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VOORWOORD
In deze studie wordt onder heide verstaan een vegetatie die visu
eel de indruk maakt een heideveld te zijn, d.w.z. dat naast struikheide ^dopheide of kraaiheide of combinaties daarvan ook andere planten
aanwezig mogen zijn.
De belangstelling voor de ontwikkeling van de vegetatie op verla
ten landbouwgronden is groter geworden sinds er sprake is van margina
le landbouwgronden. Vragen komen echter ook van andere zijde: afron
ding van natuurterreinen en boswachterijen.
Bij de afdeling Landschapsarchitectuur van het Staatsbosbeheer
in Zeist ontstond in 1971 behoefte aan een bodemgeschiktheidskaart
voor heide van de ruilverkaveling Midden Maasland. Ir. L.A.M. van
Perlo stelde deze samen met behulp van de bodemkaart (podzolgronden)
en oude en nieuwe topografische kaarten ("heide-, bos- en landbouwgeschiedenis" van de betrokken gronden). Een en ander was de directe
aanleiding tot het onderzoek waarvan het verslag thans voor U ligt.
Omstreeks 1970 is door de Stichting voor Bodemkartering en het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer besloten tot een inventarisatie van
bodem en vegetatie van verlaten landbouwgronden. Het onderzoek wordt
uitgevoerd door resp. de heren Ing. J.F. Bannink en H.N.Leijs.
De door hen gevonden, deels reeds geïnventariseerde veldjes,
vormden het startpunt van deze studie naar de bodemgeschiktheid voor
heide. Het bleek dat er via het Staatsbosbeheer een belangrijke aan
vulling van het aantal terreinen mogelijk was, in hoofdzaak velden
die na de oorlog aan C.R.M.-reservaten waren toegevoegd.
Van de aanvang af was er reeds sprake van coördinatie met het
werk van de heren Bannink enLeijs. Bannink bleek ook contact te heb
ben met student W.P. Daamen, die gesteund door het Bosbouwproefstation,
bezig was met het opzetten van een onderzoek, getiteld "Spontane vor
ming van bos op verlaten cultuurgronden." Ook hij Is in de coördinatie
betrokken, wat enige mogelijkheden bleek te geven ten aanzien van ver
deling van het werk. Tevens werd een systeem van nummering van de vel
den overeengekomen, dat aansluit bij het reeds bestaande van Bannink
enLeijs.
Het hier gerapporteerde inventariserende onderzoek werd verricht
door Jan Heijink, student bodemkunde aan de Landbouwhogeschool te
Wageningen, als hoofdonderwerp van zijn praktijktijd bij de Stichting
voor Bodemkartering. Zijn groot enthousiasme en doorzettingsvermogen
maakten het mogelijk in vier maanden tijd, via veldbezoeken en corres
pondentie, de grote hoeveelheid gegevens te verzamelen. In deel twee
van dit rapport zijn de verzamelde gegevens bijeengebracht. Dit deel
is voor geïnteresseerden te leen in de bibliotheken van het Staringge
bouw, het Staatsbosbeheer te Utrecht en het Rijksinstituut voor Natuur
beheer te Leersum.
De leiding van het onderzoek berustte bij Ir. P.J. Stuurman, die
bovendien een aandeel had in de rapportering. De heren Ing. J.F. Ban
nink, H.N. Leijs, Ir. J.C. Pape en Drs. J.Th. de Smidt hebben het on
derzoek gesteund met tussentijdse adviezen en met het critisch door
nemen van dit rapport.
Tenslotte: al kunnen ook nu nog niet alle vragen t.a.v. de bo
demgeschiktheid voor heide worden beantwoord, dit rapport zal zeker
goede diensten bewijzen, ook al omdat het tevens een samenvatting vormt
van veel verspreid voorkomende literatuurgegevens.

1. SAMENVATTING
De belangstelling voor ontwikkeling van de vegetatie op voormali
ge cultuurgronden is de laatste tijd groeiend. Reeds enkele jaren ge
leden startte een gemeenschappelijk onderzoek van het Rijksinstituut
voor Natuurbeheer en de Stichting voor Bodemkartering, waarbij verla
ten cultuurgronden worden geïnventariseerd. Het onderzoek waarover hier
wordt gerapporteerd, sluit daarbij aan. Hoewel gronden waarop nu bos
bouw wordt uitgeoefend niet worden uitgesloten, ligt het zwaartepunt
van dit onderzoek toch op gronden met voormalig agrarisch gebruik.
Gezien de huidige wijze van gebruik van onze landbouwgronden be
tekent "omvorming" naar heide,cfet vm een weinig zuur, matig tot sterk
eutroof milieu een oligotroof zuur milieu moet worden gemaakt.
Na een literatuurstudie zijn op een groot aantal uit de cultuur geno
men veldjes bodem, vegetatie, beheer en voorgeschiedenis geïnventari
seerd. De literatuurstudie leverde gegevens over het ontstaan van de
heidevelden in Nederland, de indeling van de Nederlandse heidevegetaties (gemeenschappen gegroepeerd in drie complexen nl. het droge, het
vochtige en het natte complex, maar anderzijds onderverdeeld in totaal
28 varianten) en de belangrijkste "vijand" van onze heide, de heidekever. Deze kan de heide verwoesten, vooral als die oud is geworden;
daarom is het noodzakelijk de heide geregeld te verjongen.
Aan het beheer van heide is een apart hoofdstuk gewijd, waarin
aandacht wordt geschonken aan de oorzaken die beheer noodzakelijk ma
ken (het ontbreken van schapenhouderij, aantasting door de heidekever),
de effecten die zijn te verwachten van verschillende beheersmaatrege
len: beweiden, maaien,afplaggen, branden (met verschillende types re
generaties daarna) en chemische bestrijding van grassen.
Wat de inventarisatie van de vele onderzochte voormalige cultuur
gronden heeft opgeleverd aan inzicht in de te verwachten vegetatieve
ontwikkeling, is verdeeld over twee hoofdstukken. In het eerste is
behandeld wat we kunnen verwachten wanneer geen beheersmaatregelen
worden getroffen, in het tweede wat er gebeurt wanneer dit wel wordt
gedaan. Het blijkt onder meer van belang te zijn of het voormalig wei
land of akkerland betreft, welke bodem en grondwateromstandigheden er
heersen en hoe lang de grond in cultuur is geweest. Beheersmaatregelen,
bijvoorbeeld maaien en afvoeren van de vegetatie of begrazen dan wel
ploegen gevolgd door maaien en afvoeren, of zelfs diepploegen, dan
blijkt dat aanleiding te geven tot geheel eigen ontwikkelingen. Uit
het onderzoek is duidelijk geworden, dat het mogelijk is beheersmaat
regelen te nemen die de terugkeer van heide versnellen. Afvoer van
een overmaat aan voedingsstoffen is belangrijk. Uitspoeling door het
neerslagoverschot, zorgt reeds voor wat afvoer, maar effectiever is
maaien en afvoeren van de vegetatie, bijv. één keer per jaar. Wellicht
is het telen van een landbouwgewas, zonder of met uitsluitend stikstof
bemesting, gedurende enkele jaren zinvol, of ook bevordering van de
oxydatie van met voedingsstoffen verrijkte organische stof. Tenslotte
kan zelfs de bouwvoor worden verwijderd.
Bij de bodemgeschiktheidsbeoordeling voor heide wordt er van uitge
gaan, dat het gronden betreft die nu nog in gebruik zijn voor landbouw.
Pactoren die van invloed zijn op de geschiktheid zijn bijvoorbeeld de
lengte van de cultuurperiode, het bodemprofiel, de hoeveelheid orga
nische stof en het stikstofgehalte ervan en het daarmee samenhangende
algemene vruchtbaarheidsniveau. In de geschiktheidsclassificatie wor
den drie niveau's onderscheiden nl. goed, matig en weinig geschikt,
waarvan de eerste wordt onderverdeeld in zeer goed, goed en redelijk
goed. "Zeer goed" komt niet voor na landbouw, wel na bosbouw.
Aan het laatstgenoemde aspect: heide na kappen van bos (in het al
gemeen jong ontginningsbos) is tenslotte nog enige aandacht besteed,
alsmede aan het verkrijgen van heide op taluds van wegen.
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INLEIDING
Doel van de studie

Het doel van de studie was het verzamelen van gegevens over heidevegetaties, beheer van heidevelden en terugkomst van heide op uit
de cultuur genomen (landbouw)gronden. Tegenwoordig wordt steeds vaker
overwogen landbouwgrond een andere bestemming te geven. Omvorming naar
heide kan in aanmerking komen, indien de omstandigheden daarvoor ge
schikt zijn.
In het kader van een ruilverkaveling worden soms landbouwgronden
uit de cultuur genomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld om een natuurgebied
of natuurreservaat in te passen in het geheel van de nieuwe structuur.
Enclaves cultuurgronden in een natuurgebied of randstroken, die als
buffer moeten fungeren tussen het natuurgebied en de omringende cul
tuurgrond, komen dan in aanmerking om uit de cultuur genomen te wor
den. Is het betreffende natuurgebied een heideveld, dan zal men op de
cultuurgronden proberen de heidevegetatie, die voor de ontginning aan
wezig was, terug te krijgen.
Het is ook mogelijk dat gedeelten van een ruilverkavelingsgebied
worden omgevormd naar heide uit hoofde van landschappelijke overwegin
gen. Organisaties die zich bewegen op het gebied van de natuurbescher
ming: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, diverse
Provinciale Landschappen, Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maat
schappelijk werk zullen soms binnen of naast hun bezittingen of reser
vaten gelegen landbouwgronden aankopen of uit de pacht nemen om op
deze manier hun bezit uit te breiden of af te ronden. In het geval van
een heideveld zal meestal getracht worden heide of andere schraallandvegetaties terug te krijgen.
Indien men er in de toekomst toe overgaat in Nederland landschaps
parken of landschapsreservaten te stichten, kunnen als versterking van
het natuurlijke landschap bepaalde gronden omgevormd worden tot heide.
Met deze omvorming beoogt men herstel van het landschap van voor 1900,
dat was voordat de grote heide-ontginningen plaatsvonden.
Het "Plan-Mansholt" behelst o.a. het uit de cultuur nemen van
landbouwgronden. In plaats van bebossing van deze marginale landbouw
gronden kan in sommige gevallen omvorming naar heide ook aantrekkelijk
zijn.
Bosgronden kunnen, indien voor de bebossing heide aanwezig was,
na kaalkap in aanmerking komen voor heidebegroeiing. Vooral na de
stormen van november 1972 en april 1973 komen er vragen los over al
ternatieve bestemmingen voor geteisterde heideontginningsbossen. Ge
deelten van deze produktiebossen zouden kunnen worden omgevormd tot
droge of vochtige heidevegetaties. De afwisseling, die daardoor ont
staat, doet de aantrekkelijkheid van de bossen toenemen, speciaal voor
de recreant. Tevens bestaat bij doelmatig beheer de kans, dat bedreig
de plantesoorten zich uitbreiden.
Tenslotte zullen ook bij het opstellen van beheersplannen voor
boswachterijen dergelijke vraagstukken aan de orde komen.
2.2

Verantwoording

Een heideveld is een redelijk stabiele gemeenschap, dankzij de zure
oligotrofe bodem en het eeuwenlang gevoerde beheer.
Wanneer een akker of weiland wordt omgevormd naar een heideveld
of een vegetatie met heide, heeft men te maken met een minder zuur en
matig tot sterk eutroof milieu, dat langzaam moet veranderen in een
min of meer zuur en oligotroof milieu. Na het uit de cultuur nemen van
een akker of weide stoppen de jaarlijkse teelt- en verzorgingsmaatregelenj ze worden dan vervangen door andere maatregelen of helemaal
geen maatregelen. Vooral bij voormalige akkers ontstaan diverse vege
taties die deze verandering indiceren. Bij gericht beheer naar heide
zal een langzame successie optreden van die vegetaties naar een meer

- 2 stabiele vegetatie op een zuurdere en armere grond. In die stabiele
gemeenschap zullen heidesoorten zich als onderdeel van een plantenge
meenschap in stand weten te houden.
Wanneer het voorkomen van bepaalde plantesoorten of het reeds
spontaan voorkomen van heideplanten wijzen op een ontwikkeling in de
richting van heide, dan kunnen zodanige maatregelen worden genomen,
dat deze heidesoorten zich sneller uitbreiden.
In dit rapport zal worden getracht aanwijzingen te geven voor het
stimuleren van een ontwikkeling van de vegetatie in de richting van
een min of meer natuurlijke plantengemeenschap, waarin heide domineert.
Het is geen recept voor het aanleggen van een heidetuin of heideakker.
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Fig. 1. Ligging van de onderzochte terreinen
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OPZET VAN HET ONDERZOEK

3.1

Overzicht van het onderzoek

Allereerst is een literatuurstudie over heide verricht. Er is
speciaal aandacht besteed aan:
- ontstaan van heide in Nederland,
- indeling van heidevegetaties in plantengemeenschappen,
- aantasting van heide door de heidekever,
- ouderdomsverschijnselen en cyclische verjonging van heide,
- beheer van heidevelden.
Hierna is gestart met een inventariserend onderzoek naar de moge
lijkheden van terugkomst van heidevegetaties op uit de cultuur genomen
landbouwgronden. Daarnaast is nog aandacht besteed aan heideontwikkeling op kapvlaktes in bossen, aan het stimuleren van heideontwikkeling
op kapvlaktes in bossen en aan het stimuleren van heideontwikkeling op
vergraven gronden, met name de wegbermen van de autosnelwegen.
3-2

Opsporen van uit de cultuur genomen gronden

De ligging van veel verlaten percelen cultuurgrond was reeds be
kend bij de heren Ing. J.F. Bannink (Stichting voor Bodemkartering) en
H.N. Leijs (Rijksinstituut voor Natuurbeheer), die gezamenlijk werken
aan een "Onderzoek naar de ontwikkeling van de vegetaties op verlaten
akkers" (project no. 124.41 Stiboka en no. B5 RIN).
Er bleek echter nog een groot aantal andere interessante terrei
nen te zijn. Gegevens hierover zijn verkregen via medewerkers van het
Staatsbosbeheer, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Neder
land en diverse Provinciale Landschappen.
De inventarisatie van de verlaten cultuurgronden in Nederland is
uitgevoerd in samenwerking met student W.P. Daamen.
3-3

Inventarisatie van gegevens per veld

Het veldwerk vond plaats van eind mei tot midden juli 1973- Het
merendeel van de terreinen is bezocht door schrijver dezes en de heer
Ing. J.F. Bannink, die tegelijkertijd bodem en vegetatie inventariseer
de voor zijn eigen onderzoek. Ook zijn veel terreinen bezocht onder
leiding van beheerders van natuurterreinen.
Per terrein zijn voor zover mogelijk de volgende gegevens ver
zameld:
- bodemeenheid en grondwatertrap
- geschiedenis van het perceel
- beheer dat wordt gevoerd
- voorkomen van heide en bijzonderheden over de ontwikkeling ervan
- voorkomen en hoogte van de diverse boomsoorten
- rest van de kruidenvegetatie.
Deze gegevens zijn per terrein vastgelegd op een speciaal ontwor
pen formulier. Ieder terrein wordt aangegeven met een code. Deze is
samengesteld uit het kaartbladnummer van de topografische kaart van
Nederland, schaal 1 : 50 000, gevolgd door het nummer, waarmee een ter
rein op dat kaartblad voorkomt. De naam van een terrein geeft aan in
welke plaats of streek of in welk reservaat het ligt. Een lijst van de
voor dit onderzoek gebruikte terreinen is als aanhangsel in dit rapport
opgenomen.
De resultaten van de studie zijn vastgelegd in twee geschriften.
Het ene deel bevat o.m. de gegevens, verkregen via literatuurstudie en
via het onderzoek. Het andere, apart gebundelde deel bevat per terrein
verzamelde gegevens en een aantal topografische kaarten, schaal 1 :
50 000, waarop de ligging van de terreinen is aangegeven. Hpewel in
het rapport naar bepaalde terreinen wordt verwezen, zullen de meeste
lezers niet geïnteresseerd zijn in deze details. Daarom is besloten het
deel "veldopnamen" slechts in kleine oplage te laten verschijnen. Het
is aanwezig in diverse bibliotheken (zie voorwoord). Figuur 1 geeft een
indruk van de ligging van de onderzochte terreinen in Nederland.
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Verwerking van gegevens
Getracht is aan de hand van de verzamelde gegevens de invloed op
het al dan niet voorkomen van heide na te gaan, uitgeoefend door resp.:
- bodera en grondwater
- boderavruchtbaarheidstoestand
- humussoort en hoeveelheid
- lengte en tijdperk van de cultuurperiode
- grondbewerkingsdiepte
- gevoerde beheersmaatregelen.
Helaas is het aantal bestudeerde terreinen te klein om statistisch
betrouwbare uitspraken te doen, ook al omdat veel factoren met elkaar
verweven zijn. Niettemin zijn er tendensen die wijzen op de invloed van
bepaalde factoren. Aan de hand van de op deze wijze verkregen kennis
blijkt het mogelijk aanwijzingen te geven voor het bevorderen van de
terugkomst van heide op voormalige cultuurgronden.
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ONTSTAAN EN GESCHIEDENIS VAN HEIDEVELDEN IN NEDERLAND

Uit pollenonderzoek is gebleken, dat heide reeds sinds het Atlanticum in Nederland voorkomt (Zonneveld en Bannink, i960). Van nature
waren onze arme zandgronden begroeid met een eiken-berkenbos (QuercoBetuletum). Uitbreiding van heidevegetaties vond vooral sinds de aan
vang van de Bronstijd (ca. l400 jaar voor Chr.) plaats. Als oorzaken
kunnen worden genoemd de invloed van activiteiten van de primitieve
mens en een klimaatsverschuiving naar een koeler oceanisch klimaat,
die de heideontwikkeling begunstigt ten opzichte van de bosontwikke
ling (Gimingham, 1972).
De eerste activiteiten van de mens bestonden uit jagen en later
het houden van vee. Als gevolg van het weiden van vee in bossen trad
geen natuurlijke verjonging van het bos meer op. Er ontstonden open
plekken, waar heideplanten zich konden vestigen.
Later begon de mens met een primitieve vorm van akkerbouw. Hij
ging graangewassen verbouwen op open plekken, die hij maakte door het
branden van bos. Na enige jaren was de bodem uitgeput en werd elders
door branden van bos een nieuwe akker aangelegd. Op de verlaten akker
ontstond een braakvegetatie behorende tot het Thero-Airionverbond. Op
den duur maakte deze vegetatie plaats voor die van een droog schraalland (Nardo-Galion saxatilis). In dit gezelschap konden door exten
sieve begrazing en afbranden dwergstruiken zoals heide, zich uitbrei
den. De ontwikkeling ging verder in de richting van een heide. Heide
is een stadium van een successie en is als zodanig als een halfnatuurlijke vegetatie te beschouwen.
Tenslotte ontstond een landbouwcultuur, waarbij de akkers (nu
essen) werden bemest met een mengsel van schapemest, gemaaide heide en
plaggen uit de potstal. Hiervoor waren veel schapen en grote opper
vlakten heide- of grasvelden nodig. In en na de Middeleeuwen kreeg
de heide de maximale uitbreiding ten opzichte van het bos door de toe
nemende bevolking. De oppervlakte heidevelden behorende bij een dorp
bepaalde de grootte van een dorp.
Per ha esgrond was soms ongeveer 10 ha heide nodig. Heidevelden
danken hun bestaan en voortbestaan aan de schapenhouderij en alles
wat daarmee samenhangt. Heide heeft haar betekenis en functie voor de
landbouw verloren door de toepassing van kunstmest en de invoer van
goedkopere wol uit Australië. Door het gebruik van kunstmest werd
grootscheepse ontginning van heidevelden mogelijk. Vooral in de crisis
tijd is dat veel gedaan. Heidevelden, die voor ontginning tot land
bouwgrond minder geschikt werden geacht, werden bebost met naaldhout
of zijn tot voor kort aan hun lot overgelaten.
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INDELING VAN DE NEDERLANDSE HEIDEVEGETATIES IN PIANTEMGEMEENSCHAPFEN

