

1. (duin)vaaggronden (mineraal/profielloos) / Gt VII
uiterst droog

zuid

zeer droog
(vrij) droog

zeer extreem
extreem

noord

gedempt

arm : buntgras-korstmos
rijk: zilverhaver-korstmos
arm : buntgrasheide
rijk: zilverhaver
buntgras-struikheide

2. xeropodzolgronden / Gt Vt-Vll
2a. zwak profiel - Ag zeer dun
zeer droog

zuid
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vrij vochtig

extreemzeer extreem
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extreem gedempt

arm : buntgrasheide / GC
cladon. bacillaris
rijk: zilverhaver
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rijk: GC sieglingietosum
GC lophozietosum
GC bazzanietosum

2b. duidelijk profiel - AQ vrij dik
zeer droog

zuid

extreem zeer extreem
extreem

noord

zeer gedempt
extreem gedempt

droog

vrij vochtig

arm : GC cladon. bacillaris
rijk: zilverhaver
arm : GC typicum
rijk: GC sieglingietosum
+ N/P: bochtige smele
vee : heischraal grasland
GC lophozietosum
GC bazzanietosum
+ N/P: bochtige smele
vee : heischraal grasland

2c. duidelijk profiel • Ag dik
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zuid
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Figuur 10.

vrij extreem

noord

zeer gedempt
extreem gedempt

arm : GC typicum
rijk: GC sieglingietosum
arm : GC typ. + dopheide
rijk: GC sieg. + pilzegge
+ N/P: pijpestrootje
vee : heischraal grasland
GC lophozietosum
GC bazzanietosum
+ N/P: bochtige smele
vee : heischraal grasland

Differentiatie in het milieu van de droge heide; microklimaat = in de vegetatie; GC = GenistoCallunetum; vee = betreding en begrazing; +N/P = accumulatie atmosferische depositie,
verrijking
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NATTE HEIDE
3.1 Typering
a. Voorkomen
Vochtige tot natte heide komt voor op lager gelegen gronden met een zo hoge
grondwaterstand, dat de invloed van het grondwater zich tenminste gedurende
een deel van het jaar tot in de wortelzone doet gelden. Het betreft contact- en
grondwaterprofielen met grondwatertrap (Gt) V tot I. De vochtvoorziening is
grotendeels afhankelijk van toevoer van grondwater. Vochtige tot natte heide
komt ook voor in laagten met een slecht doorlatende bodem, waardoor een
hoge schijngrondwaterstand optreedt.
Het milieu van de vochtige tot natte heide ligt tussen het milieu van de droge
heide als inzijgingsgebied enerzijds en dat van moeras (venoevers, beekda
len) als kwel- of afvloeiingsgebied, of hoogveen, anderzijds.
De bodem wordt gekenmerkt door het voorkomen van zgn. hydropodzolen, in
het bijzonder veldpodzolgronden, met een min of meer moerige bovenlaag die
zijn ontstaan dankt aan ophoping van organisch materiaal als gevolg van de
slechte afbraak onder invloed van het natte milieu.
b. Vegetatie
De dwergstruiklaag in natte heide wordt beheerst door dopheide. De vegetatie
is als geheel meso- tot hygrofiel en oligotrafent, maar de aspectbepalende
soorten zijn evenals bij droge heide fotofiel en xeromorf met micro- en sclerofyl
blad. De ondergroei bestaat uit meso- tot hydrofiele, min of meer hygromorfe
blad-, lever- en veenmossen; korstmossen spelen veelal nauwelijks of geen
rol. De bodem onder de meeste natte-heidetypen is slecht doorlucht en de
kenmerkende planten zijn ammoniumgebruikers; droge heide komt voor op
geoxydeerde bodem, de kenmerkende planten daarvoor zijn nitraatgebrui
kers.
De vochtige tot natte heide wordt gerekend tot het dopheide- verbond of Ericion
tetralicis. De 'kern' wordt gevormd door de dopheide-associatie of Ericetum
tetralicis. Tot het verbond worden ook gerekend de associatie van moeras
wolfsklauw en bruine snavelbies of Lycopodio-Rhynchosporetum, en de kraaiheide- dopheide-associatie of Empetro-Ericetum van de zure en vochtig- natte
duinvalleien; de laatste blijft hier buiten beschouwing. Het verbond staat aan
de natte kant, oligotrofe kant in contact met hoogveen (dopheide-veenmosverbond of Erico-Sphagnion), aan de natte, rijkere kant met blauwgrasland,
de klasse van kleine zeggen, het dwergbiezenverbond en het broekbos c.q.
verbond der sporken-wilgenbroekstruwelen (Cirsio-Molinietum, Parvocaricetae, Nanocyperion flavescentis, resp. Salicion cinereae).
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Tegenwoordig wordt voor het Ericetum tetralicis een onderverdeling in vijf
subassociaties aangehouden (Schaminée & Van Wirdum, 1994). Deze cor
responderen, in tegensteling tot de subtypen van de droge heide, met verschil
len in grondwaterregime - zowel in grondwaterstand als in - kwaliteit.
De subassociaties cladonietosum en orchietosum komen voor op vochtige
bodem (contact- tot grondwaterprofielen). Het korstmosrijke cladonietosum is
geassocieerd met wisselend vochtige, arme, zure bodem. Het vertoont enige
floristische verwantschap met het Genisto-Callunetum. Het soortenrijke or
chietosum wordt aangetroffen op permanent vochtige mineraalrijkere,
leemhoudende, zwak zure tot neutrale gronden. Het is floristisch verwant aan
het Nardo-Galion en Junco-Molinion.
De subassociatie typicum komt voor op vochtige tot natte oligotrofe bodem
([contact- tot] grondwaterprofielen). Bij iets mineraalrijkere (maar nog altijd
zuur en mineraalarm), zijdelingse stroming van jong grondwater (kwel) gaat
het over in gagelheide op oligotroof veen of moerige zandbodem, die ruimte
lijk-hydrologisch volgt op de subassociatie typicum of orchietosum.
Intermediair is een type waarin pijpestrootje een grote rol speelt, nog rijker is
een nat ruigtheidetype met veldrus.
De subassociatie sphagnetosum wordt aangetroffen op de relatief natste
bodem (grondwaterprofiel met moerpodzolgrond en veengrond) en is het
meest verwant aan de echte hoogveengemeenschappen (Erico-Sphagnion).
Op iets mineraalrijkere plaatsen met zijdelingse waterstroming, vooral op wat
hellende (zand)gronden, kan een variant van beenbreek worden aangetroffen.
In duidelijk rijkere situaties gaat het over in riet-zeggemoeras, met eveneens
intermediair een type waarin pijpestrootje een grote rol speelt. Figuur 11 geeft
een samenvatting.