De Smidt (1966) deelt de Nederlandse heidevegetaties in drie
hoofdgroepen in: het droge heidecomplex, waarin struikheide (Calluna
vulgaris) dominant is; het vochtige heidecomplex, waarin struikheide
(Calluna vulgaris) en dopheide (Erica tetralix) dominant zijn; en het
natte heidecomplex, waarin dopheide (Erica tetralix) dominant is.
Bovengenoemde indeling is gebaseerd op verschillen in grondwater
stand. Elk complex is onderverdeeld in geografisch bepaalde heidegemeenschappen. Elk van deze gemeenschappen is op haar beurt weer onder
verdeeld in varianten overeenkomend met verschillen in granulaire samen
stelling, minerale rijkdom en uitloging van de bodem en grondwaterin
vloed. Een indeling van de bodems volgens het classificatiesysteem,
van De Bakker en Schelling (1966) is helaas niet beschikbaar. De vol
gende heidegemeenschappen worden door De Smidt onderscheiden:
5.1

Het droge heidecomplex

In dit complex ontbreken soorten die hun optimum in de natte
heide hebben.
5.1.1

Calluna hejLden

5.1.1.1 Calluna variant
Struikhei (Calluna vulgaris) is meestal de enige vaatplant.
De bodem bestaat meestal uit een gced ontwikkeld podzolprofiel.
5.1.1.2 Pestuca variant
Deze variant met schapegras (Pestuca ovina) vertegenwoordigt vaak
de fase volgend op de door korstmossen gedomineerde fase in de succes
sie van onbegroeid stuifzand via buntgras (Corynephorus canescens),
korstmossen (Cladonia's o.a.), zwenk-struisgras (Pestuca-Agrostis)
naar een "Calluna heide".
De bodem is zwak uitgeloogd in de bovenste 30 cm, maar kan ook
uitgesproken gepodzoliseerd zijn. In het laatste geval bevat de bodem
een zekere hoeveelheid leem, die deze minder mineraalarm maakt dan de
vorige variant.
Deze variant is o.a. gevonden op de Brunssumse heide op een sterk
gepodzoliseerde bodem met een A2-horizont van 100 cm dik.
5.1.1-3 Festuca-Genista variant
Deze variant is uitgebreid met soorten die een mineraalrijkere
bodem prefereren, zoals: kruipbrem (Genista pilosa), stekelbrem (Genis
ta anglica), tandjesgras (Sieglingia decumbens), pilzegge (Carex
pilulifera), borstelgras (Nardus stricta), schapegras (Pestuca ovina),
tormentil (Potentilla erecta), liggend walstro (Galium hercynicum),
schermhavikskruid (Hieracium umbellatum) en grasklokje (Campanula
rotundifolia). En vooral in het noorden van Nederland wolverlei (Arni
ca montana) en rozenkransje (Antennaria dioica).
De bodem is veelal zwak gepodzoleerd, meestal door de aanwezigheid
van fijn materiaal, dat sterke uitloging tegengaat.
5.1 .2

Ca^lma-Empetr um__he id en

In het noorden van het land komen drie varianten voor, die bore
ale invloed vertonen door de aanwezigheid van kraaiheide (Empetrum
nigrum).
5.1.2.1 Empetrum variant
De dwergstruiklaag bestaat alleen uit twee dominante soorten,
nl. struikheide (Calluna vulgaris) en kraaiheide (Empetrum nigrum).
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De bodem is meestal een heidepodzol bedekt met enkele decimeters
stuifzand. Het kan ook een goed ontwikkelde heidepodzol zijn.
Gewoonlijk komt deze variant in Zuidoost-Friesland en NoordDrente voor.
5.1.2.2 Empetrum-Festuca variant
Deze variant verschilt op dezelfde wijze van de vorige als de
Festuca variant (5.1.1.2) verschilt van de floristisch armere Calluna variant (5.1.1.1) door de aanwezigheid van schapegras (Festuca
ovina).
De bodem is rustend stuifzand of een heidepodzol bedekt met
stuifzand of soms een normale heidepodzol.
5.1.2.3 Empetrum-Festuca-Arnica variant
Deze variant is vergelijkbaar met de Calluna-Rstuca-Genista
variant (5.1.1.3)» maar met soorten behorende bij mineraalrijkere
gronden, zoals: tormentil (Potentilla erecta), tandjesgras (Sieglingia
decumbens), wolverlei (Arnica montana), borstelgras (Nardus stricta),
liggend walstro (Galium hercynicum) en schermhavikskruid (Hieracium
umbellatum).
De bodem bestaat uit een heidepodzol, soms leem bevattend of be
dekt met stuifzand.
5.1 .3

Gallj^a-Va£cJ.ni.um heiden

In sommige gedeelten van Nederland komen blauwe- en/of rode bos
bes (Vaccinium myrtillus resp. Vaccinium vitis-idaea) in plaats van
onder bos ook in de open heide voor, vaak vergezeld door hengel
(Melampyrum pratense) en kussentjesmos (Leucobryum glaucum).
De Calluna-Vaeeinium heiden komen op de westflank van de stuwwal
bij Apeldoorn en op de westkant van de Holterberg voor als gevolg van
een grotere regenval, veroorzaakt door stijgingsregens.
5.1.3-1 Vaccinium variant
Deze variant is het armst in soorten.
De bodem is sterk gepodzoleerd met een dikke amorfe, bijna venige humuslaag als gevolg van de grotere regenval.
5.I.3.2 Vaccinium-Deschampsia variant
In deze variant wordt bochtige smele (Deschampsia flexuosa)
co-dominant met bovendien een frequenter optreden van hengel (Melam
pyrum pratense).
De bodem bevat nog meer humus.
Deze variant komt meer op noordhellingen voor.
5.1-3*3 Vaccinium-Genista variant
Deze variant kenmerkt zich door de aanwezigheid van soorten van
voedselrijkere gronden: stekelbrem (Genista anglica), kruipbrem (Genista
pilosa), tandjesgras (Sieglingia decumbens), fioringras (Agrostis
stolonifera), kruipend struisgras (Agrostis canina) en liggend walstro
(Galium hercynicum).
De bodem is matig gepodzoleerd, met een licht gebleekte A-horizont
en een onduidelijke B-horizont.
5.1

Ca3.1una-Sarothanmus heiden

Brem (Sarothamnus scoparius) en struikheide (Calluna vulgaris)
groeien in homogeen gemengde, bijna ondoordringbare struwelen met een
hoogte van 1 tot 1,5 n. lil de moslaag domineert peermos (Pohlia «lutans). De Calluna-Sarothamnus heiden komen overeen met een zuidelijk

montaan heidetype met brem (Sarothamnus scoparius), die voorkomt in
het hoogland van Auvergne.
In Nederland komen Calluna-Sarothamnus heiden voor op hoogterrassen langs de Maas, die bedekt zijn met een dunne l'ósslaag. Dit is
het geval in de Meinweg bij Mook en langs het Geuldal.
5.1.^.1 Sarothamnus variant
De floristische samenstelling en plaats van voorkomen zijn gelijk
aan die in 5-1zijn beschreven.
De bodem bestaat uit fijn gesorteerd zand en bevat löss of leem.
Er is een lichte podzolisatie opgetreden. De bodem kan meer water
vasthouden door de aanwezigheid van löss of leem.
5.1 .^-.2 Sarothamnus-Genista variant
Naast brem (Sarothamnus scoparius) komen kruipbrem (Genista pilosa), stekelbrem (Genista anglica), pilzegge (Carex pilulifera) en
tormentil (Potentilla erecta) voor.
De bodem bevat meer löss en is minder uitgeloogd dan bij de vorige
variant.
5.1.5

Calluna-Erica _cinerea heiden

Dit is de enige gemeenschap met rode dopheide (Erica cinerea).
Verder komen kruip- en stekelbrem (Genista spec.) voor en soms ook
pijpestrootje (Molinia caerulea).
De bodem is niet sterk gepodzoleerd en bevat meestal grof grind.
Sinds 1957 komen Calluna-Erica cinerea heiden niet meer in Neder
land voor, m.u.v. een kleine groeiplaats in een dennenbos bij kasteel
Waterlo in Noord-Limburg. Wel kan dit type nog even over de grens
langs de westoever van de Maas in de Belgische Kempen worden aange
troffen.
5.1.6

Calluna-Carex jsricetorum_heiden

Dit is een gemeenschap met veel differentiërende soorten binnen
de heideformatie, nl.: heidezegge (Carex ericetorum), veldbeemgras
(Poa pratensis), akkerdistel (Cirsium arvense), paardebloem (Taraxum
spec.), wilgeroosje (Chamaenerion angustifolium), zandhoornbloem
(Cerastium semidecandrum), mannetjes-ereprijs (Veronica officinalis).
De aanwezigheid van deze soorten kan verklaard worden door het effect
van verstoring van de bodem. Andere frequent voorkomende soorten zijn
gewoon biggekruid (Hypochaeris radicata), schapezuring (Rumex acetosella), schapegras (Festuca ovina), pilzegge (Carex pilulifera), lig
gend walstro (Galium hercynicum) en kruipend struisgras (Agrostis
canina), die de vegetatie een grasachtig aspect geeft.
De bodem bestaat uit fijn lössachtig zand met een erg zwakke pod
zol. Op de meeste plaatsen komt een gestoord profiel voor.
Dit type wordt op drie plekken op de Veluwe gevonden, nl.: ten
oosten van de Compagnieberg, op de Voorste Steenberg bij Kootwijk en
langs de weg Hoenderlo-Otterlo.
5.2

Het vochtige heidecomplex

Dit complex verschilt van het droge heidecomplex door de constan
te aanwezigheid van dopheide (Erica tetralix) en het frequent optreden
van pijpestrootje (Molinia caerulea), veenbies (Scirpus caespitosus) en
trekrus (Juncus squarrosus). Struikheide (Calluna vulgaris) heeft
meestal een hoger bedekkingspercentage dan dopheide (Erica tetralix).
Dit complex vormt de verbinding tussen het droge en het natte heidec omplex.
5.2.1

Çalluna-Erica tetralix_heiden

Dit is de meest verbreide vorm van de vochtige heiden op vochti
ge zandige gronden.

5.2.1.1 Calluna-Erioa tetralix variant
Deze variant is arm aan soorten met een droge standplaats. Daaren
tegen komen wel enkele soorten van de natte heide voor: dopheide
(Erica tetralix), pijpestrootje (Molinia caerulea), veenbies (Scirpus
caespitosus) en trekrus (Juneus squarrosus).
De bodem kan sterk variëren, van weinig uitgeloogd stuifzand op
keileem tot een sterk uitgeloogde podzolgrond. Een kenmerk van de bodem
is de aanwezigheid van een hoog freatisch vlak, dat in de winter het
oppervlak kan bereiken of een hoog vochtgehalte, veroorzaakt door de
aanwezigheid van leem.
5.2.1.2 Calluna-Erica tetralix-Festuea variant
Hier een uitbreiding van het aantal plantesoorten met schapegras
(Pestuca ovina) en pilzegge (Carex pilulifera).
De bodem varieert net zoals bij variant 5-2.1 .1.
, 5.2.I.3 Calluna-Erica tetralix-Pestuca-Genista variant
Deze variant is uitgebreid met een aantal plantesoorten behorende
bij de droge Pestuca-Genista variant: stekelbrem (Genista anglica),
kruipbrem (Genista pilosa), tandjesgras (Sieglingia decumbens),
fioringras (Agrostis stolonifera), kruipend struisgras (Agrostis eanina), tormentil (Potentilla erecta) en pilzegge (Carex pilulifera), in
Noord-Nederland met wolverlei (Arnica montana).
De bodem, een lemige grond of niet uitgeloogd stuifzand op een
uitgeloogd profiel, is relatief mineraalrijk.
5.2.1.4 Calluna-Erica-tetralix-Festuca-Genista-Orchis maculata variant
Dit is een gemeenschap, waarin veel soorten voorkomen die hun op
timum hebben in het Molinion of het Nardo-Galion: gevlekte Orchis
(Orchis maculata), tormentil (Potentilla erecta), klokjesgentiaan
(Gentiana pneumonanthe), lidrus (Equisetum palustre), holpijp (Equisetum fluviatile), blauwe knoop (Succisa pratensis), Spaanse ruiter
(Cirsium dissectum), liggende vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia).
De bodem bestaat uit fijn lemig zand, leem of klei, met of zonder
een erg zwakke podzol of gley-profiel. De grondwaterstand stijgt in
de winter tot 4o cm onder het maaiveld.
Deze variant is veel verdwenen door ontginningen, vooral in
Drente. De bodem is namelijk erg geschikt voor bouwland.
5.2.2

Calluna-Erica tetralix-Empetrum heiden

Dit zijn Calluna-Erica tetralix heiden waarin bovendien kraaiheide
(Empetrum nigrum) voor komt.
De bodem is zwak of niet gepodzoleerd stuifzand of een C-horizont
van een afgeblazen podzolprofiel.
Parallel met Calluna-Erica tetralix heiden kunnen drie varianten
onderscheiden worden, die in Noord-Nederland voorkomen.
5.2.2.1 Empetrum_vari.nrit
5.2.2.2 Empetrum-Festuca variant
Met de plantesoorten: schapegras (Pestuca ovina) en pilzegge
(Carex pilulifera).
5.2.2.3 Empetrum-Festuca-Genista variant
Als 5.2.2.2 met: stekelbrem (Genista anglica), kruipbrem (Ge
nista pilosa), wolverlei (Arnica montana), tormentil (Potentilla
erecta), fioringras (Agrostis stolonifera) en kruipend struisgras
(Agrostis canina).
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Calluna-Erica ^etral^^VjLC£xni_uni_heiden

Evenals in de droge heiden wordt ook een gemeenschap onderscheiden
met blauwe en/of rode bosbes (Vaccinium myrtillus resp. Vaccinium
vitisidaea).
5.2.3.1 Vaccinium-variant
Er komen geen differentiërende soorten voor.
De humuslaag boven een nat podzolprofiel is sterk ontwikkeld,
soms venig.
Calluna-Erica tetralix-Vaccinium heiden komen voor op vochtige
bodems met dezelfde vochtigheid als de noordhellingen op stuwwallen,
waar de droge Vaccinium heiden voorkomen. Dit is het geval in Gelder
land, Oost-Twente en Drente op glaciale afzettingen.
5.2.3-2 Vaccinium-Pestuca-Genista-variant
Hier zijn wel differentiërende soorten aanwezig: schapegras
(Pestuca ovina), pilzegge (Carex pilulifera), stekelbrem (Genista
anglica), kruipbrem (Genista pilosa), tandjesgras (Sieglingia decumbens) en fioringras (Agrostis stolonifera).
De bodem bestaat uit fijner zand dan bij de vorige variant en
heeft ook een sterk humeuze tot venige A1.
5-3

Het natte heidecomplex

De vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit dopheide (Erica tetralix),
pijpestrootje (Moliniacaerulea), veenbies (Scirpus caespitosus)j minder
belangrijk zijn trekrus (Juncus squarrosus) en struikheide (Calluna
vulgaris). Dopheide (Erica tetralix) is dominant.
Het verschil tussen het natte enerzijds en het droge on vochtige
heidecomplex anderzijds is het optreden van veenplanten: veenpluis
(Eriophorum angustifolium), witte snavelbies (Rhynchospora alba),
beenbreek (Narthecium ossifragum), ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia), veenbes (Qxycoccus palustris), lavendelheide (Andromeda polifolia) en enige veenmossoorten (Sphagnum spec.). Hieraan kunnen^nog enke
le soorten toegevoegd worden, behorende bij het Nardo-Galion: klokjes
gentiaan (Gentiana pneumonanthe), kruipwilg (Salix repens), gewone
zegge (Carex nigra) en heidekartelblad (Pedicularis sylvatica).
5.3.I

Erica tetralix_heiden

De Erica tetralix heiden worden gevonden op plaatsen, die 's win
ters moerassig en 's zomers niet te droog zijn. Uitgestrekte Erica
tetralix heiden komen in Drente en Twente voor op vlakke ondoorlatende
keileemafzettingen met daarboven een laag doorlatend dekzand van onge
veer 1 m dik.
Erica tetralix heiden komen in Nederland hoofdzakelijk voor op de
volgende plaatsen : het Anserveld bij Dwingelo, het Eexterveld, het
landgoed Twickel, het Boekeloërveld, het Achterveld bij Neede, de Appelse heide en de Kampinase heide.
5.3.I-1 Erica tetralix-Cladonia-Hypnum variant
De moslaag bestaat grotendeels uit rendiermos (Cladonia impexa)
en klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme).
De bodem bestaat uit een natte podzolgrond met meestal een nietkazige B2-laag. De grondwaterstand is wat lager dan bij de volgende
varianten.
5-3-1.2 Erica tetralix-Sphagnum variant
Van alle varianten is deze variant het rijkst aan soorten beho
rende bij het Nardo-Galion. In de moslaag domineren veenmossen
(Sphagnum spec.).
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B2-laag. Soms is de B2-laag zwak ontwikkeld of ontbreekt zelfs. Het
bodemprofiel vertoont dan gleykenmerken. De A1- en AO-lagen zijn
soms venig.
Het grondwater stijgt in de winter tot boven het maaiveld, maar
daalt in de zomer niet dieper dan 0,5 - 1*5 m beneden het maaiveld.
5.3.I.3 Erica tetralix-Orchis maculata variant
Hier en daar komt gevlekte orchis (Orchis maculata) binnen het
natte heidecomplex voor, vergezeld van: tormentil (Potentilla erecta),
heidekartelblad (Pedicularis sylvatica), blauwe knoop (Succisa pra
tensis), stekelbrem (Genista anglica), klokjesgentiaan (Gentiana
pneumonanthe) en kruipwilg (Salix repens). Er bestaat een relatie met
het Nardo-Galion, maar vele soorten hieruit ontbreken.
De bodem bestaat uit (pot)klei of leem met een hoge grondwater
stand en een gleyprofiel.
Deze variant kwam vroeger slechts op drie plaatsen voor en is
verdwenen door ontginningen.
5 - 3 - 1 E r i c a tetralix-Gytrmocolea inflata variant
Broedkelkje (Gymnocolea inflata) is dominant in de moslaag. Er
komen weinig mossen en korstmossen voor.
Deze vegetatie komt voor in depressies van de Erica tetralix-Sphagnum heiden.
5.3.I.5 Erica tetralix-Myrica gale variant
De vegetatie vormt een
- 100 cm hoog struweel bestaande uit
gagel (Myrica gale), kruipwilg (Salix repens) en pijpestrootje (Molinia caerulea).
Deze variant komt voor in terreindepressies, vaak aan het begin
van een beekje.
5.3>2

Erica tetralix-Empetrum heiden

Net als in de droge en vochtige heide komt in sommige delen van
Nederland ook kraaiheide (Empetrum nigrum) in de natte heide voor.
Dit is alleen het geval in Zuidoost-Friesland (nl. in het dal van het
Koningsdiep- en bij Appelscha) en in de omgeving van Diever.
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AANTASTING VAN HEIDE DOOR DE HEIDEKEVER

6.1

Algemeen

De heidekever (Lochmea suturalis Thoms.) tast geregeld heideplan
ten aan. Plagen zijn al geregistreerd vanaf 1855- Hoe komt het dat
voordien niets over plagen bekend is? De vermoedelijke oorzaak is dat
ophoping van heidestrooisel niet optrad door oude cultuurmaatregelen;
de heide bleef jong, want zij werd gebruikt voor allerlei doeleinden.
Nu is er veel oude heide, die dan ook regelmatig wordt aangetast door
de kever.
6.2.