vochtig

—

nat

contactprofiel

arm

rijker

Figuur 11.

grondwaterprofiel

cladonietosum

typicum

vaccinietosum

pijpestroheide
gagelheide
(ruigtheide)

orchietosum

sphagnetosum
pijpestroheide
riet/zeggemoeras

Onderverdeling van de vochtige tot natte heide (Ericetum tetralicis)

c. Terreinheterogeniteit
De terreinheterogeniteit wordt in hoofdzaak bepaald door verschillen in voch
tigheid en in samenstelling van het bodemvocht. Van droog naar nat, en van
mineraalarm/oligotroof en zuur (atmotroof) naar matig mineraalrijk/matig mesotroof en zwak zuur tot neutraal (matig minerotroof; zie figuur 11).
De variatie berust vooral op de werking van het reliëf op het grondwaterregime.
Dit betreft in de eerste plaats de grondwaterstand. Via deze grondwaterstand
doet de grondwaterkwaliteit zich gelden. Het gaat om twee relatietypen op
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verschillende schaal. In de eerste plaats de horizontale relatie via de door het
macroreliëf geïnduceerde stroming, dat vanuit de hogere, drogere omgeving
leidt tot het optreden van natte situaties in lager gelegen terrein. In de tweede
plaats gaat het om de verticale relatie via topogene verschillen (in meso- en
microreliëf) die leidt tot plaatselijke variatie in natheid binnen vochtige terrein
gedeelten.
De bodem beïnvloedt via zijn variatie in mineralenrijkdom, met name door zijn
lemigheid, de grondwaterkwaliteit. Mineraalarm en zuur, zgn. atmoclien grond
water in een leemrijke zandgrond en gerijpt, mineraalrijk en neutraal tot
basisch, zgn. lithoclien grondwater in een leemarme zandgrond kunnen een
overeenkomstig milieu bewerkstelligen. De mate van lemigheid beïnvloedt
daarnaast met name bij contactprofielen de naleverantie van vocht.
De natte, koele bodem remt de productie van organisch materiaal, maar nog
meer de afbraak daarvan. Dit leidt tot ophoping van organisch materiaal en
het ontstaan van een venige bovengrond. In tegenstelling tot de droge heide
is geen sprake van een met de tijd toenemende recirculatie van voedingsstof
fen die voert tot een natuurlijke tendens naar verrijking.
Atmosferische toevoer van verrijkende stoffen wordt gedurende enige tijd
gebufferd (totdat het te veel wordt; er treedt dan snelle vergrassing op met
pijpestrootje). Onder relatief droge, zure (atmocliene) omstandigheden (E.t.
cladonietosum; struikheide-dopheidevegetatie) wordt de afbraak van organi
sche stof minder geremd, waardoor er wel sprake kan zijn van een natuurlijke
tendens naar verrijking.
Het microklimaat wordt onder de heersende natte omstandigheden slechts
beperkt door het reliëf gedifferentiëerd. De invloed van variatie in bodemvoch
tigheid wordt sterk gedempt door de poikilohydrische mos- en/of strooisellaag.

3.2 Successie
De primaire vegetatieontwikkeling vindt plaats vanuit kale, meer of minder
natte zandgrond.
Onder wisselend vochtige en droge omstandigheden (contactprofiel) vestigen
zich op deze vlakvaaggronden betrekkelijk vochtige pioniergemeenschappen
van het dwergbiezen-verbond of Nanocyperion flavescentis (Cicendietum
filiformis, Spergulario-lllecebretum), of verwante eenheden uit andere groe
pen, zoals de associatie van tengere rus (Juncetum tenuis) die veelal optreedt
als successiestadium van het Spergulo-lllecebretum. Mossen zijn in deze
pioniergemeenschappen meestal schaars vertegenwoordigd.
Op den duur vestigen zich hierin de vertegenwoordigers van het Ericetum.
Onder oligotrofe omstandigheden gaat de ontwikkeling naar het E.t. cladonie
tosum. Hierbij treden korstmossen op de voorgrond, zoals Cladonia squamo
sa, C.floerkeana, C.glauca, crispata, C.uncialis, C.gracilis, C.pyxidata,
C.strepsilis en C.arbuscula, naast bladmossen zoals Polytrichum commune,
Dicranum scoparium, D.spurium, Campylopus fragilis en Hypnum cupressiforme, en het levermos Gymnocolea inflata.
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Onder rijkere omstandigheden, op lemige en wat meer permanent vochtige
bodem gaat de ontwikkeling naar het E.t. orchietosum, met soorten zoals
gevlekte orchis, welriekende nachtorchis, blauwe knoop, Spaanse ruiter,
reukgras, tormentil, vleugeltjesbloem, klokjesgentiaan, blauwe zegge, e.d.;
mossen zijn relatief schaars (bladmossen zoals Dicranum polysetum, lever
mossen ontbreken vrijwel); ook korstmossen zijn zeer schaars. Kenmerkend
voor deze situatie is een relatief snelle strooiselvertering.
Onder nattere omstandigheden (grondwaterprofiel) vestigen zich eerst relatief
natte vormen van het genoemde dwergbiezen-verbond en relatief droge
vertegenwoordigers van het Oeverkruid-verbond of Littorellion, of gemeen
schappen van het snavelbies-verbond of Rhynchosporion albae. Bij het Litto
rellion gaat het om eenheden zoals de biesvaren-waterlobelia-associatie of
Isoeto-Lobelietum (oligotroof), de associatie van veelstengelige waterbies of
Eleocharetum multicaulis (mesotroof) en de associatie van egelboterbloem en
moerasrus of Ranunculo-Juncetum bulbosi (min of meer gestoord, contact
oligotroof-eutroof). Bij het 'natte' Rhynchosporion albae betreft het de voor dit
verbond relatief 'droge' eenheden zoals de veenmos-snavelbies-associatie of
Sphagno-Rhynchosporetum.
Vanuit de relatief vochtige situaties gaat de ontwikkeling naar het E.t. typicum
met nauwelijks onderscheidende soorten (vandaar de naamgeving; pijpestrootje en veenbies).
Vanuit de vergelijkenderwijs natte situatie naar de subass. sphagnetosum met
veenmossen (m.n. Sphagnum papillosum, S.cuspidatum) en hoogveenlevermossen (Odontoschisma sphagni, Cephalozia connivens, Mylia anomala).
De climaxvegetatie van de vochtige tot natte heide wordt gevormd door
gemeenschappen van het verbond der sporken-wilgenbroekstruwelen of Salicion cinereae. Vanuit zeer natte situaties, met een (semi)permanent submers
substraat met hydrofiele eenheden van het Rhynchosporion albae en het
Littorellion als pioniergemeenschappen gaat die naar hoogveenvorming (Erico- Sphagnion).
Het optreden van grassoorten in de natte heide is niet onnatuurlijk. Waar
sprake is van vergrassing van natte heide, betreft dit voornamelijk het massaal
tot overheersing komen van pijpestrootje. Deze vergrassing is zeer persistent
door de diepe beworteling van pijpestrootje en omdat het, als gevolg van het
vermogen voedingsstoffen in de wortels op te slaan en deze weer snel te
kunnen mobilseren, een voorsprong heeft in de concurrentie met dopheide en
verschillende andere vochtige-heideplantesoorten (Van Vuuren, 1992; Weeda
et al., 1994).
Dit gras komt zonder dat van zulke vergrassing sprake is 'van nature' over
heersend voor onder natte, sterk wisselvochtige omstandigheden in de marge
van het E.t. typicum, het E.t. sphagnetosum en gagelheide, en is dan door
gaans uitgesproken horstvormend. Het komt 'van nature', maar dan diffuus
verspreid en nauwelijks een rol van betekenis spelend elders ook voor in alle
vormen van het Ericetum tetralicis.
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3.3 Microklimaat
a. Van kaal zand naar Ericetum
Het microklimaat van de uitgangssituatie met kale, meer of minder natte
zandgrond warmt als gevolg van de thermische eigenschappen van de bodem
(volumenwarmte, warmtegeleidingsvermogen en energieverbruik voor ver
damping), traag en laat in het seizoen op (tabel 4 en 5). Het is aanzienlijk
minder extreem (koeler, vochtiger) dan in de uitgangssituatie voor de succes
sie naar droge heide. Zo worden bij hoge zonnestand aan natte modder
regelmatig oppervlaktetemperaturen gemeten die 10-15°C boven de lucht
temperatuur liggen, terwijl dan dat verschil bij droog (stuif)zand dubbel zo groot
is (Van der Toorn, 1972; Stoutjesdijk, 1961a; Barkman & Stoutjesdijk, 1987).
Tabel 4.

Tabel 5.

Thermische grootheden voor droog tot nat zand (De Vries, 1963); albedo indicatief (Robinson,
1966 en Stoutjesdijk (in Barkman & Stoutjesdijk, 1987)
poriën
vol. %

water
vol. %

volumenwarmte
J/(cm3 .K)

warmtegeleidings
vermogen
W/(cm. °C). 10'3

43
33
23
13
0

0
10
20
30
43

1,17
1,59
2,00
2,42
2,97

2,69
19,8
23,1
24,9
25,8

25-35
I

10-12

Energiebalansen (in W/rr?) van een droog (zand)oppervlak en van een nat (modder)oppervlak
bij sterke zonnestraling (Barkman & Stoutjesdijk, 1987)