Uiterlijke kenmerken van de aantasting

De aantasting is waar te nemen aan de roodbruine verkleuring, die
in de zomer optreedt: dit is een verdrogingsverschijnsel. De larven
van de kever vreten de toppen en randen van topblaadjes der langste
loten op. Doordat het celweefsel openligt, treedt dan veel verdamping
op. De plant verdroogt, want de wortels kunnen het vochtverlies niet
aanvullen.
Een matige aantasting blijkt uit aangevreten topjes van de scheu
ten die hierdoor sterven. Onder de dode top lopen in het volgende voor
jaar de kortste loten uit tot lange scheuten. Er ontstaan takken met
aan de top "bezempjes" van lange scheuten. Een "slordig" uitziende
heide is hiervan het gevolg. Bloeien is nog mogelijk, maar het voor
komen van "bezempjes" is een teken dat er iets mis is en dat er gevaar
voor ernstiger aantasting in de toekomst is.
6.J

Levenswijze van de heidekever (Blankwaardt, 1968)

De kevers overwinteren in het strooisel en komen tevoorschijn
als de temperatuur stijgt boven 10°C. Zij hebben een voorkeur voor de
topblaadjes en het groeipunt van de stengel. In april vliegen de kevers
massaal uit om eieren af te zetten op allerlei plaatsen. Meestal doen
ze dit op of onder mos, omdat de zeer droegtegevoelige eieren in dat
milieu de meeste levenskansen hebben. Na 2 à 3 weken komen de larven
uit. Via een heidestammetje klimmen zij naar boven waar zij meteen aan
de blaadjes beginnen te vreten. Als de larven volwassen zijn, laten
zij zich op de grond vallen. Hier vindt de verpopping plaats. Begin
augustus zijn de eerste kevers te vinden. Deze eten vooral de groeipunten van de scheuten. Wanneer de temperatuur overdag niet boven de
10°C uitkomt, zoeken de kevers een geschikte overwinteringsplaats on
der los strooisel of los mos. De beste levensvoorwaarden voor de kever
biedt een heide met een laag strooisel, al dan niet begroeid met mos
sen. Het is daarom vooral de oude heide, die gevoelig is voor aan
tasting.
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QUDERDCMSVERSCHIJNSELEN EN NATUURLIJKE VERJONGING IN EEN
CYCLISCHE ONTWIKKELING

7-1

Cycli volgens Stoutjesdijk

Stoutjesdijk (1959) onderscheidt de volgende cycli in heidegemeenschappen waargenomen op de Veluwe.
7.1-1

Op_ong_epodzo_le_erd stabiel duinzand

Op ongepodzoleerd stabiel stuifzand wordt een struikheidevegetatie (Calluna vulgaris) gevonden, waarin diverse stadia van ontwikkeling
kunnen worden waargenomen:
1 . Hoge struikheide (50-60 cm) vormt een dichte vegetatie. De moslaag
bestaat vooral uit klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) en gewoon
gaff eltanclmos (Dicranum scoparium).
2. Hoge struikheide, maar minder vitaal met zakkende takken. De moslaag bestaat hoofdzakelijk uit rendiermos (Cladonia impexa).
3. Stervende struikheide, veel planten zakken naar de grond. In de
moslaag domineert rendiermos (Cladonia impexa).
4. Dode struikheide met neergezakte takken, toppen van de takken be
dekt met bekermos (Cladonia pyxidata) en kronkelsteeltje (Campylopus
flexuosus). Rendiermos (Cladonia impexa) bedekt een groot gedeelte
van de grond.
5. Struikheideresten in verre staat van afbraak. Dunne rendiermoslaag
(Cladonia impexa) met scheuren en kale vlekken. De ruwe humuslaag
is veel dunner. Heidezaailingen en jonge heideplanten komen voor
in plekken met bekermos (Cladonia pyxidata) en kronkelsteeltje
(Campylopus flexuosus) en in scheuren of kale plekken in de rendiermoslaag (Cladonia impexa).
6. Een jonge krachtige heidevegetatie is gevormd.
Dit proces duurt ongeveer 5 jaar. Ongeveer een kwart van de oppervlakte
van het heideveld bestaat uit een mosvegetatie.
7.1 .2

0p_zwak je£odzoleerd_preglac_iaal_zand

Op droge preglaciale grond, steeds zwak gepodzoleerd en zonder
oerbank, wordt een heidevegetatie waargenomen met een dominerende
bochtige smele (Deschampsia flexuosa) en grote en kleine vlekken struik
heide (Calluna vulgaris) met de volgende stadia van ontwikkeling:
1 . Waar de heide verslechtert, is een uitbreiding van rendiermos
(Cladonia impexa) te zien en een ontwikkeling van bekermos-kronkel
steeltje vlekken (Cladonia pyxidata-Campylopus flexuosus).
2. Te zelfdertijd breidt bochtige smele (Deschampsia flexuosa) zich
over deze plekken uit via vegetatieve vermeerdering.
3. Langzamerhand is een groot oppervlak bedekt met bochtige smele
(Deschampsia flexuosa), die een dichte mat vormt.
b. In de bochtige smele-mat (Deschampsia flexuosa) ontstaan een paar
kleine plekken (van enkele dm's doorsnede), die bezet worden door
bekermos (Cladonia pyxidata) en kronkelsteeltje (Campylopus flexuo
sus). In deze vervallen plekken kunnen struikheidezaailingen (Cal
luna vulgaris) gevonden worden. Struikheide zal nu bochtige smele
beconcurreren. De lengte van deze cyclus wordt geschat op ca. 25
jaar. Een groot oppervlak is dus bedekt met bochtige smele
(Deschampsia flexuosa) (ca. 2/3 deel).
7.I.3

0p_f 3:jnzandige_b odem_met_ oerbank

Elementen van een vegetatie met pijpestrootje (Molinia caerulea),
struikheide (Calluna vulgaris) en dopheide (Erica tetralix) op een
sterk ontwikkelde, andoorlatende ijzerhumusbank zijn:
1. Ver uit elkaar staande pollen pijpestrootje met wijd uitstaande
bladeren. Dit dode materiaal is overgroeid met bekermos (Cladonia
pyxidata) en kronkelsteeltje (Campylopus flexuosus).

-
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2. Pollen in laatste staat van verval met daartussen een vegetatie
bestaande uit kronkelsteeltje (Campylopus flexuosus) en bekermos
(Cladonia pyxidata) op zwarte amorfe humus met weinig grasresten.
In dit stadium worden sporadisch zaailingen en jonge planten van
struik- en dopheide gevonden. Er is weinig kans dat heide hier
gaat domineren.
7-2

Rol van de heidekever in de veroudering en de daaropvolgende
regeneratie (De Smidt, 1966 en 1968).

7.2.I

Voorkomen van we_inig_oude heide

Lang heeft men gedacht dat heide van nature afsterft en na 15
tot 20 jaar wordt gevolgd door een begroeiing met grassen en korst
mossen. Heide kan echter zeer oud worden en sterft doorgaans niet
door veroudering af. Toen heide, met de intrede van kunstmest zijn
functie verloor, en niet meer door het grazen van schapen en door
afplaggen regelmatig werd verjongd, gingen keverplagen regelmatiger
optreden. Oude heide heeft de grootste kans hiervan het slachtoffer
te worden omdat zich onder deze vegetatie een dikke mos- en strooisellaag bevindt, waarin de kevers kunnen overwinteren en de volgende
generatie zich kan verpoppen.
Oude heide heeft bovendien de grootste kans door brand aangetast
te worden vanwege de droge mos- en strooisellaag op de grond en de
vele dorre takjes.
7-2.2

Graden_vJ^_aantastin_2 door_de heidekever

Er kunnen 3 graden van aantasting door de heidekever worden on
derscheiden (De Smidt, 1966), nl.:
1e graaa: lichte schade, een paar dunne takjes vallen af. Herstel is
mogelijk in één jaar.
2e graad: sommige stammetjes sterven af, de rest verliest een groot
deel van de twijgen. Nieuwe loten ontstaan in de top van
een stammetje. Dit resulteert in onregelmatig ontwikkelde
planten met een bosje twijgen in de top en veel dode stam
metjes, die de vegetatie een grijze aanblik geven. Na een
jaar ontstaan nieuwe loten aan de basis van de dode stam
metjes.
3e graad: sterke aantasting. Alle struikheide-stammetjes zijn dood.
Bij 20 jaar oude stammetjes gaan ook de ondergrondse delen
dood. Jongere stammetjes krijgen aan hun basis weer nieuwe
loten.
7.2.3

Wijze van herstel van door_de heidekever_aangeta_ste heide

De wijze van herstel wordt bepaald door de graad van afsterven.
Een aantasting van de 1e graad heeft ongeveer twee jaar nodig
voor geheel herstel.
Na een aantasting van de 2e graad blijft de structuur van de hei
de onregelmatig en bossig. Na enige jaren buigen de losse takjes aan
de stammetjes naar de grond en kunnen adventieve wortels produceren.
De onregelmatige structuur blijft bestaan tot na de volgende totale
verjonging van de heide.
Na een aantasting van de 3e graad vallen de dode stammetjes pas
na 3 à 4 jaar op de grond. De originele moslaag: klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme), gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium), peer
mos (Pohlia nutans), rendiermos (Cladonia impexa), droogt uit en wordt
vervangen door pioniermossen: kronkelsteeltje-soorten (Campylopus
spec.), ruig haarmos (Polytrichum piliferum), zandhaarmos (Polytrichum juniperinum), cederhoutmos (Lophozia bicrenata) en bekermos (Cla
donia pyxidata).
Vernieuwing vindt alleen plaats door zaden. De jonge plantjes
beginnen na 2 tot 5 jaar te bloeien. Het vormen van een vijf-stammige

- 15 pol duurt ongeveer 10 jaar. Een volgroeide pol heeft ongeveer 20 stam
metjes en is verscheidene tientallen jaren oud.
7.2.4

Invloed van de__fJLoristjL sehe samenstelling en_relatie_met_de
cycli bejjehreven_door Stoutjesdijk

De floristische samenstelling beïnvloedt ook de loop van het
herstel. De Calluna variant (zie 5-1-1-1 heidegemeenschappen) herstelt
zich na een aantasting van de 5® graad als boven via een degeneratiestadium van dode struikheide, een dode moslaag en een pionierstadium
met enige mossen en heidezaailingen. Na 5 à 10 jaar is de originele
heidevegetatie weer terug.
De Calluna-Festuca variant (5-1•1-2) en de Calluna-Festuca-Genista variant (5.1.1-3) laten in de eerste jaren een dominantie van de
grassen zoals schapegras (Festuca ovina), struisgrassoorten (Agrostis
spec.) en bochtige smele (Deschanpsia flexuosa) zien. Na 4 à 5 jaar
herovert struikheide zijn dominante positie.
Dit is misschien het proces dat Stoutjesdijk tot de veronderstel
ling heeft gebracht dat cyclische processen in de heide plaatsvinden.
Hij concludeert dit uit de observatie dat struikheidezaailingen nooit
in een volwassen heide worden gevonden, maar dat ze voorkomen op plaat
sen waar heide is vervangen door mossen of grassen. Stoutjesdijk on
derscheidt zes stadia in een cyclisch proces:
Het eerste stadium is een gezonde heide. Stadium 2.,
en h correspon
deren met de aantasting van 1e, 2e en 3© graad door de heidekever
(De Smidt, 1966). Deze fasen volgen elkaar niet op, maar voltrekken
zich gelijktijdig. De stadia 5 en 6 van Stoutjesdijk corresponderen
met het pionierstadium en het stadium van geheel herstel van door de
heidekever aangetaste heide.
Het daarbij waargenomen mozaïek is door Stoutjesdijk geïnterpre
teerd als een verzameling van stadia van een cyclus. Het zijn eigen
lijk een aantal parallelle series met diverse startpunten veroorzaakt
door de graad van aantasting door de heidekever en de floristische
samenstelling van de heide. De wisseling in de floristische samenstel
ling is wel onderkend door Stoutjesdijk: een cyclus met bochtige smele
(Deschampsia flexuosa) en struikheide en één met pijpestrootje (Molinia caerulea) met dop- en struikhei.
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BEHEER VAN HEIDEVELDEN

8.1

Oorzaken die beheersmaatregelen noodzakelijk maken

S• 1 • 1

De_successie_gaat vercter, doordatde vroeger to_egepaste__beheersmaatregeJLen uitblijven

Een heidevegetatie moet als halfnatuurlijk worden beschouwd en
dankt zijn bestaan aan de schapen- en rundveehouderij en de daarmee
verbonden beheersmaatregelen, nl.: beweiding, branden, plaggensteken
en maaien. Door wegvallen van dit eeuwenoude beheer gaan storingen in
de vegetatie optreden. In de eerste plaats groeit de heide dicht met
bosopslag, vnl.: vliegdennen (vooral in de buurt van grove-dennenbos
sen), berken, in mindere mate eiken en in de tweede helft van de 20e
eeuw Amerikaanse vogelkers. Dit dichtgroeien met bosopslag is afhanke
lijk van bodem, humuslaag en vegetatie. Verder vinden in de ruwe humus
onder oude heide schapegras (Pestuca ovina), struisgras (Agrostis spec.),
bochtige smele (Deschampsia flexuosa) en op rijkere gronden braam
(Rubus spec.) hun groeiplaats, terwijl op open plekken op de wat voch
tiger heidevelden pijpestrootje (Molinia caerulea) zich sterk kan uit
breiden.
Doordat vliegdennen snel groeien, ontstaat via de vliegdennenheide het vliegdennenbos. Door lichtgebrek sterven de heideplanten af.
In het pakket zure humus van de dennennaalden kunnen zich struiken en
bomen vestigen (zomereik, berk, later wintereik en beuk op de betere
gronden), terwijl men op vochtige gronden vaak lijsterbes, sporkehout
en krenteboompje ziet. Op den duur maakt het vliegdennen-berkenbos
plaats voor het oorspronkelijke eilie n-berkenbos (Quereo-Betuletum), het
eindstadium van de vegetatie-ontwikkeling (climaxvegetatie).
Heidevelden kunnen in stand worden gehouden als wij bovenstaande
successie een halt toeroepen en/of terugdraaien. Veranderingen in de
vegetatie zullen minder makkelijk optreden als weinig wordt afgeweken
van de oude beheersmethoden.
8.1 .2

Aantasting_van_heide_d_oor de_heidekever of_gevaar daarvoor

Om aantasting door de heidekever te voorkomen,zijn beheersmaatre
gelen nodig, die de heide verjongen en tegelijkertijd de dikke strooi
sel- en moslaag verwijderen. Reeds aangetaste heide zal ook zo spoedig
mogelijk op een of andere manier verjongd moeten worden om verdere
aantasting tegen te gaan.

8.2

Beheersmaatregelen

8.2.1

Beweiden

Schapen eten behalve heide ook graag gras. Te sterke begrazing
heeft echter een ongewenste invloed, nl.: uitbreiding van grassen. Het
is gunstig beweiding samen te laten gaan met branden of maaien. Na
branden ontstaan kiemplanten, die in het daaropvolgende jaar door be
weiden worden onttopt wat de uitstoeling sterk bevordert.
Ook houden schapen jonge houtopslag tegen.

8.2.2

Maaien

Wanneer heide wordt afgemaaid, verjongen de heidestruiken zich
door nieuwe loten te vormen. De takken worden even boven de grond af
gesneden. De regeneratie is dus vegetatief. Meestal is de vitaliteit
iets minder en ontstaat een ijlere vegetatie met veel rendiermos
(Cladonia spec.). Maaien put het wortelstelsel uit en via de struiken
die afgevoerd worden, verdwijnen ook voedingsstoffen. Het beste resul
taat vindt men bij nog vitale heide op rijkere gronden.
Op plaatsen met dode struiken, veroorzaakt door kevervraat, vesti
gen zich na het maaien weer kiemplanten via zaad. Hoe' lang dit zal du
ren is afhankelijk van de dikte van de moslaag en het klimaat.
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8.2.3

Afplaggen

Afplaggen van helde tot op de loodzandlaag is af te raden. Rege
neratie door zaad 1« loodzand heeft weinig resultaat; loodzand is

geen geschikt milieu voor kieming van heidezaad.
Waar de bodem vochtig is en humeus of waar de vegetatie zo is
afgestoken dat de humuslaag op de bodem gespaard bleef, heeft dikwijls
een goede regeneratie door zaailingen plaatsgevonden. Op vochtige en
drassige heide werkt afplaggen van dopheide soms soortenverrijkend,
o.a.: orchideeën (Westhoff, i960). Afplaggen kan de ontwikkeling van
pijpestrootje (Molinia caerulea) en bochtige smele (Deschampsia flexuosa) tegengegaan. Ronde en kleine zonnedauw (Drosera rotundifolia en
D. intermedia) moeras wolfsklauw (lycopodium inundatum) en bruine snavelbies (Rhynchospora fusca) vestigen zich bij voorkeur op een afgeplagd Ericetum.