In:
zonnestraling
warmtestraling van
hemel & omgeving

droog

nat

832
371

839
321

Uit:
gereflecteerde zonne
straling
warmtestraling
warmtestroom naar bodem

subtotaal
warmteafgifte naar lucht
(verdampingswarmte
en voelbare warmte)
totaal

albedo

1203

1160

droog

nat

154

126

629
252
1035
168

501
119
746
414

1203

1160

De zich onder vochtige tot wisselend vochtige en droge omstandigheden
vestigende pioniergemeenschappen van het dwergbiezen-verbond hebben
een efemeer, onbestendig karakter. Zij worden gekenmerkt door eenjarige
zomerplanten (zgn. zomertherofyten) met een uitgesproken dwerggroei (zgn.
nanofanerofyten). Mossen zijn in deze pioniergemeenschappen meestal
schaars vertegenwoordigd door slaapmossen (bijv. Campylium stellatum,
Brachythecium albicans e.d.; in betrekkelijk vochtige situaties), topkapselmossen (o.a. van het geslacht Pohlia, in het bijzonder soorten die zich voortplanten
met speciale broedknoppen; in wisselend vochtige en droge situaties), en
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lapvormige levermossen (Fossombronia, Marchantia, Riccia; in meer perma
nent vochtige situaties). In deze stadia kan moeraswolfsklauw massaal optre
den. Deze zeer lage en doorgaans open tot zeer open begroeiingen hebben
weinig invloed op het microklimaat.
Met het vestigen en tot sluiting komen van dopheide veranderen de omstan
digheden drastisch. Er ontwikkelt zich een min of meer gesloten begroeiing
met een bodembedekkende laag van mossen en strooisel, en een humusrijke
tot venige bovengrondlaag. Het microklimaat krijgt een noordelijk,
'(sub)arctisch-oceanisch' karakter dat grote overeenkomst vertoont met de
omstandigheden in de toendra.
Dit microklimaat wordt gekenmerkt door een opmerkelijk groot contrast tussen
bodem en lucht. De mos- en/of strooisel- en veenlaag speelt hierin een
centrale rol. Dit poikilohydrische materiaal droogt oppervlakkig makkelijk uit,
en heeft in deze toestand een zeer sterk isolerende werking. De natte bodem
die toch al laat en traag opwarmt en afkoelt, doet dit onder zo'n isolatiedek
nog eens te meer. Tijdens stil en helder weer kan de bodem direct onder de
uitgedroogde mos- en/of strooisel- en veenlaag hierdoor in voorjaar en voor
zomer nog nauwelijks boven het vriespunt zijn, terwijl de lucht boven de
vegetatie zindert van de hitte. Terwijl het ondergrondse deel van de plant dan
nog (vrijwel) inactief is, wordt zijn bovengrondse deel blootgesteld aan sterke
uitdroging. De xeromorfie van vooral de overblijvende, wintergroene 'hygrofiele' hogere planten van vochtige tot natte heide en hoogveen kan zo niet
alleen verklaard worden uit de stikstofarmoede van deze milieus, maar ook uit
het microklimaat.
De gradiënt in het microklimaat vertoont dus weliswaar een verloop dat globaal
overeenkomt met het patroon bij droge heide (fig. 3 e.V.), maar de temperatuursprong aan het grensvlak van de bodem (i.e. in de mos- en/of strooiselen veenlaag) is overdag tijdens helder, stil weer veel geprononceerder, en 's
nachts aanzienlijk meer genivelleerd of afwezig. Als gevolg van deze omstan
digheden wordt het microklimaat veel minder door heterogeniteit in de struc
tuur en de sluiting van de vegetatie beïnvloed dan bij droge heide.
Met de sluiting van de vegetatie ruimen de miniscule (nanofanerofytische)
zomertherofyten en de meer of minder sterk in vegetatieve verspreiding
gespecialiseerde mossen het veld. Er voor in de plaats komt een veel
bestendiger begroeiing van grotere, overblijvende planten die degeneratie en
sterfte compenseren door door- of uitgroei van pollen en tapijten, afleggers en
ondergrondse knollen en uitlopers.

b. Degeneratie en herstel
Gevestigde dopheidevegetatie heeft een tamelijk onveranderlijk karakter.
Sterfte van enige omvang van de aspectbepalende dwergstruiken treedt, in
tegenstelling tot in droge heide, in echte natte heide eigenlijk niet op. In
vochtige vormen (E.t. cladonietosum) kan het zich echter wel voordoen als
gevolg van langdurige droogteperioden in de zomer.
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c. Vergraste heide
Pijpestrootje kan binnen en buiten zijn vermelde 'natuurlijke' voorkomen in de
vochtige tot natte heide tot vrijwel totale overheersing komen. Dit gras is in
staat zowel onder geoxideerde als onder gereduceerde situaties stikstof op te
nemen, in de vorm van nitraat, respectievelijk ammonium. Het kan daarom
zowel toenemen als gevolg van grondwaterstandsdaling als bij verhoogde
aanvoer van stikstofverbindingen uit de atmosfeer.
Dit gras, ook nogal xeromorf, heeft een albedo dat nauwelijks afwijkt van die
van dopheide (tabel 6). Het produceert echtereen dikkere laag losser strooisel.
Deze eigenschappen doen een mogelijk nog wat extremer microklimaat
verwachten dan in en boven dopheide, dat echter door de beperkte variatie in
vegetatiestructuur en strooiselverdeling niet veel meer of minder ruimtelijk
varieert dan in natte heide het geval kan zijn.
Tabel 6.

Albedo (%) van verschillende situaties in het milieu van de natte heide. Uit Barkman &
Stoutjesdijk (1987), naar verschillende bronnen

dopheide
pijpestrootje

13,5
15

gelig zand
grijze grond, droog
zwarte grond, droog

24
25-30
14

schraal nat grasland

(gelig zand, vochtig
grijze grond, vochtig
zwarte grond, vochtig

18

? >.8)
8
8

3.4 Reliëf
Reliëf in de droge heide veroorzaakt een patroon van variatie in het microkli
maat (zie 2.1, 2.5). Reliëf in de vochtige tot natte heide veroorzaakt daaren
tegen in de eerste plaats een zeker patroon van variatie in het grondwaterre
gime. In wisselwerking met de bodem leidt dit tot de in het voorafgaande
geschetste variatie in de begroeiing. Bij oppervlakkige uitdroging van de
strooisellaag, moslaag en/of venige bovengrond (apr. 3.3) kan echter een
aanzienlijke tegenstelling in microklimaat aan het vegetatieoppervlak ontstaan
tussen de noord- en zuidzijde van dopheidepollen e.d.