8.2.4

Branden van heide

8.2.4.1 Typen regeneraties na branden
Er worden
typen regeneraties na branden onderscheiden, afhanke
lijk van de mate van aantasting van de humuslaag (Stoutjesdijk, 1959)•
1 . De humuslaag op de bodem is geheel verbrand.
Dit is waargenomen op een zandige grond met weinig humus op of
in de grond. Vegetatie-regeneratie is een uitzondering. Meestal
treden ruighaarmos (Polytrichum piliferum), schapegras (Festuca
ovina) en kruipend struisgras (Agrostis canina) massaal op. In
deze vegetatie slaan ook enige jonge heideplanten uit zaad op.
2. De humuslaag is half verbrand.
De bodem is bedekt met een harde laag van enkele mm's dikte,
ontstaan uit half-verbrande humus. Deze vorm komt voor bij jonge
heiden, die slechts een dunne humuslaag hebben en afgebrand zijn
in de periode april tot eind september. De vitaliteit van de
jonge heide na de brand is laag. Het wortelstelsel is slecht
ontwikkeld (bruine wortels). De heide bloeit zeer slecht en be
dekt de oppervlakte voor ca. kofi. Ook komt vegetatieve regene
ratie uit oude planten voor.
3. De humuslaag is onaangetast.
Voor de vorming van de nieuwe heidevegetatie zijn zaailingen van
groot belang. Zaad is in overvloed aanwezig in de strooisellaag
en heeft een optimale kieming na verhitting tot 70°C. Er vormt
zich dus snel een vitale heidebegroeiing zonder terugslag. Via de
as komen voedingsstoffen in de grond terug. Dit type regeneratie
wordt gevonden bij in februari-maart gebrande oude heidevegetaties (15 à 25 jaar oud) met een dikke vrij losse humuslaag op de
bodem.

8.2.4.2 Verandering in de vegetatie na branden
Planten die resistent zijn tegen brand, zullen zich uitbreiden.
Dopheide ondervindt geen schade van brand en regenereert zeer snel.
Grassen die voor de brand
zijn, breiden zich daarna uit:
schapegras (Festuca ovina), bochtige smele (jjescfteanpoict. flexuosa),
pijpestrootje (Molinia caerulea) steeds; kruipend struisgras (Agros
tis canina), maar ook pilzegge (Carex pilulifera) en wolverlei (Arni
ca montana).
Bij herhaald afbranden laat heide zich soms door pijpestrootje
(Molinia caerulea) verdringen. Jeneverbesstruiken zijn zeer gevoelig
voor brand. Ook gaat branden houtopslag tegen.
Wanneer struikheide is aangetast door de heidekever, wordt de
heide meestal afgebrand, waarna ze zich verjongt. Is struikheide he
lemaal dood, dan is alleen verjonging door kieming van zaad mogelijk.

- 18 Branden is ook een middel om de heidekever te bestrijden. Het dient
bij voorkeur te worden uitgevoerd tussen begin juli en half augustus
als de larven van de kever op de heideplanten leven.
8.2.b.Ji Tijdstip en uitvoering
Afbranden is de beste beheersmaatregel voor het behoud van heide.
Het is al eeuwenlang door schaapherders toegepast. Een gunstig effect
wordt bereikt als heide wordt gebrand, die meer dan 12 jaar oud is en
waaronder zich een dikke humuslaag heeft ontwikkeld. Het branden moet
bij voorkeur in februari-maart geschieden, wanneer de bodem nog voch
tig is. Ook het dierenleven heeft dan het minst te lijden. Men moet
er verder voor zorgen een heideterrein niet in zijn geheel te verjon
gen, maar in gedeelten af te branden, verspreid te kiezen, met opper
vlakten afhankelijk van de omlooptijd (8 tot 15 jaar), de aard van de
vegetatie, de bodemgesteldheid, de expositie en de totale oppervlakte.
Dit resulteert in een heide die bestaat uit delen met oude en delen
met jonge heide, wat van belang is voor de fauna.
Soms is het aan te bevelen gedurende een periode langer dan 12
jaar (bijv. 20 à 25 jaar) geen beheersmaatregelen uit te voeren. Een
heide die gezond is, wordt naarmate hij ouder wordt, floristisch inte
ressanter (mondelinge mededeling
Ing. J.P. Bannink). Wel vergroot
dit het risico van aantasting door de heidekever.
8.2.5

Che mise h_bestrijden van grasjsen enz._in heide (Tromp, 19^5
en 1968)

De bestrijding van grassen op een heideveld is zinvol, wanneer
de bezettingsgraad van grassen minder dan 90$ is. Dalapon is voor
deze bestrijding een geschikt middel. Pijpestrootje (Molinia caerulea)
en bochoige smele (Deschampsia flexuosa) zijn zeer gevoelig voor dit
middel.
Om een effectieve bestrijding te verkrijgen wordt met een tussenpoos
van drie jaar in maart-april 7*5 kg dalapon per ha gedoseerd. Ook
zachte witbol (Holcus mollis) kan met dalapon bestreden worden. Dit
gras komt veel voor in heide aangelegd op voormalig bouwland.
Bramen en opslag van Amerikaanse vogelkers kunnen eventueel met
het middel 2-4-5-T ester bestreden worden.
Veel chemisch bestrijden is onjuist, omdat een sterke eenvormig
heid kan ontstaan. Veel variatie is aantrekkelijker, juist door de
aanwezigheid van veel biotopen. Bovendien is onbekend wat voor effec
ten residuen van bestrijdingsmiddelen op het biologisch leven hebben.
Grassen zijn voor het milieu niet nadelig; terugdringen van gras
heeft een esthetisch doel. Het toepassen van herbiciden past dan ook
meer in het onderhoud van tuinen dan in dat van natuurgebieden.

Foto 1 nr. 22204
Terrein: De Klencke (170, 1)
Bodem: broekeerdgrond (vWz21),Gt III
Vegetatie: pitrus (Juncus effusus), fioringras (Agrostis stolonifera),
zachte witbol (Holcus mollis), kruipend struisgras (Agrostis canina),
zuring (Rumex div. spec.) en holpijp (Hydrostvle vulgaris)—

iU,a

Geschiedenis: cultuurperiode van ca. 19r4 a 1943 tot ca. 1960
Beheer: verwijdering van houtopslag
Voorbeeld van een grond waarop nooit heide zal terugkomen

Foto 2 nr. 22207
Terrein: Zeeland 14 (450,4)
Bodem: haarpodzolgrond (Hd21 ), Gt VII
Vegetatie: 30 - 60 % struikheide (Calluna vulgaris), 20 - 40 % zachte witbol
(Holcus mollis) en veel, 1 - 40% , berkenopslag (Betula spec.) (1 - 2i4m hoog)
Geschiedenis: cultuurperiode
Beheer: geen
Akker tussen Pinusbossen waarop zeer snel heide terugkwam

"rtna"t
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VEGETATIEONTWIKKELING EN TERUGKOMST VAN HEIDE OP UIT DE CULTUUR
GENOMEN GRONDEN, DIE NIET AAN BEHEERSMAATREGELEN WORDEN ONDER
WORPEN

Praktisch alle uit de cultuur genomen gronden zijn heide-ontginningsgronden. Dit betekent, dat indien er nu heide groeit of zal gaan
groeien, er sprake is van een terugkomst van heide.
Voor een aantal gronden geldt dit echter niet: o.a. voor de
duinvaaggronden en vlakvaaggronden, die bijna geen vegetatie of een
vegetatie met buntgras (Corynephorus canescens) en schapegras (Festuca ovina) resp. een vegetatie met vooral pijpestrootje (Molinia caeru
lea) hadden. Ook is het denkbaar dat sommige gronden een blauwgras
landvegetatie hebben gehad. by- •
'<• .^£
.
Bij de bespreking van sommige invloeden is het niet mogelijk meer
dan een indruk van hun effect te geven, daar het aantal voorbeelden
beperkt is en de diverse factoren met elkaar verweven zijn.
Wanneer geen beheersmaatregelen worden getroffen, volgt een
spontane vegetatieontwikkeling, die van geval tot geval erg sterk kan
verschillen. Meestal zal een spontane successie naar bos optreden.
Verarming en verzuring van de bodem zal plaatsvinden door uitspoeling.
9.1

Ontwikkeling op voormalig weiland

Op verreweg de meeste voormalige graslanden vinden beheersmaat
regelen plaats. In totaal zijn van de categorie zonder beheersmaatre
gelen daardoor slechts 6 voorbeelden beschikbaar.
9.1.1

Invloed van bodem en_grondwater

In grasland op droge gronden (Gt VI en VII) zal heide het snelst
spontaan deel gaan uitmaken van de vegetatie. De bodem zal hier nl.
op natuurlijke manier spoedig verarmen door uitloging. Droge gronden
bestaan vaak uit leemarm zand en bevatten weinig humus. Dit heeft tot
gevolg, dat het adsorptiecomplex niet groot is en niet veel voedings
stoffen kan vasthouden. In één geval (terrein Bergen 10) treedt heide
spontaan op langs de rand van een perceel, nl. daar waar ook schape
gras (Petuca ovina) groeit. Verder bestaat de grasmat grotendeels uit
veldbeemd (Poa pratensis) met duizendblad (Achillea millefolium) en
kweek (Elvtrigia repens).
Op laag gelegen gronden (Gt II en III) zal door diverse omstandig
heden de invloed van bemesting nog lang zichtbaar blijven, doordat:
- lager gelegen gedeelten dikwijls humeuzer en lemiger zijn waardoor
de uitloging langzamer verloopt,
- op lage gedeelten dus ook meer humus ter mineralisering beschikbaar
is.
Een voorbeeld hiervan is het terrein Brunstingerplassen 7b, waar
15 jaar na de uitcultuurneming van de grond de vegetatie hoofdzakelijk
bestaat uit pitrus (Juncus effusus) en pijpestrootje (Molinia caerulea)
met echte witbol (Holcus lanatus) en wilgeroosje (Chamaenerion angustifolium). De bodem is een veldpodzolgrond, welke in de lage terreinge
deelten overgaat in een moerige podzolgrond.
Theoretisch is te verwachten, dat op podzolgronden de heide gemak
kelijker terugkomt dan op andere gronden.
Gronden waar geen heideterugkomst te verwachten is, zijn broekeerdgronden en veengronden. Deze gronden zijn te rijk aan stikstof die
vrijkomt door mineralisatie van de organische stof. Van beide typen
zijn voorbeelden bekend; terreinen Uden, Balloërveld en De klencke (zie
fotO 1).
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9.I .2

Bodemvru£htibaarh£idsto£stond_

In een weiland dat aan zijn lot wordt overgelaten, blijven voe
dingsstoffen in roulatie via de keten adsorptiecomplex-bodemoplossing,
opname door wortelstelsel, plantemassa, afgestorven plantemassa, mine
ralisatie van afgestorven plantemassa tot anorganische verbindingen,
voedingsstoffen terug in systeem adsorptiecomplex-bodemoplossing.
Een langzame verarming zal alleen op kunnen
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water veroorzaakt door een neerslagoverschot. Alleen voedingsstoffen
in het deelsysteem adsorptie complex-bodemoplossing komen voor uit
spoeling in aanmerking. Hoe vruchtbaarder de grond d.w.z. hoe meer
voedingsstoffen in omloop zijn, en hoe groter het adsorptiecomplex is,
hoe langer het zal duren eer de bodem zodanig verarmd is, dat heide
kan groeien. Bepaalde plantesoorten zullen dan verdwijnen, waardoor
heideplanten zich kunnen vestigen. Alleen op zure, sterk verarmde gron
den is dat het geval. De grasmat is holler geworden en er groeien gras
soorten op, die kenmerkend zijn voor een zure, verarmde bodem. Een
praktijkvoorbeeld is het in de vorige paragraaf genoemde geval, waar
heide langs de rand het perceel binnendringt.
De hollere grasmat schept tevens gunstige kiemingsvoorwaarden
voor boomopslag. Indien hier niet tegen opgetreden wordt, zal spon
tane bebossing optreden. Meestal treedt in een goed gesloten zode maar
weinig boomopslag op.
.<
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9.1 -3

Humussoort en_-hoeveelheid

De grootte van het adsorptiecomplex en tegelijkertijd het vermo
gen van een grond om voedingsstoffen vast te houden neemt toe met de
hoeveelheid humus.
De humuskwaliteit bepaalt de hoeveelheid voedingsstoffen die
daarin opgeslagen kunnen zijn, en daarmee gedurende lange tijd de
rijkdom aan voedingsstoffen. Bij de afbraak van de humus komen de
voedingsstoffen vrij.
9.1.4

Lengte_en tijdperk_v^_cultuurperiode

Zowel de lengte als het tijdperk van de cultuurperiode hebben een
rol gespeeld in de vruchtbaarheidstoestand van de grond. Vooral na
i960 is in verband met intensivering van de veehouderij de mestgift op
grasland aanmerkelijk vergroot wat ook het vruchtbaarheidsniveau van
de bodem deed stijgen. Door jaarlijkse bemestingen, bekalkingen, toe
passing van graslandverbetering door middel van scheuren en soms toe
passen van bezanding kan ook de kwaliteit van de humus in de grond ver
anderen. Op bouwland en bij het scheuren van grasland zijn sinds i960
soms grote hoeveelheden dierlijke mest in de grond gebracht. De zure,
grotendeels amorfe heidehumus wordt langzaam omgezet in andere soorten
humus. Hoe langer een grond in cultuur is, hoe minder amorfe humus dus
aanwezig zal zijn en hoe minder gemakkelijk heide terugkomt.
Het terrein Brunstingerplassen 7 b bijvoorbeeld, heeft een cul
tuurperiode korter dan 5 jaar gehad en is reeds in 1958 verlaten. Hier
komt op sommige plekken ^Qf/o heide voor. Een lange cultuurperiode heeft
een duidelijk negatieve invloed op de spontane terugkomst van heide.
Bijvoorbeeld een weiland dat in cultuur is geweest van ca. 1920 tot
1955 (Balloërveld). Hier viel nu, ruim 15 jaar na het verlaten, nog
steeds geen heide waar te nemen, noch op de hogere, noch op de lagere
delen. De vegetatie bestond hoofdzakelijk uit rood zwenkgras (Pestuca
rubra) en pitrus (Juncus ettusus).

9.2

Ontwikkeling op voormalig bouwland

Van deze categorie zijn ca. 60 terreinen waargenomen. Het grootste
gedeelte ligt in het noordelijk deel van Limburg en het noordoostelijk
deel van Noord-Brabant. Daarop volgt Drente en verder liggen nog enke
le veldjes op de Veluwe en in de Achterhoek.
9.2.I

_Invloed van bodem en_grondwater

Spontane terugkomst van heide als deel van een vegetatie is voor
namelijk waargenomen op podzolgronden. De pH van deze gronden is erg
laag, evenals de bodemvruchtbaarheid.

Foto 3
Terrein

Brunstingerplassen 1 (middengedeelte) (17W,6)

Bodem: veldpodzolgrond (Hn21 ), Gt V
Vegetatie . 5%struikheide (Calluna vulgaris), 5% dopheide (Erica tetralix)
60% echte witbol (Holcus lanatus), 5%fioringras (Agrostis stolonifera), 20% pitrus
(Juncus effusus), 1% duizendblad (Achillea millefolium), exemplarisch
kale jonker (Cirsium palustre), exemplarisch biggekruid (Hypochaeris radicata)
en verder verspreide opslag van eenjarige berken (Betula spec.)
Geschiedenis: cultuurperiode van 1950 a 1957 tot 1967
Beheer: diepploegen bij aankoop en inzaai van heide via heidezaad
Op deze akker is weinig effect te zien van diepploegen en inzaaien op de
terugkomst van heide, vergeleken met delen van het perceel waar deze
maatregelen niet zijn genomen

Terrein: Grollo (Witte Veen) (120, 4)

Foto 4 nr. 22201

Bodem: duinvaaggrond (Zd21), GtVI
Vegetatie: 0 - 50% struikheide - in groepen- (Calluna vulgaris), 60% schapegras
(Festuca ovina), 5% kruipend struisgras (Agrostis canina], 1% buntgras
(Corynephorus canescens), 0 - 5 % muizeoortje (Hieracium pilosella), 0 - 5 %
wilgeroosje (Chamaerion angustifolium). Verder veel bodem met mos begroeid
of onbegroeid.
Geschiedenis:zeer kort in cultuur geweest. In ieder geval na 1958 in cultuur
en zeker na 5 à 10 jaar verlaten
Beheer: geen
Voorbeeld van een vegetatieontwikkeling op een duinvaaggrond met korte
cultuurperiode