3.5 Beheersmaatregelen
Het nogal bestendige karakter van de nattere heide maakt inwendig beheer
(maaien, branden) gewoonlijk overbodig; branden kan zelfs contraproductief
zijn in verband met tijdelijk toenemende mineralisatie. Plaggen kan worden
gebezigd om via secundaire successie bijzondere milieus te creëren voor
bijzondere pionierstadia en -soorten. Opslag van struiken en bomen, onder
meer samengaand met plaatselijke verdroging en daaraan gekoppeld eu
trofiëring, kan worden tegengegaan door periodiek kappen en (gedeeltelijk)
door begrazing. Dopheide zelf wordt echter niet door herbivoren gegeten.
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Plaggen in vochtig-natte situaties (Ericetum tetralicis typicum) laat een kaal
zand- of veenoppervlak achter dat gemiddeld vrij vochtig is, en waardoor er
doorgaans een gedempt microklimaat heerst. De secundaire successie begint
met een pionierfase van het heideviltwier (Zygogonium ericetorum), dan witte
en bruine snavelbies en ronde zonnedauw, en ten slotte dopheide en Sphag
num compactum en S.tenellum. Kenmerkende soorten voor deze associatie
van moeraswolfsklauw en bruine snavelbies (Lycopodio-Rhynchosporetum
albo-fuscae) zijn verder moeraswolfsklauw, heidekartelblad, klokjesgentiaan,
trekrus, en de levermossen Gymnocolea inflata en Nardia scalaris. Het
verdere herstel van de dopheidevegetatie verloopt tamelijk snel.
Op de rijkere en lemige gronden waar de orchideeènrijke dop heidegemeenschap (E.t. orchietosum) kan optreden, zijn in de secundaire successie ook
soorten te vermelden zoals vetblad, parnassia, vlozegge, tweehuizige zegge
en moeraswespenorchis.
In het Ericetum tetralicis cladonietosum en het E.t. sphagnetosum treedt deze
pioniergemeenschap op in een wat armere, relatief vochtige, respectievelijk
natte vorm. Het verdere herstel van de dopheidevegetatie verloopt er naar
verhouding wat trager.
Na plaggen in het E.t. cladonietosum blijft een minder nat, oppervlakkig meer,
sneller en langduriger uitdrogend grondoppervlak achter, waarbij het microkli
maat extremer is en kieming en vestiging minder worden begunstigd. Het
maakt daarbij enig verschil, vooral wat de vestiging betreft, of het gaat om
zandgrond of om veengrond (zie verder het voorgaande).
Na plaggen in het E.t. sphagnetosum blijft een juist nattere, oppervlakkig
minder, traag en kort uitdrogende en opwarmende grond achter, waardoor er
het microklimaat doorgaans sterk gedempt (nat en koel) is - wat ook kieming
en vestiging minder begunstigt.
Een lichte begrazing en het ontstaan van looppaden kan in een vochtige tot
natte heide het microklimaat differentiëren en gunstige effecten hebben op de
meeste van de genoemde kwetsbare plantesoorten.
Een indicatie van het microklimaat na plaggen in de standplaats van de
verschillende subassociaties, toegespitst op het temperatuurregime, geeft
tabel 7.

Tabel 7.

Thermische grootheden voor droog tot nat veen; naar De Vries (1963); albedo idicatief, naar
opgaven van Robinson (1966) voor zwarte grond
poriën
vol. %

90
60
20
0

water
vol. %

volumenwarmte
J/(cm3 .K)

0
30
70
90

0,25
1,51
3,19
4,03

warmtegeleidingsvermogen
W/(cm. °C). 10"3
0,335
1,30
4,21
5,28

albedo

14
I

8
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De invloed van verhoogde atmosferische depositie van stikstof, met als
mogelijk gevolg risico van vergrassing, kan worden afgeremd door begrazing
(koeien, paarden, schapen). In zulke voor vergrassing gevoelige situaties kan
ook regelmatig, dat is eens per 2 - 3 jaar, worden gemaaid. Waar zo gemaaid
wordt, ontstaat als bij droge heide een structuurarme vegetatie. Door een in
de ruimte kleinschalig en in de tijd gedifferentieerd maaibeheerte voeren, kan
echter worden voorkomen dat een structuurarm heideveld onstaat. In de
praktijk wordt doorgaans gemaaid in de nazomer of de herfst.
De aanwezigheid van een facies van dit gras (vergrassing) geeft in de praktijk
vaak aanleiding om in te grijpen, hetzij door begrazing toe te passen (met
name door rundvee), hetzij door plaggen waarmee een nieuwe successie
vanuit een voedingsstoffenarmere situatie op gang wordt gebracht.
Zulk ingrijpen is zinvol in die gevallen waarin dominantie van pijpestrootje het
gevolg is van grondwaterstandsverlaging of voedingsstoffenaccumulatie als
gevolg van verhoogde atmosferische depositie. Het moet echter niet uit het
oog worden verloren dat het plaatselijk optreden van pijpestrootjesfaciës, met
name in terreindepressies die periodiek oppervlakkige toestroming ontvangen
(rheotrofie) of waar hoge winterinundaties optreden, een normaal verschijnsel
is. Het afplaggen van deze situaties heeft weinig zin, het ongestoord door laten
gaan van het proces van veenvorming kan er via toenemende ombrotrofie op
den duur tot waardevolle situaties leiden (veenmosrijke dopheide).
Vergrassing door pijpestrootje onder invloed van atmosferische depositie doet
zich niet voor in zeer droge en constant zeer natte heide. Waarschijnlijk hangt
dit samen met het optreden van beperkende factoren. In het ene geval lijkt dit
de droogte te zijn, in het andere geval oplopende concentraties van toxische
afbraakproducten in het grondwater (CO2, CH4, H2S; vgl. Webster, 1962;
Ellenberg, 1978).
Opmerkelijk is dat dopheide in rheotrofe situaties, iets minder nat dan waarin
pijpestrootje spontaan overheerst, een vitale en zeer stabiele indruk maakt
met beperkte bijmenging van weinig vitale en niet horstenvormende pijpe
strootje - ondanks de atmosferische stikstoftoevoer (bijv. lokaal Hoge Veluwe,
zuidelijk deel Berger Heide).