- 21 De terugkomst van heide zal het snelst zijn op haarpodzolgrcmden
(Hd 21, 2J, 31) met Gt VI of VII. Deze gronden zijn erg droog en heb
ben een diepe grondwaterstand. De door jarenlange bemestingen aange
voerde voedingsstoffen zijn sterk aan uitspoeling onderhevig door het
neerslagoverschot. De verzuring en verarming verloopt op deze gronden
relatief het snelst. Soms zo snel, dat reeds 5 jaar na het uit de cul
tuur nemen, volop heideplanten aanwezig zijn. Enkele voorbeelden hier
van zijn waargenomen op de terreinen Zeeland (N-Br.) (zie foto 2),
waar meer dan 30$ van de kruidlaag bestaat uit heide met daarnaast
echte witbol (Holcus lanatus) en/of gladde witbol (Holcus mollis),
fioringras (Agrostis stolonifera) en schapezuring (Rumex acetosella).
Vergelijkbaar met haarpodzolgronden zijn veldpodzolgronden
(Hn 21), die als gevolg van de ontwatering een droge ligging hebben
verkregen en nu in Gt-klasse VII vallen.
Veldpodzolgronden (Hn 21, 23, 31) met Gt V en VI hebben een iets
vochtiger ligging. De natuurlijke verarming zal minder snel gaan.
Theoretisch is misschien de verarming op Gt V het snelst, als gevolg
van tijdelijk gereduceerde omstandigheden van het profiel door hoge
wintergrandwaterstanden. In gereduceerde omstandigheden zijn veel voe
dingsstoffen oplosbaar die afgevoerd worden via de neergaande water
stroom in het perceel. De waarnemingen in de praktijk wijzen echter
niet steeds in deze richting. Spontane terugkomst van
heide op niet aan beheersmaatregelen onder
worpen akkers is op veldpodzolgronden niet zo vaak waargenomen. In de
enkele gevallen, waar dit wel het geval is, bestaat de kruidlaag voor
minder dan 5$ uit heide. Deze terreinen zijn ca. i960 uit de cultuur
genomen (terreinen Bergen 10 W en 11, Groenlo 1 en 2). Er is een spon
tane bebossing opgetreden, met hoofdzakelijk wilg op de lagere delen
en berk op de hogere delen. De meeste akkers zijn te recent verlaten.
Op enige akkers die gedurende korte tijd vóór en/of in de Twee
de Wereldoorlog ontgonnen zijn, groeit reeds zoveel heide, dat hier
het normale heidebeheer wordt gevolgd. Wel onderscheiden
deze akkers zich van hun omgeving door de aanwezig
heid van veel planten die wijzen op een verrijkte bodem (terreinen
Dwingelose heide, Havelterberg). Gemiddeld is de bodem voor 50$ be
dekt met heideplanten. De bijbehorende kruidenvegetatie is vaak erg
wisselend van samenstelling. Meestal komen voor: pijpestrootje (Molinia caerulea), schapegras (Pestuca ovina), bochtige smele (Deschanpsia
flexuosa), kruipend struisgras (Agrostis canina), fioringras (Agros
tis stolonifera), wilgeroosje (Chamaenerion angustifolium) biggekruid
(Hypochaerls radicata) of pitrus (Juncus effusus), Op deze gronden is
alleen de spontane bebossing tegengegaan door regelmatig verwijderen
van alle boomopslag. Uit deze voorbeelden blijkt, dat het erg moeilijk
zal zijn op een uit de cultuur genomen akker een volledige heidevege tatie terug te krijgen zonder beheer gericht op verarming van de bodem.
Moerpodzolgronden (vWp) kunnen, indien de bovengrond (Al + AO)
veel amorfe humus bevat na een cultuurperiode nog erg zuur zijn en
daardoor snel regenereren naar heide. In Drente is een geval waargeno
men (terrein Brunstingerplassen 1j zie foto 3) waar op een moerpodzolgrond, die in 196? uit de cultuur is genomen, reeds nu "JOfo heide groeit,
hoofdzakelijk bestaande uit dopheide (Erica tetralix) met daarnaast
echte witbol (Holcus lanatus) en pitrus (Juncus effusus). Wanneer de
bodem vruchtbaarder is gemaakt door bemesting en landbouwkundig is ver
beterd door bekalking, bezanding en/of diepploegen, is terugkomst van
heide veel moeilijker. Mede door de vaak natte ligging zal veel pitrus
(Juncus effusus) optreden.
Van de vorstvaaggronden (Zb 21 ) is maar één terrein beschikbaar
(Afferden). De akker was ongeveer 10 à 15 jaar verlaten en sindsdien
is er niets meer aan gebeurd. Voor het grootste gedeelte heeft een
spontane bosvorming met berk plaatsgevonden. In de kruidlaag groeit
weinig heide (ca. 3% bedekking) met verder bochtige smele (Deschampsia
flexuosa) en echte witbol (Holcus lanatus). Op dit soort gronden is
spontane terugkomst van heide dus mogelijk, maar het bedekkingspercen-
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zandgronden groeien.
Duinvaaggronden (Zd 21) zijn hoge stuifzandgronden met een dunne
schrale bouwvoor met Gt VI of VII. Op enkele terreinen van dit type
gronden is waargenomen, dat heide terugkeerde in een vegetatie onge
veer overeenkomend met een vegetatie van vastgelegd stuifzand (ter
reinen Grollo zie foto h, Tienray 1, Borger 1b). Opgemerkt moet worden,
dat praktisch al deze terreinen maar kort ontgonnen zijn geweest. Het
vegetatiebeeld bestaat hoofdzakelijk uit enkele heideplanten met ver
der hoofdzakelijk schapegras (Pestuca ovina), buntgras (Corynephorus
canescens), bochtige smele (Deschampsia flexuosa) en soms ook veel
plakkaten muizeoor (Hieracium pilosella) met schapezuring (Rumex acetosella). Kweek (Elytrigia repens) zal veel voorkomen wanneer de akker
reeds veel van dit gras bevatte.
Op meer mineraalrijke stuifzanden langs de Maas in N-Limburg is
veel groei van de volgende grassen waargenomen: fioringras (Agrostis
stolonifera), echte en gladde witbol (Holcus lanatus en Holcus mollis)
en in mindere mate grassoorten behorende bij stuifzanden. De hoeveel
heid boomopslag is veel minder dan op podzolgronden als gevolg van min
der gunstige kiemingsvoorwaarden op deze droge, humusarme gronden.
Voorbeelden hiervan in reservaat Broekhuizen-Schuitwater.
Laag gelegen stuifzandgronden en uitgestoven laagten in stuifzandgebieden komen veel voor in het rivierduinengebied langs de Maas. De
meeste voorbeelden hebben ~ Gt V of VI, enkele Gt III en zijn groten
deels recent verlaten (< 5 jaar). Op deze gronden is nog geen spontane
terugkomst van heide waargenomen, hoewel dit op Gt VI wel degelijk mo
gelijk moet zijn. Er is dan een erg schrale begroeiing aanwezig, be
staande uit fioringras (Agrostis stolonifera) en schapezuring (Rumex
acetosella). Het merendeel blijkt in de praktijk nog te vruchtbaar te
zijn voor terugkomst van heide. De begroeiing bestaat hoofdzakelijk
uit grassen, nl.: echte witbol (Holcus lanatus), gladde witbol (Holcus
mollis), fioringras (Agrostis stolonifera), kruipend struisgras (Agros
tis canina), kweek (Elytrigia repens) en schapezuring (Rumex acetosel
la). In kleine terreindepressies komt vaak enorme opslag van berk en
wilg voor. Hoe lager de grond gelegen is, hoe meer pit us (Juncus
effusus) en biezeknoppen (Juncus subulifloris) optreden.
Op vlakvaaggronden (Zn 31, 21), met Gt III-V is de natuurlijke
vegetatie vaak pijpestrootje (Molinia), dophei (Erica tetralix) en/of
struikhei (Calluna vulgaris). Hoe droger de bodem, hoe groter het aan
deel van de struikhei (Calluna vulgaris) kan worden.
In enkele gevallen werden verlaten cultuurgronden ontdekt met een
antropogeen cultuurdek (terreinen Norg 1, Kootwijk 5, 6, Hoge Veluwe,
Hatertse Vennen h, Helvoirt 4). Deze gronden behoren tot de subgroepen
laarpodzolgronden (cHn 21), kamppodzolgronden (cHd 21), loopodzolgronden (cY 21) en enkeerdgronden (zEz 21). Hier groeit geen heide, wel
heeft op deze door eeuwenlang landbouwcultuur verrijkte gronden een
spontane bosvorming plaatsgevonden. De bodem is in de meeste gevallen
dicht begroeid geraakt met grassen, vnl. fioringras (Agrostis stoloni
fera). Op de langer geleden verlaten gronden met een droge ligging vindt
men veel bochtige smele (Deschampsia flexuosa).
9.2.2

Bodemvru^htbaarheidstoestand

Tegenwoordig is de bodemvruchtbaarheidstoestand van de uit de
cultuur genomen gronden erg hoog door de zware bemestingen die in de
landbouw worden toegepast. Toch zijn er verschillen waar te nemen in
de bodemvruchtbaarheidstoestand, afhankelijk van de intensiteit waar
mee de landbouwer zijn bedrijf uitoefent en het al of niet bemesten
van de laatste gewassen die geteeld worden, voordat de grond uit de
cultuur wordt genomen.
Op gemiddeld goed vochthoudende en redelijk vruchtbare gronden
raakt de bodem snel bedekt met grassen. In de meeste gevallen zijn
het combinaties van de volgende grassoorten: fioringras (Agrostis
stolonifera), echte witbol (Holcus lanatus), gladde* witbol (Holcus

Foto 5 nr. 22211
Terrein: Wapserveid 5 (160, 5)
Bodem: veldpodzolgrond (Hn21 ), Gt V a VI
Vegetatie: 90% struikheide (Calluna vulgaris), 4% dopheide (Erica tetrahx)
en 4% pitrus (Juncus effusus)
Geschiedenis: cultuurperiode 5 jaar, 1962 tot 1966
Beheer: verwijdering van houtopslag
Degeneratie van pitrus-pollen en toename van heide

Terrein: Dwingelose Heide 5 ( 1 7W, 1 7)

Foto 6 nr. 22214

Bodem: veldpodzolgrond (Hn21 ), Gt V; keileem begint op 60 cm diepte
Vegetatie: 1% struikheide (Catluna vulgaris), 40% dopheide (Erica tetralix),
4% kraaiheide (Empetrum nigrum), 40 % schapegras (Festuca ovina), 10 %
kruipend struisgras (Agrostis canina) en frequent pitrus (Juncus effusus)
Geschiedenis: enige jaren gedurende de Tweede Wereldoorlog in cultuur geweest
Beheer: branden en beweiding door heideschapen
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niging van de akker met deze grassoort (terreinen Smilde, de grote
Slink). Op wat minder vruchtbare gronden groeien naast grassen ook
veel schapezuring (Rumex acetosella) of wilgeroosje (Chamaenerion
angustifolium) (terreinen Bergen 7 t/m 9)• Natte of verdichte gronden
vertonen veel groei van pitrus (Juncus effusus), terwijl men op wat
drogere gronden vaak bosdroogbloem (Gnaphalium sylvaticum) en bochtig
smele (Deschampsia flexuosa) aantreft. Op zeer droge en tegelijkertijd
arme gronden komt veel schapegras (Festuca ovina) en paashaver (Aira
praecox) voor (terreinen Grollo> Broekhuizen-Schuitwater).
Afhankelijk van diverse factoren, waaronder het snel spontaan tot
stand komen van een dichte grasmat, zal op den duur op uit de cultuur
genomen akkers zonder beheer een bos ontstaan. Vooral de omgeving kan
sterk bepalen, welke boomsoorten vertegenwoordigd zullen zijn. Veel
bomen, waaronder berk, kunnen opslaan, wanneer de kiemingsvoorwaarden
voor boomzaden gunstig zijn. In de periode kort na de oogst van het
laatste cultuurgewas, kan het voorkomen dat plotseling veel boomopslag
ontstaat. Langzamerhand zal op de meeste gronden een berkenbos ont
staan met bijmenging van o.a.: grove den (Pinus sylvestris), zomereik
(Quercus robur), amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), lijsterbes
(Sorbus aucuparia), ratelpopulier (Populus tremula) en sporkehout
(Frangula alnus) en soms in Noord-Nederland drents krenteboompje
(Amelanchier lamarckii). Op laaggelegen gronden groeit hoofdzakelijk
wilg (combinatie van Salix cinerea, aurita of repens).
Terugkomst van heide is alleen waargenomen op wat hoog boven het
grondwater gelegen gronden, die niet al te vruchtbaar zijn (terreinen
Zeeland, Kootwijk, Afferden). Op gronden die vruchtbaarder zijn, kan
pas heide terugkeren, wanneer de bodem zeer arm is geworden. Deze ver
arming vindt op niet beheerde verlaten akkers erg langzaam plaats.
Veel voedingsstoffen van de verlaten akkers blijven namelijk rouleren,
(zie hoofdstuk ÇM -2) en houden als gevolg daarvan lang een dichte
vegetatie in stand, meestal bestaande uit veel grassen, die de terug
komst van heideplanten onmogelijk maken. Soms ontstaat snel een geslo
ten bos, hetgeen eveneens de terugkomst van heide bemoeilijkt.
Verarming van de bodem rnoet weer plaatsvinden door middel van
uitspoeling van voedingsstoffen, die steeds in kleine hoeveelheden in
de bodemoplossing aanwezig zijn. Het proces zal zeer langzaam verlopen
en het snelst geschieden op hoog boven het grondwater gelegen gronden.
Alleen op gronden die bij het verlaten reeds zo arm waren, dat geen
gesloten grasmat ontstond, is een snelle terugkomst van heideplanten
waargenomen (terrein Zeeland, zie foto 2). Een factor van enige bete
kenis is ook, of heidezaad in de bodem aanwezig is of uit de direkte
omgeving via windtransport aangevoerd kan worden.
9.2.3

Leng_te_en ti_jdperk_van_de cultuurperiode

De lengte en het tijdperk van de cultuurperiode zijn van belang
voor de algehele vruchtbaarheidstoestand van de grond. Door middel van
bemestingen, onderploegen van verse organische stof en regelmatige bekalkingen van de grond kan de humuskwaliteit van de grond veranderen.
Vooral het afgelopen decennium is de mestgift aanmerkelijk toegenomen,
wat het vruchtbaarheidsniveau sterk deed stijgen.
Terugkomst van heide is waargenomen op diverse gronden, Wanneer
de cultuurperiode erg kort is geweest (zie foto 5) en het tijdperk van
de cultuurperiode viel voor dat van de grote meststofgiften, d.w.z.
voor ca. i960.
Enkele terreinen zijn reeds vóór i960 verlaten en zijn kort tot
zeer kort in de cultuur geweest (o.a. terreinen Brunstingerplassen 6
en Borkeld 5)• Ook zijn enkele gevallen bekend, die in de oorlogsja
ren in cultuur zijn geweest (o.a. terreinen Dwingelose heide; zie
foto 6). In de meeste gevallen-komt op deze terreinen meer dan 30$
bedekking door heideplanten voor. Een lange cultuurperiode heeft een
negatieve invloed op de terugkomst van heide.
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Terugkomst van heide is waargenomen met een bedekkingsgraad van
1 — 10^ wanneer het tijdstip van verlaten omstreeks i960 lag. Ligt het
tijdstip van verlaten na i960, dan worden in de meeste gevallen geen
heideplanten waargenomen.
9.2.4

Humussoort_en ^hoeveelheid

In hoofdstuk 9-1 •!> is al de invloed van de humussoort op de terug
komst van heide besproken. Speciaal de betere humussoorten zijn in
staat veel voedingsstoffen te binden. De hoeveelheid humus is van be
lang voor de totale hoeveelheid voedingsstoffen, die gebonden kan
worden. Op moerige gronden die sterk bemest zijn geweest blijft zeer
lang een welige enigszins nitrofiele vegetatie groeien als gevolg van
mineralisatie van de grote hoeveelheid humus (o.a. Lheebroek).
Meestal geldt: hoe slechter de kwaliteit humus (d.w.z. wreed of
amorf), hoe minder het adsorptiecomplex met basen verzadigd is en hoe
lager de pH van de grond. Een lage pH is tevens gunstig voor de terug
komst van de heide.
9.2.5

Invloed van de_grondbewerkingsdiepte_en van de_aanwezigheid
van B2_of B2h

De diepte waarop een grond geploegd is bij de ontginning, is van
belang voor de terugkomst van heide. Bij een ontginningsdiepte van
meer dan 25 cm, wordt meestal de B2h- of B2-laag aangeploegd en in de
bouwvoor gebracht. De A1- en A2-laag komen dan onder de bouwvoor te
liggen. Met het bovenploegen van de B2-laag worden veel uitgespoelde
stoffen wederom boven in het profiel gebracht. Door tevens te bekalken
en te bemesten, ontstaat een type humus dat van veel betere kwaliteit
is, vooral t.a.v. de hoeveelheid voedingsstoffen die het kan binden.
Deze verbetering is meestal een feit, wanneer de bouwvoor geheel geho
mogeniseerd is en geen afzonderlijke B2- en A2-delen onderscheiden
kunnen worden (o.a. terreinen Bergen, 7> 8 en 9) •
Bij minder dan 25 cm ploegdiepte worden alleen de A0-, A1- en
A2-lagen gemengd. Uit deze in principe sterk uitgeloogde horizonten
met wrede (amorfe) humus zal veel moeilijker een soort humus ontstaan
waaraan veel voedingsstoffen gebonden kunnen zijn.
Nogmaals moet gezegd worden, dat vooral de lengte van de cultuur
periode de snelle terugkomst van heide bepaalt. Indien een grond bij
de ontginning niet diep geploegd is, is dit een extra factor, die de
terugkomst van heide kan versnellen.
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VEGETATIE-ONTWIKKELING EN TERUGKOMST VAN HEIDE OP UIT CULTUUR
GENCMEN GRONDEN, DIE WEL AAN BEHEERSMAATREGELEN WORDEN ONDER
WORPEN

10-1

Ontwikkeling op voormalig weiland

In totaal zijn 8 voorbeelden beschikbaar van verlaten weilanden,
waar speciale beheersmaatregelen worden genomen om de bodem te verarmen.
In alle gevallen wordt de bodem niet meer bemest.
10.1.1

Invloed van maaien_en afvoeren_van_de vegetatie

Met het eenmaal per jaar maaien en afvoeren van de vegetatie van
een weiland beoogt men de bodem te verarmen. Met de afgemaaide plante
delen worden voedingsstoffen afgevoerd. De bodem wordt "uitgeboerd".
In de meeste gevallen ontstaat op de lange duur een schrale hooiland
vegetatie.
Op de beter ontwaterde gronden (Gt VI) zijn vegetaties waargeno
men, bestaande uit reukgras (Anthoxanthum odoratum), echte witbol (Holcus lanatus), kruipend struisgras (Agrostis canina), smalle weegbree
(Plantago lanceolata), duizendblad (Achillea millefolium), kropaar
(Dactylus glomerata) en gewone veldbies (Luzula campestris) (terreinen
Borkeld, 2, 3)• Op laaggelegen gronden (Gt III) zijn vegetaties waarge
nomen, bestaande uit pitrus (Juncus effusus), fioringras (Agrostis
stolonifera), reukgras (Anthoxanthum odoratum), scherpe en/of kruipende
boterbloem (Ranunculus acris, repens) en moerasrolklaver (Lotus uliginosus) (terreinen Gieten, Borkeld 4). In één geval (terrein Borkeld 1)
is heide, in dit geval dopheide (Erica tetralix) waargenomen op een
vlakvaaggrond (Zn 21, Gt III), die voorheen vermoedelijk niet zwaar
bemest werd.
De grasmat blijft bij maaien en afvoeren van graslanden waarschijn
lijk erg lang gesloten. Het gevolg is, dat heide moeilijk een kans
krijgt deel van de vegetatie te worden, vooral als het weiland lang in
cultuur is geweest. Op de lange duur kan de bodem erg arm worden. De
vegetatie kan zich langzaam wijzigen en een meer open karakter krijgen.
Het is dan mogelijk dat heide deel van de vegetatie gaat uitmaken. Dit
proces voltrekt zich erg langzaam en tendeert naar een heischraal
grasland (Nardo-Galion). ' •
10.1.2

_Invloed van begrazen

Bij begrazing, vooral met schapen, blijft de grasmat zeer dicht.
De verarming van de bodem gaat zeer langzaam, omdat die dan alleen
mogelijk is via uitspoeling en via afvoer van mineralen door het
slachten of scheren van dieren. Het instandhouden van een dichte gras
mat houdt de terugkomst van heide sterk tegen. Naast twee beschreven
gevallen (terreinen Dwingelo 3 en Havelte 2) zijn ook enkele terreinen
van dit type bezocht, waarvan geen beschrijvingen zijn gemaakt, i.v.m.
de korte tijd sinds het begin van dit beheer.
10.2

Ontwikkeling op voormalig bouwland

In totaal zijn van deze categorie ca. 15 terreinen bestudeerd,
gelegen in Drente en Twente.
10.2.1

_Invloed van maaien_en af voeren_van_de vegetatie na_het_verlaten

De beheersmaatregel bestaat uit het' maaien van de vegetatie, die
spontaan ontstaat na het uit de cultuur nemen van het bouwland.
Bouwland wordt in de praktijk meestal stoppelbloot verlaten. De voe
dingsstoffen, die bij niet-maaien blijven rouleren binnen de vegeta
tie, worden nu afgevoerd met de bovengrondse vegetatie. Op deze ma
nier vindt een actieve verarming van de bodem plaats. In de meeste
gevallen is het vegetatiedek niet geheel gesloten. Veel voedingsstof
fen, aanwezig in de bodemoplossing, kunnen door uitspoeling uit de
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is op veldpodzolen (Hn 21, Gt V à VI en VII) reeds na
6 en 7 jaar
terugkomst van heide waargenomen op de hogere terreingedeelten (terrei
nen Brunstingerplassen 1, 2 en 3 en Borkeld 5).
De vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit grassen, zoals eohte witbol (Holcus lanatus), fioringras (Agrostis stolonifera), gewoon struis
gras (Agrostis tenuis), reukgras (Anthoxanthum odoratum), en ook schapezuring (Rumex acetosella), verder bosdroogbloem (Gnaphalium sylvaticum) en pitrus (Juncus effusus). Het grazige beeld wordt veroorzaakt
door veel grassoorten, behorende bij de associatie van kamgrasweiden
(Lolio cynosuretum). Het terrein Borkeld 5> dat reeds zeven jaar verla
ten is, heeft een wat andere vegetatie; De bodem is voor 20-30$ bedekt
met heide (Calluna vulgaris) met daarnaast schapegras (Pestuca ovina),
kruipend struisgras (Agrostis canina), paashaver (Aira praecox) en
schapezuring (Rumex acetosella). De oorzaak van de afwijking ligt in
het feit, dat de bodem armer en droger is.
De heideterugkomst is te danken aan het feit, dat de vegetatie
nooit geheel gesloten raakt of na enige tijd meer open wordt, doordat
de bodem sterk verarmd is door uitspoeling en afvoeren van voedings
stoffen. Alleen in een open vegetatie kan heidezaad kiemen en zal de
heideplant weinig hinder ondervinden van concurrentie door grassen.
De voorbeelden betreffen gronden, die na de oorlog in cultuur
zijn genomen. Het laatste terrein (Borkeld 5) is zelfs niet langer dan
10 jaar in cultuur geweest. Op gronden die langer in cultuur zijn ge
weest of zwaar zijn bemest zal de bodem sterk begroeid raken met hoofd
zakelijk grassen. Een langere actieve verarming is dan nodig om wederom
heide te krijgen.
Bij elk jaar maaien wordt de spontane boomopslag erg kort gehou
den. De spontane bosvorming kan geen doorgang vinden. Wordt met maaien
gestopt, dan zal het terrein snel dichtgroeien met bomen.
10.2.2

Invloed van eerst ploejen en_daarna maaien_en afvoeren_van_de
vegetatie

Na het uit de cultuur nemen wordt het bouwland geploegd. De vege
tatie die dan gaat groeien, is spontaan opgeslagen. Wat er gaat groei
en is afhankelijk van: de aanwezigheid van zaad in de bodem, planten
met wortelstokken die weer gaan uitlopen, de aanvoer van zaad uit de
omgeving en de bodemvruchtbaarheid.
Bij het ploegen wordt de bodem los gemaakt. Veel voedingsstoffen
spoelen al uit als voor de winter wordt geploegd. Als gevolg van deze
uitspoeling zal in het voorjaar een armere, meer open vegetatie aan
slaan. Ih principe zijn deze gronden reeds meer verarmd dan gronden
die stoppelbloot worden verlaten. De laatste zijn met aklceronkruiden
begroeid en de bodem heeft geen losse structuur meer.
Vervolgens vindt afvoer van voedingsstoffen uit de bodem plaats
via het jaarlijks maaien en afvoeren van de vegetatie. Van deze catego
rie zijn slechts drie terreinen waargenomen, die gedurende ca. 15 jaar
nooit zeer intensief zijn gebruikt (terreinen Gieten 2 en 3a en b).
De bodem is een veldpodzolgrond (Bi 21/23, Gt V à III) met pleksgewijs
een overgang naar een gooreerdgrond (pZn 21/23). De bovengrond is humeus
tot venig met veel amorfe humus. Hierdoor is het verklaarbaar, dat
reeds na 3 en b jaar een mengsel van oude en jonge heideplanten wordt
waargenomen.
Het terrein Gieten 2 is gedeeltelijk onbegroeid; verder komt er
veel straatgras voor (Poa annua), fioringras (Agrostis stolonifera)5
schapezuring (Rumex acetosella), pitrus (Juncus effusus), kale jonker
(Cirsium palustre), zelfs Spaanse ruiter (Cirsium dissectum) en vele
dop-struikheide-kiemplantjes. Dit perceel ontwikkelt zich in de toe
komst naar een blauwgrasland (Cirsio-Molinietum) of een dopheide-asso
ciatie (Ericetum tetralicis). Hetzelfde kan gezegd worden van de ter
reinen Gieten 3&, 3b.

Terrein: Zwiggelterveld (17W, 20)

Foto 7 nr. 22210

Bodem: veldpodzolgrond (Hn21 ), Gt V (à VI)
Vegetatie: 60% fioringras (Agrostis stolonifera),10% echte witbol (Holcus Lanatus)
10% straatgras (Poa annua), 10% schapezuring (Rumex acetosella) en kiemplanten
van dopheide (Erica tetralix) en struikheide (Calluna vulgaris)
Geschiedenis:cultuurperiode ca. 1950 a 1956 tot ca. 1970
Beheer: jaarlijks maaien en afvoeren van de vegetatie
Beeld in het voorjaar (mei) van een spontaan begroeide akker, die jaarlijks wordt
gemaaid, gelegen naast een niet ontgonnen heideveld

Detail van foto 7

Foto 8 nr. 22209

Kiemplanten van dopheide (Erica tetralix) en struikheide (Calluna vulgaris) "
tussen een begroeiing van grassen en schapezuring (Rumex acetosella)
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en reukgras (Anthoxanthum odoratura), verder pitrus (Juncus effusus),
pijpestrootje (Molinia caerulea), kale jonker (Cirsium palustre),
zelfs gevlekte orchis (Orchis maculata) en zonnedauw (Drosera rotundifolia). Dit terrein is gedurende de laatste jaren dat het in bezit
was van een landbouwer, een beetje uitgeboerd.
Het naastliggende terrein Jb was geheel afwijkend door een hogere
bodemvruchtbaarheidstoestand met veel kleine klaver (Trifolium dubium),
witte klaver (Trifolium repens), echte witbol (Holcus lanatus), pitrus
(Juncus effusus), kale jonker (Cirsium palustre) en weinig dop- en
struikheide. In het algemeen kan gesteld worden dat heidezaden een
kans krijgen te kiemen in een niet geheel gesloten vegetatie, die
wordt gevonden op verarmde gronden. Op veel open plekken groeien ook
mossen.
Aardappelakkers die na de oogst worden verlaten, zijn in uiterlijk
gedrag vergelijkbaar met geploegde akkers, als een beheer gevolgd
wordt van maaien en afvoeren. De bovengrond is namelijk sterk losgeschud door de aardappelrooimachine. Ook hiervan is een voorbeeld be
schikbaar (terrein Zwiggelterveld, zie foto 7 en 8). Opmerkelijk is
dat veel pitrus groeit in wielsporen als gevolg van bodemverdichting.
Heideplantjes zijn gevonden op de hogere terreingedeelten grenzend
aan een heideveld. De overige vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit
fioringras (Agrostis stolonifera).
10.2.3

Invloed van diepploegen van de_bodem_en van aanvoer van
heidezaad

Deze methode is op 4 terreinen bestudeerd, nl.: op gedeelten van
de terreinen Brunstingerplassen 1 en 2, verder op Roden en Brunstingerplassen 4.
Het doel van dieper doorploegen is de Ap-laag omlaag te brengen
en armer B2- of bij de ontginning reeds ondergeploegd A1- en A2-materiaal naar boven te halen. Meestal treedt een gedeeltelijke menging
van de grond op. Deze bewerking wordt direct na de uitcultuurneming
van de grond of enkele jaren daarna uitgevoerd. Door de vrij hoge
bodemvruchtbaarheidstoestand kan bij het diep losmaken van de bodem
sterke mineralisatie van humus optreden. Ook de beworteling kan tot
grotere diepte toenemen. Het gevolg is, dat de akker snel dichtgroeit
met grassen, zoals fioringras (Agrostis stolonifera), echte witbol
(Holcus lanatus), verder schapezuring (Rumex acetosella), wilgeroosje
(Chamaenerion angustifolium), soms kweek (Elytrigia repens), reukgras
(Anthoxanthum odoratum) en duizendblad (Achillea millefolium).
De bodem bestaat in alle gevallen uit een veldpodzo]grond (Hh 21, Gt V
en/of VI).
Na het ploegen werd heide gezaaid door gebruik te maken van zaad
of van na de bloei in november gemaaide heidestruiken. Gemiddeld ont
kiemen redelijk veel heidezaadjes, omdat humeus bouwland een goed
zaaibed voor heide is. Na 1 of 2 jaar worden deze kiemplantjes geheel
overgroeid door grassen (terreinen Roden en Brunstingerplassen 4).
Vele plantjes gaan dan ook te gronde.
Het diepploegen heeft dus geen zin omdat hiermee een extra ver
storing wordt geschapen. De uitwerking strekt zich uit over een lange
periode. Bovendien wordt heidezaad tot ontkieming gebracht op een
tijdstip dat de bodem nog te vruchtbaar is voor heide. Het is beter
hiermee te wachten tot de bodem voldoende verarmd is, bijv. door
maaien en afvoeren van de vegetatie.
10.2.4 Jfnvloed van begrazen_na het uit cultuur nemen
Hiervan is maar één voorbeeld waargenomen (terrein Smilde 4).
De vegetatie die na de laatste aardappeloogst is ontstaan, wordt be
graasd met schapen. De grasmat is niet zo gesloten als bij een weiland
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te klaver (Trifolium repens), schapezuring (Rumex acetosella), veel
pitrus (Juncus effusus) in de wielsporen. Verder nog straatgras (Poa
annua), trekrus (Juncus squarrosus). Op de hoge terreingedeelten zijn
reeds kiemplanten van dop- en struikheide (Calluna vulgaris en Erica
tetralix) waargenomen.
Het betreft een veldpodzolgrond (Hh 21, Gt V à VI), die nog vrij
veel wrede humus in de Ap heeft. De akker is ca. 19^-5 ontgonnen en in
1969 verlaten. De terugkomst van heide is te verklaren uit het feit.,
dat de bodem reeds erg verarmd of verzuurd is. In ieder geval kreeg
heidezaad de kans in de korte grasmat te kiemen. Verder houden schapen
uitstekend boomopslag tegen.
IO.2.5

Invloed van verwä.jdering_van_de bouw voor

Ook hiervan is maar één praktijkvoorbeeld beschikbaar. Enige
jaren geleden is de bouwvoor (Ap) van een hoger gedeelte van een per
ceel dat als een smalle strook in een heideterrein ligt, verwijderd.
Het bodemprofiel bestaat uit een middelhoge veldpodzolgrond
(Hn 21, Gt VI), die niet dieper dan 20 h 25 cm is doorgeploegd. De
bodem is ongeveer 50 cm diep ontwikkeld. Plaatselijk is meer dan al
leen maar de Ap verwijderd. Het gehele profiel is verdwenen en de
niet of bijna niet door bodemvorming beïnvloede C-laag resp. B-laag
ligt nu aan de oppervlakte.
Veel spontane terugkomst van heide (Calluna vulgaris) is waarge
nomen op plekken, waar alleen de Ap is verwijderd. De B2-laag blijkt
een goed kiembed voor heidezaad te zijn, omdat de humus die hierin
aanwezig is, niet erg is verrijkt door bemesting. Dit laatste blijkt
uit het weinig opslaan van grassen. Op plekken waar het gehele bodem
profiel is verwijderd en C-materiaal aan de oppervlakte ligt, slaat
bijna geen vegetatie op. De bodem is bedekt met een harde korst (algen)
en er groeit wat heidespurrie (Spergula morisonii). Aanwezigheid van
humus blijkt dus de kieming van heidezaad te bevorderen.
Met het verwijderen van de Ap is dus duidelijk de terugkomst van
heide versneld. Tegelijk met het verwijderen van de Ap worden veel
voedingsstoffen, die daarin opgeslagen zijn, afgevoerd. Deze maatregel
is nogal ingrijpend en heeft soms landschappelijke consequenties door
de verlaging van de topografie.

Terrein: Landgoed de Hamert 5 (520, 14)

Foto 9 nr. 2

Bodem: veldpodzolgrond (Hn21), Gt VI
Vegetatie:hoofdzakelijk, 80%,schapezuring (Rumex acetosella), 10% kiemplanten van struikheide (Calluna vulgaris)
en lokaal pollen bochtige smele (Deschampsia flexuosa)
Geschiedenis: in 1945 verlaten akker
Beheer: maaien en branden van de vegetatie
Bij akkers op droge gronden is er soms kans op ontwikkeling van een vegetatie met veel bochtige smele (Deschampsia
flexuosa)
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BEHEERSMAATREGELEN DIE DE TERUGKOMST VAN HEIDE OP VOORMALIGE
CULTUURGRONDEN VERSMELLEN

Cultuurgronden hebben vooral een hogere boderavruchtbaarheidstoestand en hogere pH dan gronden van een "natuurlijk" heideveld.
Om wederom op cultuurgronden heide te laten groeien moeten de omstan
digheden zodanig gewijzigd worden dat deze overeenkomen net het oor
spronkelijke heideveld. Voor een aantal factoren is dit gedeeltelijk
onmogelijk, zoals: de ontwatering, het ontstaan van mildere soorten
humus, de aanwezigheid van spoorelementen en andere moeilijk uit de
bodem af te voeren voedingsstoffen. Bovendien kan het oorspronkelijke
bodemprofiel onherstelbare veranderingen hebben ondergaan. Bepaalde
omstandigheden kan men door beheersmaatregelen wijzigen in de richting
van de oorspronkelijke toestand. £)it zijn de zuurgraad en de bodemvruchtbaarheidstoestand. Bodems van heidevelden in Nederland hebben
meestal een pH van ca. 4 en een zeer lage bodemvruchtbaarheidstoestand.
De heideplant (Calluna vulgaris en Erica tetralix) is hierdoor sterk
bevoordeeld in concurrentiekracht ten opzichte van andere plantesoorten, zoals grassen. Via beheersmaatregelen kan men pogen voedingsstof
fen uit de bodem af te voeren en de pH van de bodem te verlagen. De
terugkomst van heide op uit de cultuur genomen gronden kan hiermee
aanmerkelijk gestimuleerd worden. Het zal enige jaren duren voor het
proces van verarming zover is dat de bodem redelijk geschikt mag wor
den geacht voor heide. Dit vooral, nu landbouwgronden zwaar worden
bemest. Het best geschikt zijn nog box»;landen, vanwege de lagere humusgehaltes en het in vergelijking met graslanden lagere bemestingsni
veau.
Het is dus mogelijk op landbouwgronden heidegemeenschappen terug
te krijgen door gericht beheer. Het zijn vaak vegetaties, waar heide
een belangrijk aandeel in heeft. Men kan nog gedurende een lange tijd
(misschien wel eeuwen) waarnemen dat een grond bemest en bewerkt is
geweest. Dit zal te zien zijn aan het voorkomen van plantesoorten,
die ook worden waargenomen in heidegemeenschappen van mineraalrijkere
of verstoorde bodems (indeling De Smidt, 1966). Het geheel zal vaak
een grasachtig aspect vertonen door het optreden van witbol (Holcus
spec.) en struisgrassen (Agrostis spec.). Ook kunnen veel meer speci
fieke storingsplanten voorkomen, bijv.: pijpestrootje (Molinia caeru
lea) en pitrus (Juneus effusus) op vochtige gronden, verder bramen
(Rubus spec.) en wilgeroosje (Chamaenerion angustifolium).Opde verrijkte
drqgere gronden zal bochtige smele (Deschampsia flexuosa) sterk over
heersen (zie foto 9 ) •
Op de lange duur moet het jaarlijkse beheer van verarming van
de bodem gewijzigd worden in een beheer, dat de uitbreiding van heide
stimuleert. Heide, spontaan teruggekomen op een akker, kan uitbreiding
ondergaan door naast een periodiek maaibeheer ook een beheer toe te
passen, bestaande uit begrazing door schapen en af en toe branden van
de vegetatie.
In de nu volgende paragrafen zullen enkele maatregelen besproken
worden die de terugkomst van heide op verlaten cultuurgronden bewerk
stelligen.
11.1

Maaien en afvoeren van de vegetatie

Met deze methode wordt de bodem verarmd door afvoer van voedings
stoffen, die door de plant zijn opgenomen uit de bodem. Deze planten
kunnen deel uitmaken van een graslandvegetatie of een vegetatie, die
spontaan op een bouwland ontstaat na de oogst van het laatste cultuur
gewas. De eerste jaren na de uitcuituurneming zullen veel voedings
stoffen, zoals N, P, K, Mg en Ca uit de bodera verdwijnen door het
jaarlijks afvoeren van de vegetatie. Langzamerhand worden de afgevoer
de hoeveelheden voedingsstoffen kleiner, doordat de vegetatie zich
niet voldoende kan ontwikkelen als gevolg van N-tekort in de bodem.
Dit vooral omdat N sterk aan uitspoeling onderhevig is. Ook andere
voedingsstoffen verdwijnen uit de bodem via uitspoeling.
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witbol (Holcus lanatus), reukgras (Anthoxanthum odoratum), diverse
struisgrassen (Agrostis spec.)* smalle weegbree (Plantage lanceolata),
gewone veldbies (Luzula campestris), veelbloemige veldbies (Luzula
multiflora), duizendblad (Achillea millefolium), biggekruid (Hypochaeris
radicata)> pitrus (Juncus effusus), moerasrolklaver (Lotus uliginosus)
en muizeoortje (Hieracium pilosella). Deze vegetatie doet denken aan
die van een schrale hooiweide (Lolio-Cynosuretum). Bij grasland is de
grasmat érg gesloten. Heideplanten krijgen dan weinig kans deel van
de vegetatie te worden.
Anders gesteld is het met de vegetatie, spontaan gevormd op een
verlaten akker. Deze vormt lang niet altijd een dichte mat. Naast
grassen komen ook veel andere kruiden voor, nl.: schapezuring (Rumex
acetosella), akkerdistel (Cirsium arvense), kale jonker (Cirsium pa
lustre), diverse havikskruiden (Hieracium spec.), leeuwetand (Leontodon spec.), paardebloem (Taraxacum spec.), bosdroogbloem (Gnaphalium
sylvaticum), wilgeroosje (Chamaenerion angustifolium), St. Janskruid
(Hypericum perforatum) en basterdwederik (Epilobium spec.).
Na enige jaren verarming wordt de vegetatie snel holler door
verdwijnen van vele kruiden. Op deze plekken krijgt heide de kans
deel van de vegetatie te worden. Ook deze vegetaties hebben veel ken
merken van een schrale hooiweide.
Bouwland heeft door het jaarlijks ploegen een losse bovengrond
gekregen, waardoor gemakkelijker uitloging van de bodem plaatsvindt.
Grasland kan daarom het beste na enige jaren maaien en afvoeren ge
scheurd worden. De graszode zal mineraliseren, zodat veel voedings
stoffen verdwijnen via uitspoeling. Tevens verdwijnen voedingsstoffen
uit de bodem door maaien en afvoeren van de vegetatie, die na het
scheuren nog ontstaat. Die vegetatie zal zeer hol zijn, waardoor heide
snel de kans krijgt deel van de vegetatie te worden.
Op een reeds sterk verarmde bodem kunnen na enige jaren maaien
en afvoeren spontaan enige heideplanten voorkomen, meestal het eerst
op de hoge terreingedeelten. Uitbreiding van bedekking door heide kan
op dat moment gestimuleerd worden door de vegetatie ondiep te ploe
gen of te frezen. In het nu ontstane zaaibed kunnen bij voldoende
aanvoer van heidezaad (spontaan of door uitstrooien) vele heidekiemplantjes een redelijk heideveld gaan vormen.
Het is mogelijk, dat na het ploegen van de vegetatie, zonder
heide te zaaien, maar wel jaarlijks de vegetatie te maaien, planten
gemeenschappen ontstaan die duidelijk overeenkomst vertonen met de
heischrale graslanden (Nardo-Galion saxatilus). Op zeer droge zandige
gronden of stuifzandgronden zullen vegetaties ontstaan, die tot het
zilverhaververbond (Thero-Airion) kunnen behoren.
11.2