3.6 Biotische aspecten
a. Planten
De ruimtelijke verschillen in bodemeigenschappen (vochtigheid, voedselrijkdom, temperatuur) en successiestadium bepalen de mogelijkheden voor de
kieming, vestiging en conditie van de planten in de vochtige tot natte heide.
Kenmerkend voor deze heide is de grote tegenstelling die zich snel na het
pionierstadium instelt tussen de temperatuur- en vochtomstandigheden in het
milieu van zijn ondergrondse en dat van zijn bovengrondse delen. De plant
staat in aanleg bloot aan extreme stress. Dit vereist in het bijzonder verweer
tegen verdroging en andere aantastingen zoals vraat. Dit uit zich bij de
aspectbepalende dopheide door scleromorfie in combinatie met beharing, en
door productie van afweerstoffen (met name terpenen) die de plant voor
herbivoren in hoge mate ongenietbaar maken.
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De beschikbaarheid van mineralen en voedingsstoffen hangt samen met het
complex van bodemvruchtbaarheid, vochtigheid en aëratie van de bodem,
grondwaterkwaliteit, en de humus- of organische- stofhuishouding (recircula
tie) onder invloed van de vochtigheid en aëratie van de bodem en grondwa
terkwaliteit.
De afbraak is optimaal bij een vochtspanning van 0,3 bar (Stanford & Epstein,
1973); in drogere grond neemt de afbraak recht evenredig met het vochtge
halte af, in nattere bodems wordt de remming waarschijnlijk veroorzaakt door
zuurstof als beperkende factor (Mankor & Kemmers, 1987). De afbraak is ook
afhankelijk van de zuurgraad. Deze is minimaal bij een pH-KCI tussen 4.5 en
3.5 (Jenkinson, 1977; Dancer et al. 1973; Bhatetal. 1980).
De opneembaarheid van de beschikbare voedingsstoffen kan, ten slotte,
worden beperkt door de onder voortdurend natte omstandigheden laag blij
vende bodemtemperaturen, de extreme tegenstelling tussen micro- en bo
demklimaat en oplopende CO2-, CH4- en H2S-gehalten in de bodem. Dit remt
bijvoorbeeld bosopslag en successie, en vergrassing ten gevolge van ver
hoogde stikstofdepositie (vgl. Webster, 1962; Ellenberg, 1978).
De netto-stikstofmineralisatie in natte heide is hoger dan in droge heide.
Afgerond is die voor zeer droge droge heide 5-15, voor vrij vochtige droge
heide 10-20, voor vrij vochtige droge heide en vochtige natte heide 20 - 30
en voor natte natte heide 30 - 50 kg N/ha/jr (naar gegevens uit Neder-Saksen
van Lache, 1974, in Ellenberg, 1977). Desondanks komt de productie van
Erica-heiden en die van Calluna-heiden verregaand overeen, nl. 3,0 en 3,1
t/ha/jr (Tyler et al., 1973; Zuid-Zweden); de onderzoeksgegevens van Diemont
(1994) komen voor droge heide tot iets hogere waarden (van omstreeks 4
t/ha/jr). Waarschijnlijk moet dit mede verklaard worden uit de voor gemiddelde
droge en natte heide bij de laatste ongunstiger bodemomstandigheden en
daardoor geremde opnamemogelijkheden. Ook de totale biomassa's van het
te velde staande gewas ontlopen elkaar niet veel: 15,4, resp. 16,3 t/ha.
Verschillend zijn daarentegen de verhoudingen tussen boven- en ondergrond
se biomassa: zo'n 3:2 voor dopheide, tegenover 2:3 voor struikheide (idem);
in stuifzand kan die verhouding voor struikheide nog lager uitvallen.
b. Dieren
De fauna van de vochtige tot natte heide is wat armer dan die van de droge
heide. Wat ongewervelden betreft, blijkt dat droge heide 132% meer individuen
en 118% meer soorten per vangserie opleverde dan vochtige tot natte heide
(Verstegen et al., 1992).
De fauna van deze ongewervelden bestaat voornamelijk uit minder warmtebehoeftige herbivoren, waarvan het voorkomen, mede onder invloed van het
kenmerkend weinig gevarieerde microklimaat, vooral afhankelijk van het
voorkomen van waardplanten, de plek van voorkomen en hun groeiconditie
c.q. voedingswaarde en genietbaarheid.
De aspectbepalende dwergstruik is, in tegenstelling tot die van de droge heide,
voor de meeste herbivoren ongenietbaar. Alleen in de actieve groeipunten van
dopheide ligt de verhouding tussen voedings- en afweerstoffengehalte relatief
gunstig. Dit is met name het geval in door stromend grondwater (rheotrofie)
en eventueel kwel wat rijkere (overgangs)milieus. De beperkte massa van dit
meristeem maakt deze voedselbron echter alleen exploiteerbaar voor enkele
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zeer kleine herbivoren, zoals de rupsen van groentje en heideblauwtje.
Klokjesgentiaan kan als waardplant voor het gentiaanblauwtje fungeren als
deze plant groeit in situaties van overgangen of mozaïeken van hoog-laag.
Deze gaan samen enerzijds met een geschiktere conditie van de waardplant,
als gevolg van mineralenaanvoer via een zekere zijdelingse grondwaterbewe
ging, en anderzijds met een geschikter biotoop voor de gastheren van de
rupsen, knoopmieren, in de wat drogere nabijheid.
Pijpestrootje groeit spontaan het vitaalst op vochtige, tegelijkertijd goed geaëreerde en door waterstroming verrijkte plekken (kwelplekken, wisselvochtige
inundatiezones langs vennen en plassen). Onder deze omstandigheden van
hogere voedingswaarde wordt de plant bij voorkeur gegeten, zowel door
bijvoorbeeld grasetende insecten (o.a. spiegel- en groot dikkopje, veenhooibeestje) als door grote grazers. De vitaliteit en voedingswaarde van het gras
nemen af naarmate sprake is van constantere hoge grondwaterstand en
stagnatie en van drogere omstandigheden.
Binnen een heideterrein kunnen ook vennen, waterloopjes en (overgangen
naar) beekdalen voorkomen. De reeks van vegetatietypen van de vochtige tot
natte heide wordt dan uitgebreid met atmo- tot ombrotrofe vertandingsvegetaties en rheotrofe moerasvegetaties. In de ombrotrofe typen waarin een
ontwikkeling naar hoogveen optreedt, komen met name in Drente soorten voor
zoals veenhooibeestje, veenbesblauwtje en veenbesparelmoervlinder. In de
rheotrofe typen kunnen aan de randen van de heide, op de overgang naar
broekbos in beekdalsystemen, dagvlindersoorten zoals spiegeldikkopje en
bont dikkopje optreden, en nog iets verder het beekdal in bijvoorbeeld zilveren
maan en groot dikkopje.
De aanwezigheid van open water bepaalt het voorkomen van libellen, haften,
schietmotten en waterkevers op de heide, waarbij iedere soort een voorkeur
heeft voor een bepaalde grootte, waterkwaliteit, diepte en oeverbegroeiing.
De heide als omgeving van de vennen is dan van belang voor de handhaving
van het oligotrofe karakter van deze wateren en de openheid van het land
schap die door een aantal van deze insectensoorten geprefereerd wordt. Een
en ander geldt ook voor de amfibieën die op de heide kunnen voorkomen.