Telen van landbouwgewassen zonder mest of met uitsluitend
stikstofbemesting

In de praktijk is gebleken, dat op "arme" cultuurgronden sneller
heide terugkomt dan op gronden met een hogere bodemvruchtbaarheidstoestand. Aangenomen kan worden, dat de pH van de armere gronden la
ger is. In de gevallen waar het nagegaan kon worden, bleek, dat de
laatste jaren voor het verlaten, weinig of niet is bemest. Men moet,
om de terugkomst van heide te stimuleren, proberen de pH en de bodemvruchtbaarheidstoestand zo snel mogelijk omlaag te brengen. Een me
thode om dit te doen is het telen van landbouwgewassen zonder deze te
bemesten, het uitboeren.
Hoe beter de ontwikkeling van het gewas, hoe meer voedingsstoffen
uit de bodem worden afgevoerd. Om de ontwikkeling te stimuleren dient
een N-bemesting plaats te vinden. Wanneer als meststof zwavelzure
ammoniak wordt gebruikt, vindt tegelijkertijd een pH-daling plaats.
De kleine hoeveelheid stikstof die eventueel niet door het gewas
wordt opgenomen, zal snel door uitspoeling uit de bodem verdwijnen.
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door de plant opgenomen. Veel voedingsstoffen zijn nl. in moeilijk
oplosbare vorm in de bodem aanwezig, bijv. in de organische stof, neer
geslagen in complexe verbindingen of sterk gebonden aan of binnen som
mige mineralen. Hoelang en hoeveel de bodem met zwavelzure ammoniak
bemest mag worden om de pH te verlagen tot ca. pH(KCl) 4,0 kan worden
bepaald via grondanalyse. Daarna zal eventueel gebruik moeten worden
gemaakt van kalkammonsalpeter dat een neutrale werking heeft. Een bij
komend effect van de pH-verlaging is dat fosfaat vastgelegd wordt door
Fe- en Al-ionen of door organische stof. Dit element komt daardoor in
mindere mate beschikbaar voor opname door planten.
Het eerste jaar na het verlaten kan, op redelijk vochthoudende
gronden, meestal nog een redelijk gewas suiker-, voederbieten of voedermais worden geteeld. Deze gewassen voeren via de oogstprodukten
het grootste aantal kilogrammen P2O5 en KgO per ha af. De volgende jaren
zullen alleen maar graan (rogge) of soms eerst nog fabrieksaardappelen
kunnen worden geteeld op de inmiddels zuurder en minder vruchtbaar ge
worden grond. In de herfst kunnen na een graangewas nog stoppelknollen
worden geteeld, die eventueel ook nog voedingsstoffen afvoeren. Lang
zamerhand zal de jaarlijkse opbrengst lager worden als gevolg van te
korten aan voedingsstoffen. De hoeveelheid N-bemesting kan men dan
tevens minderen.
Een bijkomend voordeel van deze methode is, dat de bodem elk jaar
geploegd wordt. Door de losse structuur van de bovengrond kan deze
tevens sterk verarmen door uitspoeling als gevolg van een vluggere
mineralisatie van humus.
Ifeeen aantal jaren zal met verbouwen gestopt moeten worden, omdat geen
lonende opbrengsten gehaald worden. Het best kan de bodem geploegd
verlaten worden. De spontaan ontstane vegetatie kan elk jaar gemaaid
worden om ook hiermee voedingsstoffen af te voeren.
Hoe sterk de bodem verarmd is, kan worden waargenomen aan de vege
tatie, bijv.: het gedeeltelijk begroeid zijn van de bodem, voorkomen
van veel mossen, schapezuring (Rumex acetosella), schapegras (Festuca
ovina), paashaver (Aira praecox), eventueel exemplaren dop- of struik
hei (Erica tetralix of Calluna vulgaris). Een maatregel, uitgevoerd om
de heide uit te breiden, is verantwoord wanneer de bodem sterk is ver
armd. Heideplanten zullen op een arme zure bodem weinig concurrentie
ondervinden van andere plantesoorten (vooral grassen). De bewerking
kan bestaan uit het ondiep ploegen of frezen van grond en verspreiding
van heidezaad door gebruik te maken van gewoon zaad, gemaaide uitge
bloeide heidestruiken of gehakselde heidestruiken. Ook kan worden ge
dacht aan afplaggen.
De bodem van een cultuurgrasland kan uitstekend verarmd worden
door de vegetatie te maaien en af te voeren. Een bemesting is in ieder
geval noodzakelijk voor de ontwikkeling van de vegetatie om een zo
groot mogelijke afvoer van voedingsstoffen te verkrijgen. Verzuring
van de bodem kan plaats vinden door te bemesten met zwavelzure ammoni
ak. Veel voedingsstoffen liggen onder blijvend grasland echter opge
slagen in de humeuze zode. Ze komen het snelst vrij wanneer het gras
land wordt gescheurd en de zode kan mineraliseren. Ook kan de zode afgeplagd en afgevoerd worden. Verdere verarming van de bodem kan worden
bereikt, op niet al te natte gronden, door zonder bemesting een graan
gewas te telen of de spontaan ontstane vegetatie jaarlijks te maaien en
af te voeren. Voor verdere bewerkingen zie bij bouwland.
Natte gronden kunnen het best verarmd worden door maaien en af
voeren met eventueel toepassing van een kleine N-bemesting. Na een
aantal jaren moet de grasmat gescheurd of afgeplagd worden. De vegeta
tie die daarna spontaan ontstaat, wordt eveneens elk jaar gemaaid.
Afhankelijk van de waarde van de vegetatie, die door steeds te maaien
is ontstaan, zal moeten worden beslist of de bodem nog een keer ge
ploegd wordt en eventueel heide-inzaai moet plaatsvinden. Vooral op
de nattere gronden zal soms massaal pitrus (Juneus effusus) en in
een latei? stadium pijpestrootje (Molinia caerulea) optreden (terrein
Brunstirigerplassen 7b).
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Bevordering van de oxydatie van met voedingsstoffen verrijkte
organische stof

Veel voedingsstoffen, die in de bodem voorkomen, zijn gebonden
in of aan de organische stof. Door nu de organische stof te oxyderen,
komen veel voedingsstoffen vrij, die uit de bodem afgevoerd kunnen
worden. Vooral bacteriën zijn in staat fijn verdeelde organische stof
te oxyderen. De activiteit van bacteriën kan worden bevorderd door
de pH van de bodem te verhogen door middel van bekalking. Vooral mil
dere humussoorten, ontstaan door bemesting en bewerking van de grond,
zullen dan oxyderen. Wanneer na het doormengen van de kalk door de
grond een gewas wordt geteeld, wordt tevens zorg gedragen voor de af
voer van vrijgekomen voedingsstoffen.
De oxydatie van organische stof kan worden versneld door de grond
continu los en vrij van vegetatie te houden, bijv. door regelmatig te
bekalken (elke maand) en de kalkmeststof door middel van een bewerking
met een cultivator door de grond te mengen. Na reeds enkele jaren kan
begonnen worden met de bodera te verzuren; bijv. door uitstrooien van
zwavelbloem of zwavelzure ammoniak in combinatie met het telen van
een landbouwgewas of maaien en afvoeren van een spontaan ontstane ve
getatie. Deze methode is theoretisch afgeleid en niet in de praktijk
bestudeerd. In de praktijk zal rekening moeten worden gehouden met
beïnvloeding van de omgeving als gevolg van verstuiven van de meststof
en bij horizontale afstroming (door ondoorlatende lagen, bijv. keileem) van grondwater met beïnvloeding van lagere terreingedeelten in
de omgeving. Ook is het effect niet bekend van eventueel als gevolg
van de bekalking nieuw ontstane humusvormen op de terugkomst van de
heide. Daarom dienen eerst experimenten te worden uitgevoerd.
In ieder geval is het element calcium in zandgronden sterk aan
uitspoeling onderhevig. Zowel als gevolg van de uitspoeling als van
het aanwenden van zwavelbloem zal de pH snel dalen.
11.4

Verwijdering van de bouwvoor

Op bouwland zijn veel voedingsstoffen in de Ap-laag opgeslagen.
De beworteling door landbouwgewassen is hierin gekoncentreerd. Deze
laag wordt elk jaar geploegd. Veel voedingsstoffen zijn in of aan de
organische stof gebonden. Wanneer deze 20 à 25 cm dikke laag verwij
derd wordt, worden hiermee veel voedingsstoffen afgevoerd. De bodem
lagen onder de Ap zullen armer zijn. Bovendien is de pH lager. Ze
zullen dus meer geschikt zijn voor heide. En er hoeft geen lange pro
cedure gevolgd te worden om de bodem door middel van verarming ge
schikt te maken.
De bodem is het meest geschikt voor heide, wanneer het profiel
onder de Ap nog geheel ongestoord is. De B2-laag komt aan de opper
vlakte te liggen. In deze humeuze laag kan heidezaad gemakkelijk kie
men.
De geschiktheid voor heide daalt, wanneer een podzol bij de ont
ginning ca. 50 cm diep is geploegd. Het profiel is dan namelijk dieper
doorwortelbaar geworden. Voedingsstoffen zijn waarschijnlijk in meer
dere mate in diepere bodemlagen aanwezig. Na verwijdering van de Ap
zal eerst nog een verarming moeten optreden.
Verwijdering van de bouwvoor is de meest ingrijpende methode om
de uitbreiding van heide te stimuleren. Het heeft ook landschappelij
ke consequenties. De oorspronkelijke topografie wordt namelijk ver
laagd.
Grasland kan veel voedingsstoffen verliezen als de zode door afplaggen wordt afgevoerd. Daarna zal nog enige verarming van de onder
liggende bodem nodig zijn, door het telen zonder bemesting van graan
gewas of maaien en afvoeren van de spontaan ontstane vegetatie.
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GESCHIKTHEID VAN DE BODEM VOOR HEIDE

12.1

Inleiding

Vragen omtrent de geschiktheid voor heide zullen in de toekomst
waarschijnlijk vooral gesteld worden voor gronden, die in agrarisch
gebruik zijn. Om een indruk te krijgen hoe deze zich onder diverse
omstandigheden ontwikkelen, zijn veel reeds lang verlaten percelen
bekeken. Enige analysecijfers over de bodemvruchtbaarheid zijn verkre
gen via de studie van W.P. Daamen (zie tabel 1 - deel II). Wanneer er
in dit hoofdstuk echter over "geschiktheid" wordt gesproken dan wordt
er van uitgegaan dat de gronden nu nog in landbouwkundig gebruik zijn
of dat ze pas buiten gebruik zijn gesteld. Bij de bodemgeschiktheidsclassificatie (zie 12.3.1) is echter reeds rekening gehouden met be
oordeling van gronden die bebost zijn geweest.
12.2

Factoren die van invloed zijn op de bodemgeschiktheid

12.2.1

Lengte_van_de cultuurperiode

De lengte van de cultuurperiode is vooral van belang voor de
rijkdom aan stikstof (N) van de in de grond aanwezige organische stof,
de verhouding tussen koolstof en stikstof (C/N > ca. 20) en het alge
mene vruchtbaarheidsniveau. Zowel de hoeveelheid stikstof als de
vruchtbaarheid nemen toe met de lengte van de cultuurperiode.
De volgende indeling is toegepast:
Aantal jaren in cultuur
< 10 jaar
1 0 - 2 5 jaar

> 25 jaar

12.2.2

Omschrijving
zeer kort geleden in cultuur
genomen
gronden die na de oorlog zijn
ontgonnen, vaak de wat drogere
gronden
gronden die vóór de oorlog zijn
ontgonnen, doorgaans goed ge
schikt voor landbouw, waardoor
ze intensief zijn gebruikt, het
vruchtbaarheidsniveau hoog ligt
en het C/N-quotient laag

Intact_zijn van het bodemprofiel

Wanneer het oorspronkelijke bodemprofiel (meestal het podzolprofiel ) nog grotendeels intact is, d.w.z. dat niet diep werd geploegd,
dus alleen de A0-, Al- en A2-horizonten, en soms een gedeelte van de
B-horizont, zijn gemengd, zijn deze bodemlagen meer verrijkt door voe
dingsstoffen dan bodemlagen dieper dan de. bouwvoor. De beworteling gaat
doorgaans niet dieper dan tot in de B2-laag en de bodemvruchtbaarheid
is in een relatief dunne laag geconcentreerd. Deze situatie verschilt
daarom sterk van die waarin wel diep werd geploegd.
12.2.3

Verarmingssne lhe_id

Verarming van de bodem door uitspoeling via overtollige neerslag
vindt het beste plaats in gronden waar ook in de winter (buiten het
groeiseizoen) een snelle neerwaartse waterbeweging kan plaats vinden
(hangwaterprofielen), dus Gt VII en veelal Gt VI. Opgeloste
stoffen verdwijnen definitief. Is er in het groeiseizoen
contact met het grondwater en dus meestal capillaire nalevering, dan
kan verrijkt grondwater welige, heide beconcurrerende vegetatie stimu
leren. De verrijking van het grondwater kan zowel primair (voedings
stoffen opgenomen in het bovenliggende profiel) zijn als secundair
(van elders afkomstig).
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StjLkst of gehalte van de_ organische jstof

Uit vergelijking van analyséeijfers en veldwaarnemingen is geble
ken dat het N-gehalte van de organische stof (fig. 2) medebepalend is
voor het snel of minder snel terugkomen van heide. Ook de koppeling
met het C/fa-quotient is duidelijk aanwezig. Stikstof stimuleert vooral
een welige, uit grassen bestaande vegetatie. Het N-gehalte stijgt met
de lengte van de cultuurperiode.
12.2.5

Hoeveelheid _organische_stof

Hoe meer organische stof in de grond aanwezig is, hoe meer voe
dingsstoffen aanwezig kunnen zijn. Organische-stofrijke gronden ver
armen minder snel. Ook na uit cultuur nemen kan een grote hoeveelheid
stikstof vrijkomen door mineralisatie wat juist andere vegetatietypen
dan heide stimuleert.
12.2.6

Algemeen_vruchtbaarheidsniveau

Het algemene vruchtbaarheidsniveau neemt vooral toe met de lengte
van de cultuurperiode. Hoewel voldoende cijfermateriaal ontbreekt,
wordt verwacht dat vooral een hoog fosfaatgehalte remmend zal werken
op terugkeer van heide. Figuur 3 is samengesteld met behulp van het
schaarse cijfermateriaal en laat een zwakke tendens zien naar hogere
bedekkingspercentages van heide bij een lager fosfaatgehalte.
12.3

Bodemgeschiktheidsbeoordeling

12.3.1

Classificatie

Voorlopig is met een bodemgeschiktheidsclassificatie in twee
niveau's volstaan, nl. met hoofdklassen en middenklassen. Er worden
drie hoofdklassen onderscheiden:
1. goed geschikt
2. matig geschikt
3. weinig of niet geschikt
Alleen hoofdklasse 1 is onderverdeeld in middenklassen. Een en ander
heeft in de volgende waarderingsschaal geresulteerd:
1a = zeer goed geschikt: heide zal na korte tijd spontaan terug
komen.
1b = goed geschikt: heide zal na korte tijd verarming voldoende
snel terugkomen.
1c = redelijk goed geschikt: heide zal terugkomen na. langere tijd
verarming van de bodem en vooral gebruik makend van beheers
maatregelen gericht daarop.
2 = matig geschikt: vegetaties met heide kunnen ontstaan na lang
durige beheersmaatregelen gericht op verarming (soms met
grote ingrepen).
3 = weinig tot niet geschikt: door diverse omstandigheden geen of
zeer weinig heidegroei mogelijk.
Wellicht is het in de toekomst mogelijk een derde niveau te onder
scheiden en verder uit te splitsen naar onderklassen, die een zekere
voorspelling t.a.v. de te verwachten vegetatie inhouden.
De middenklasse la zal zelden of nooit voorkomen voor gronden die
als bouw- of weiland in gebruik zijn geweest. Wel kan deze beoordeling
worden gegeven aan voormalige onbemeste heidegronden die korte tijd
bebost zijn geweest.
12.3.2

Be oorde lingstabel.

In tabel 1 wordt voor de belangrijkste bodemeenheden met bijbeho
rende GVs een geschiktheidsbeoordeling gegeven aan de hand van de
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Tabel 1

Bodemgeschiktheidsbeoardeling voor heide van een aantal
bocïemeeîîheden nset veel voorkomende grondwatertrappen

Bodem

Gt

Lengte cultuur
periode in jaren
< 10

vWp

XXX

vWp

III

vWp

V

vWp

V

vWp

V

zWp

m/v

zWp

III/V

zWp

VI

10-25

>25

X
X

X

X
X
X

X

VI/VII

Ï21/JQ

VI/VII

Y21/30

VI/VII

¥23

VI/VII

¥23

VI/VII

X

CÏ21/23/30

VI/VII

X

Hn21/50

V

X

HI121/50

V

X

Hn21/30

V

X

HnBl/50

V

X

HK21/50

V

X

Hn2l/50

V

X

Hn23

V

Hn23

V

X

X
X
X

V
VI

X

Hn2l/23/30

VI

X

IfaSI/23/30

VI

X

Hll2)/23/30

VI

X

En2l/23/50

VI

X

Hn21/23/30

VI

X

Hd21/83/30

VI/VII

X

Hd21/23/J0

VI/VII

X

»121/23/50

VI/VII

X

Hd21/23/50

VI/VII

X

H<Ï21 /23/50

VI/VII

X

Hd21 /23/30

VI/VII

X

oHll21/23/30

VI

X

oHd2l/23/30

VI/VII

X

ZEZ21/23/S0

VI/VII

X

X

III/V

pZrßl,/23/30

VI

pZn2l/23/30

VI

p2n21/23/30

VI

X

tZd21/23/30

VI/VII

oZd21/23/50

VI/VII

Zn21/23/30

III/V

Zn21/23/30

m/v

ZO21/23/30

III/V

Z021/23/30

VI/VII

Zb2l/23/30

VI/VII

ZbEI/23/50

VI/VII

Zb21/23/30

VI/VTI

4

4-

1 b-1c

±

4

£

+

1c

X

X

+

~

.