3.7 Karakteristiek milieu - vegetatie
In aansluiting op figuur 3 wordt hierna het verband tussen bodemtype, grondwatertrap, microklimaat en vegetatie in figuur 12 voor de vochtige tot natte
typen uitgewerkt.
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microklimaat
vegetatie

vochtigheid

vegetatie
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wisselend
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Et + struik heide, arm
+ N/P: pijpestrootje

3b. leemrijk / Gt V-VI
vrij vochtig
permanent

gedempt

Et + blauwe zegge, arm
+ N/P: pijpestrootje

4. veld- tot moerpodzolgronden
4a. leemarm / Gt III (-II)
gedempt

vochtig
wisselend

ET typicum (veenbies)
+ N/P: pijpestrootje

4b. leemrijk / Gt III - II (-V??)
gedempt

vochtig
permanent

ET orchietosum
+ N/P: pijpestrootje

5. veld- en moerpodzolgronden / Gt V
nat - winter
sterk fluctuerend

gedempt

arm : ET arm
rijk : pijpestrootje
+ N/P : pijpestrootje
+ + N/P: rietruigte

6. veld-, moer- en gooreerdgronden / Gt lll-ll
nat - (winter)
matige fluctuatie

gedempt

arm : dopheide-veenmos
vrij arm: pijpestrootje
+ N/P: rietruigte

idem, zijdelingse
grondwatertoestroom

gedempt

vrij rijk: veldrusruigtheide
rijk: gagelheide (minerotroof)

7. moerpodzol- tot veengronden / Gt I (-II)
nat • permanent
gedempte fluctuatie

idem, zijdelingse
grondwatertoestroom

Figuur 12.

zeer
gedempt

arm : veenmos-veenbos (ombrotroof)
vrij rijk: snavelzegge
+ N/P: rietruigte
beenbreek (minerotroof)

Differentiatie in het milieu van de vochtige tot zeer natte heide; microklimaat = in de vegetatie;
Et = dopheide/Ericetum tetralicis; +N/P = accumulatie atmosferische depositie, verrijking
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4 DE HEIDE ALS COMPLEX
Een willekeurig heideterrein kari een caleidoscopisch beeld van milieutypen
en begroeiingstypen bieden, van gortdroog stuifzand tot ven met open water.
Dit wordt hierna op twee manieren weergegeven.
Figuur 13 geeft een samenvatting van de successiereeksen in heideterreinen
bij verschillende vochttoestand en bodemtypen; de vooral mede door het
microklimaat bepaalde milieu- en vegetatietypen zijn weggelaten.
droog
hoog

vochtig-nat

zeer nat
laag

hangwaterprofiel

contact
profiel

grondwater
profiel

pionier

buntgras-heidespurrie-verbond
Spergulo-Corynephorion

dwergbiezenverbond
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oeverkruidverbond
Littorellion
uniflorae

sub
climax

droge heide
Calluno-Genistion

vochtig-natte heide
Ericion tetralicis

veenheide
Erico-Sphagnion

heidevegetatie

GenistoCallunetum

Ericetum
tetralicis

heidetype

droge
heide

Gt

VII-VI

V

lll-ll

Ml

I

arm

typicum

cladonietosum
orchietosum

typi
cum
gagelheide

sphagnetos.
zeggen
& riet

Erico-Sphagnetum
magellanici
Sphagnetum
pal.-papill.

successiereeks

rijker

climax

Figuur 13.

cladonietosa
siegling.

lophozi.
bazzanietosum

verbond van zomer
en
wintereik
Quercion roboripetraeae

vochtige
heide

venige
heide

verbond der sporkenwilgenbroekstruwelen
Salicion-cinereae

veenheide

hoogveen
verbond
Sphagnion
fusca

Schema van de successiereeksen in heideterreinen bij verschillende vochttoestand en bodemtypen

Figuur 14 geeft de globale ruimtelijke ordening van de verschillende vegeta
tietypen naar mogelijke verschillen in vocht- en trofietoestand van de bodem,
zonder de natte pioniervegetaiies. Hierbij wordt aangetekend dat de twee-assige opzet het niet mogelijk maakt onderscheid te maken tussen rijk(er) in de
zin van accumulatie van voedingsstoffen, en rijk(er) in de zin van mineralenaanvoer met min of meer horizontaal doorstromend grondwater, zoals is
gedaan in de achterliggende figuren 3 en 12.
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typische
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tandjes
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vrij
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struikheide
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vrij
vochtig

dopheide +
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orchideeënheide
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dopheide

(winter)nat
matige
fluctuatie

dopheideveenmos

permanent nat
gedempte
fluctuatie

veenmos
veenbes

meso - > eutroof

zilverhaver-gemeenschappen
(Armerion elongatae)

vetkruidgemeenschap

bochtige
smele

heischraal

gras
land

pijpestrootjefaciës

Figuur 14. Globale ruimtelijke ordening van de verschillende vegetatietypen naar mo
gelijke verschillen in vocht- en voedingstoestand van de bodem

Het zal duidelijk zijn, dat de droge situaties niet of nauwelijks afhankelijk zijn
van de grondwaterhuishouding van hun omgeving - met name wat betreft de
grondwaterkwaliteit en eventuele peildaling. De vochtige situaties daarente
gen zijn dit wel, en zulks meer naarmate zij meer 'meso- tot eutroof' in de zin
van rheo-, litho- en minerotroof zijn.
De variaties in reliëf, in bodem en in grondwaterregime zijn gradueel, wisse
lend en interactief. De wisselwerking tussen deze factoren leidt tot een zeer
genuanceerd complex. Met nadruk moet er derhalve op worden gewezen dat
de afbakening van de milieutypen en vegetatie-eenheden indicatief is: het gaat
om idealisaties. De vegetatiekundige indeling binnen de vochtige en droge
heide is niet voor niets in de loop van de tijd nogal eens onderwerp van
veranderende visies en inzichten geweest.
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Enerzijds zijn de plaatselijke verschillen in grondwaterregime en in bodemkenmerken zeer gradueel. Anderzijds is bijvoorbeeld bij contactprofielen met
eenzelfde grondwaterstandregime een leemarme bodem gemiddeld wat dro
ger en relatief wisselvochtig, en een leemrijke bodem gemiddeld wat natter en
minder wisselvochtig. De een is - na eventueel aanvankelijke trage herbe
vochtiging - goed doorlatend met een gering vochtleverend vermogen: het
opgenomen vocht wordt snel afgevoerd en de grond droogt weer snel uit. De
ander veel minder goed doorlatend met een tegelijkertijd groter vochtleverend
vermogen (Heinemann, 1956; Ellenberg, 1978). Ten slotte kunnen de verschil
len in de loop van de bodemvorming en successie ook verschuiven.
Daarnaast kunnen verschillen ook op kortere termijn spelen, met name in de
droge heide onder invloed van de ontwikkeling van de strooisel- en humuslaag.
Deze organische laag is in uitgedroogde toestand slecht bevochtigbaar, maar
onder een gesloten heidevegetatie wordt de uitdroging geremd en neemt met
toenemende accumulatie de gemiddelde vochtigheid toe. Dit kan ertoe leiden
dat zich in droge heide dopheide vestigt en een vrij droge struikheide-dopheidevegetatie ontstaat. Na verwijdering van de strooisellaag ontstaat weer een
situatie met een goed doorlatend, sterk uitdrogend droog-heidesubstraat.
Het verband tussen milieutypen en vegetatietypen is in de praktijk des te
betrekkelijker als voor bodem en grondwaterregime moet worden afgegaan
op de bestaande bodem- en grondwatertrappenkaarten. De schaal hiervan
wijkt nogal af van die van de patronen in de vegetatie (1:50.000 tegenover 1
: 1.000 à 10.000), en daarbij is de foutenmarge in de bodem- en grondwa
tertrappenkaarten aanzienlijk. Ten slotte, maar niet in de laatste plaats, heeft
de indeling in bodemtypen en grondwatertrappen een oorspronkelijk andere,
agrarische achtergrond. Op deze basis kan het verband tussen vegetatie en
bodem en grondwaterregime niet meer dan heel globaal indicatief zijn, zulks
te meer als wordt uitgegaan van vegetatie-eenheden volgens Braun-Blanquet.
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