2

X

-/±

4

£

£

X

-/+

+/-

4

+

1 e-2

X

+

4

4

£

1c

X

4-

-

4

X

X

+

+

4

+

X

X

4

+

+

±/-

X

X

4

-

+

X

X

4

X

X

+

X
X

+

«

« raatige beperkingen

-

»

sterke beperkingen

2-3

£

+

4

+

4

1b

+

+

4

+

Ib-lc

£

+

+

•f

1c

£

+

+•

-

1c-2

+

-

4

+

Î c~2

+

-

+

-

a

2-3

X

+

+

£

£

1 b-1 c

X

4

+

4

-

îc-2

X

X

+

-

£

-

2

+

4

+

+

1b

+

+

+

1b

+

4

4

£
£

X

+

4

4

+

-

4

X

+

-

4

X

X
X

±7" :
4

1 b-1c
1c
io-a

-

2
1b

4

f

+

4-

+

+

4

£

1b

+

4

4

Ib-lc

•f

4

4

»

V+

1c-2

+

-

4

«

2

+

-

£
4

-

2-5

«

-

-

-

X

+

4
44

»

_

-

-

1c

2-3
3
>

+_

+

+

1c

-

+

-

2

X

£

-

-

-

3

X

+

4

+

1 b~10

X

+

-

£
£

X

4

-

4

X

+

-

+

X

t

_

+_

+

4

4

+

•

4

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

weinig of geen beperkingen

3 -5
-

..

X
X

4

1 c-2

-

2

2
2

£
£

1c
-

10

-2

2

+

4

4

f

+

+

4

4

1c

+

-

+

»

£

+

4

+

4

lb

4

£

+

+

1c

•+

1b

-

4-

£

1c-2

4

+

4

+

lb

+

4

4-

£

1c

4

-

•f

-

2

Te verwachten beperkingen t.a.v. ontwikkeling naar heide als gevolg van genoemde
bodemeigenschappen en -hoedanigheden:
+

4-

ic-a
2

£

X
X

-

1c

X

X
X

2

4
-

1c

X

X

pZn21/23/30

VI/VII

4

X

X

III/V

VI/VII

X

X

X

pZn21 /23/3O

Zd21/23/50

X

X

VI/VII

Zd21/23/J0

a

X

III/V

VI

ïc

+

X

pZn21/23/30

ZK21/23/30

+

+

X

6BZ21/23/30

VI

+

±/+

X

Hn21/23/30

VI

+

-

X

Hr£3

baar
heidsniveau

-

X

X

hoeveelh.

X

X

X

N-gehalte

algemeer

X

X

X

organische stof

X

X

VI

nee

Waarde
ring

Bodemeigenschappen en -hoedanigheden
verar
mings
snelheid

X

X

zWp

Zn21/23/ä0

Ja

X

Ï21/J0

Zn2ï/23/30

Profiel
intact

- 35 hiervoor besproken factoren. Alleen gronden waarop "redelijkerwijs"
heide is te verwachten, zijn opgenomen.
In het kort betekent dit dat niet zijn opgenomen:

Classificatie niveau
Ordes
alle
Veengronden
Brikgronden
Eerdgronden
Vaaggronden

Groepen
"kleigronden"
alle
alle
Beekeerdgronden
Krijte erdgr onden
Initiale vaaggronden

Alle onderstreepte gronden moeten als niet geschikt worden beoordeeld.
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VEGETATIE-ONTWIKKELING EN TERUGKOMST VAN HEIDE NA BOS

13.1

Inleiding

Het accent van deze studie heeft vooral gelegen op de ontwikkeling
van heide na agrarisch gebruik van de grond. Er zijn echter ook een
aantal objecten bekeken waar een ontwikkeling naar heide plaats vindt
of wordt verwacht na kappen van het bos. Voorbeelden daarvan zijn ge
zien in de boswachterijen Austerlitz, Leersum, Sprielderbos, Staphorst
en in het nationale park de Hoge Veluwe. In alle gevallen ging het om
bossen in de Ie helft van deze eeuw aangelegd op heidevelden.
Of er na kappen van het bos heide tot ontwikkeling komt en zo ja
in welke mate, is van veel factoren afhankelijk. Wij volstaan hier
met een korte behandeling van de belangrijkste factoren.
13.2

Ouderdom van het bos

De ouderdom van het bos uit zich vooral in drie aspecten: 1. de
dikte van de strooisellaag, 2. de hoeveelheid nog aanwezig heidezaad
en 3- de vorming van een micropodzol. Een dikke strooisellaag zal
problemen opleveren bij de kieming van heidezaad, terwijl de hoeveel
heid kiemkrachtig heidezaad die in of op de bodem aanwezig is, klei
ner zal zijn naarmate het langer geleden is dat het werd gevormd. Een
micropodzol, gevormd in bijvoorbeeld voormalig stuifzand of in bovengeploegd C-materiaal, kan een positieve factor bij de kieming van
heidezaad zijn.
13-3

Profielontwikkeling

In het algemeen komen die gronden in aanmerking voor heide, die
een bos van lage boniteit dragen, met name veldpodzojgronden met Gt VI,
haarpodzolgronden met Gt VI en VII en duinvaaggronden met Gt VI en
VII.
13.^+

Grondbewerking

Een ten tijde van de aanplant van het bos uitgevoerde grondbewer
king behoeft voor de heideontwikkeling geen belemmering te zijn. Wei
is dan het vroeger aan de oppervlakte aanwezige heidezaad diep in de
grond terecht gekomen, zodat voor nieuw zaad moet worden gezorgd.
Plaatsen met zuiver C-materiaal aan de oppervlakte vormen een slechte
kiemplaats voor heidezaad.
13-5

Lemigheid van de grond

Op lemige zandgrond is steeds een heideontwikkeling met bochtige
smele (Deschampsia flexuosa), braam enz. te verwachten of, indien on
voldoende heidezaad aanwezig is, alleen bochtige smele, vooral als dit
gras reeds onder het bos aanwezig is. Soms kunnen hier ook vegetaties
ontstaan met planten, die meer aan rijkere gronden zijn gebonden, ter
wijl bovendien boomopslag weer op de voorgrond zal treden.
13.6

Vochtigheid van de grond

Op vochtige gronden (Gt III en V) valt, vooral wanneer dit reeds
aanwezig is een uitbreiding van pijpestrootje (Molinia caerulea) te
verwachten. Als de bodem kort tevoren verwerkt is, is de kans hierop
nog groter. Op den duur kan een vochtige heide ontstaan met dopheide
(Erica tetralix), pijpestrootje (Molinia caerulea) en soms nog struikheide (Calluna vulgaris). Soms kan op vochtige gronden met een wat
venige bovengrond, bijv. bij een gooreerdgrond of een moerpodzolgrond, een vegetatie (terug)gekregen worden, waarin vele zeldzame
planten voorkomen. Men denke aan heischrale graslanden (Nardo-Galion
saxatilis), blauwgraslanden (Cirsio-Molinietum) of bepaalde dop
heide sub-associaties (Ericetum tetralicis).
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treden of begrazen.
13-7

Bemestingstoestand.

Op sommige plaatsen is het bos vroeger bemest. Het is te verwach
ten dat dit bij de ontwikkeling van heide hier en daar problemen op
zal leveren. De grotere rijkdom zal zich in de samenstelling van de
vegetaties weerspiegelen.
13.8

Stronken en takken

Takken kunnen het beste worden verbrand of op rillen worden ge
schoven mits dit in verband met een eventuele strooiselbehandeling
(zie 12.6) geen problemen oplevert. De stronken dienen te blijven
zitten want weghalen kost veel werk. Bovendien wordt daarbij veel
C-materiaal naar boven gebracht.
13-9

Strooisellaag

Daar humeus zand voor de kieming het beste milieu is, levert de
strooisellaag soms problemen op. Soms is deze bij het uitslepen van
het hout al voldoende "verwond". Indien dit niet het geval is, ver
dient het aanbeveling de laag op rillen te schuiven. Dit heeft de
voorkeur boven bijv. frezen, omdat daarbij een milieu ontstaat waaruit
in korte tijd veel stikstof vrijkomt wat de concurrentiekracht van
andere planten vergroot.
13.10

Kieming

Zoals reeds is vermeld, is humushoudend zand het beste milieu
voor de kieming van heidezaad. Dit kan zowel A- als B-materiaal zijn.
Een mengsel van strooisel met C-materiaal is minder gunstig, terwijl
in puur C-materiaal vrijwel geen kieming optreedt.
13-11

Opslag

De kans op opslag van vliegden, berk, amerikaanse vogelkers en
braam is groot, vooral als die ook al voorkwamen in de ondergroei van
het gekapte bos. Bestrijding is noodzakelijk. Te denken valt aan che
mische bespuiting, kappen, of, beter nog, uittrekken.

Heideontwikkeling op het talud van de insnijding van Rijksweg 75 ter hoogte van de Wolfhezer Heide.
In oktober 1971 is gehakselde heide gestrooid, die in het daaropvolgende voorjaar weer werd weggeharkt.
Opname: zomer 1973
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HEIDE OP BERMEN EN TALUDS
1^.1

Inleiding

De verzorging van taluds langs wegen is de laatste jaren nogal
veranderd. Om het maaiwerk te verminderen, wordt gezocht naar minder
produktieve grassen of andere bodembedekkers, die toch voldoende be
scherming geven tegen erosie. Vanwege het erosiegevaar is het van
groot belang dat de taluds na aanleg snel begroeid raken. De snellere
kieming en ontwikkeling van (gras)zaad in humushoudend materiaal was
één van de redenen dat de taluds doorgaans werden afgewerkt met een
laag humeuze grond. Heeft heide reeds zijn aantrekkelijke kanten uit
het oogpunt van onderhoud, ook uit landschappelijk oogpunt heeft zij
die in een aantal gevallen. Het grootste probleem is echter, hoe een
heidebegroeiïng te krijgen. Heide zelf zal niet kunnen zorgen voor
een snelle begroeiing, al is er nog zo veel kiemkrachtig zaad aanwezig
en al is de bodem nog zo goed geschikt voor de kieming en groei van
heide.
1^.2

Proeven

Door de werkgroep "Begroeiing van wegbermen en erosiebestrijding"
van de Stichting Studie Centrum Wegenbouw te Arnhem worden langs
rijkswegen een aantal proeven genomen gericht op het verkrijgen van
een heidevegetatie en het onderhoud ervan. De belangrijkste variabelen
zijn ;
Hilversum: Wijze van inzaai:
Heide wordt gezaaid in de vorm van heide haksel maaisel,
gefreesde heidezode en heidezaad (struikheide en dopheide).
Elk van deze objecten is bovendien uitgevoerd mét en zónder
bijzaaien van gras.
Graszaad, heidezaad en heidehaksel zijn met de Carnbridgerol
aangedrukt. Verder zijn, om de eventuele verbetering van
de kieming en de aanslag te onderzoeken, over enkele stroken
nog additionele maatregelen genomen, nl. compost strooien,
cellulose strooien, aandrukken met de voet, doorgevroren
veen strooien en douglas-takken neerleggen.
Gieten
: Wijze van onderhoud:
Heide wordt gemaaid op diverse hoogten om opslag van bomen
tegen te houden. Ter vergelijking worden op bepaalde stuk
ken de jonge bomen chemisch bestreden, resp. uitgetrokken.
Hoewel nog weinig resultaten bekend zijn, bestaan er toch reeds
indrukken. Deze zijn verwerkt in onderstaande methode om op taluds
een heidevegetatie te krijgen.
Ik .3

Methode om taluds met heide begroeid te krijgen

1 . Uitgaan van kaal talud of kale berm, dus zonder opgebrachte humeuze
grond. Eventueel wel een laag AO- + Al-materiaal, uit bos als boven
grond. Soms zit hierin nog wat heidezaad. Wanneer het een talud be
treft dat is uitgegraven in de ondergrond, dient er op te worden
gelet dat de bovenste laag los is. Veel zanden zijn in hun natuur
lijke ligging nl. slecht doorwortelbaar.
2. Talud vastleggen door inzaai (eventueel er op spuiten) van graszaad
(weinig concurrentie-krachtige grassen). Het is de bedoeling dat
een vrij "open" zode ontstaat.
3- Als er wat humus in de bovenste laag is gevormd, d.w.z. na enkele
jaren, wordt heidezaad gemengd met compost op het talud gespoten.
Bij zaaien van heide blijkt •§• kg zaad per ha voldoende te zijn.

- 39 Het is te verwachten dat in dit arme milieu heide langzamerhand de
overhand krijgt.
Boomopslag bestrijden door uittrekken of, indien dit niet doenlijk
is, door bij de grond af te maaien.
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Lijst van onderzochte terreinen
Kaartblad

Volgnr.

Coördinaten

1

120

570.800/225.100
565.150/228.500
559.900/239.800
559.^00/2^3.600
559.200-559.250
/242.900-243.100
559.150/243.250

120

559.150/243.250

12W
12W
12W
120
120

2
3
1

2

120

4

160

1

160
160
160

2
5

160

4
5

17W
17W

1

17W
17W

1

1

2

17W

3

17W

4
5

17W
17W
17W

6
7

17W

8

17W
17W

10

9

17W

11

17W

12

17W

13

17W
17W
17W

14
15

17W
17W
17W
17W

16

17

18

19
20

170
22W

1

28W
28W

1

28W
28W
28W
28W
28w
29
29
32W

4
5

28w

1

2
3

6
7

8
1

2
1

551.350/242.400

211.250/533.850
211.200/533-850
211.200/534.000
212.OOO/534.9OO
214.75O/544.9OO
546.850/224.650
546.800/224.700

546.750/224.750
546.550/224.800
546.500/224.850
546.800/224.500
546.650/224.600
544.200/227.800
544.050/228.000
228.050/544.150
227.950/543.850
544.250/227.500
544.100/227.500
544.400/227.350
542.150/225.075
535.600/223.750
534.850/223.250
534.500-534.550
/222.850-223.000
533.400/222.900
534.25O/22I .500
534.300/224.000
546.5OO/237.6O237.8OO
530.600/246.150
.700/516.250)
en 223.000/516.400)
475 .850/229.650
475 .950/229.600
475 .950/229.850
476 .050/229.850
476 .300/230.700
476.450/230.050
476.400/230.850
476 .300/231.000
494 ,800/265.000
486 .025/269.450
145 .350A66.050

Benaming
R oden-Mensin geb Oo c h
Norg 1
Balloöerveld 1
~*
Gieten 1, Eexterveld
Gieten 2, Eexterveld

'•
;

Gieten 3a* Eexterveld
(noordelijk gedeelte)
Gieten 3b, Eexterveld
(zuidelijk gedeelte)
Grollo (Witteveen)
Havelterberg 1
Havelterberg 2
Havelterberg 3
Bouwersveld, Vledder
Wapserveld 5
Smilde 1 (West)
Smilde 1 (Oost, v.d. landweg,
deel a)
Smilde 1 (Oost, deel b)
Smilde 2
Smilde 3
Smilde 4
Smilde 5
Brunstingerplassen 1
Brunstingerplassen 2
Brunstingerplassen 3
Brunstingerplassen 4
Brunstingerplassen 5
Brunstingerplassen 6
Brunstingerplassen 7 a en b
Lheebroek a en b
Dwingelose heide 1 a, b en c
Dwingelose heide 2
Dwingelose
Dwingelose
Dwingelose
Dwingelose

heide
heide
heide
heide

3
5
6
7

Zwiggelterveld (Smalbroekenplas)
De Klencke
Nolderveld
Borkeld 1
Borkeld 2
Borkeld 3
Borkeld 4
Borkeld 5
Borkeld 6
Borkeld 7
Borkeld 8
Bergvennen (bij Lattrop)
Beuninger Achterveld
De Vuursche 1
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Coördinaten

Kaartblad

Volgnr.

33W
33W
33W

1
2
3

33W

4

33W
33W
33W
33W
33W
33W

5
6
7
8
9
10

33W
33W

18
11-33

33W
330
330
34w

34
1
3
1

i90.900A53.950
202.800A54.650
217.450/472.750
221.600/461 .050

34w
34W
34w
40W
45W
45W
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
46w
46w
46w
46w
46w

1
1
2
1
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
12
13

46w
46o

46o
46o

14
1
2
3

221 .5OOA6O.85O
221.500/460.700
221 .8OOA6O.85O
I86.OOO/447.950
143.200A06.550
142.800/407.300
162.450/416.650
170.000/414.950
171.400/413.550
171 .800A13.100
171 .900/412.900
171.900/412.750
172.400/412.750
172.550/412.950
172.700/413.450
i73.3OOAi3.4OO
173.950/411 .200
1 74.000A1 O.25O
I74.OOO/407.65O
168.550/408.950
184.650/420.950
I82.OOO/423.I5O
l82.3OOA23.IOO
i92.2OOA05.7OO
191 .700AO6.700
191.8OO/406.55O
i98.5OOA08.OOO
202.2OOAOI .900
202.5OOAOI .900
202.7OOAOI .650

52W
52W
52W
520
520
520

1
3
5
1
2
3

I95.550/586.OOO
196.750/584.400
183.000/397.950
204.450/398.900
204.400/398.750
204.400/598.550

I80.900A66.800
180.900/466.900
181.000A66.750
181.000/466.900
183.100/467.400
183.950/467.350
183.100A66.900
181.850/467.000
188.100/458.350
188.150A57.800
187.650/457.150
187.000A58.1SOlSy.150A57.000
186.600/457.600
zie top. kaart

Benaming
Kootwijk 1
Kootwijk 2
Kootwijk 3
Kootwijk 3a
Kootwijk 4a
Kootwijk 4b
Kootwijk 5
Kootwijk 6
Hoge Veluwe 1
Hoge Veluwe 2
Hoge Veluwe 3
Hoge Veluwe 4
Hoge Veluwe 12
Hoge Veluwe 5-22, 23-26, 27
1) deel II
Deelerwoud
Laag Soeren 1
Batmen
Groenlo 1 (noord), Het grote
veld
Groenlo 1 (middendeel)
Groenlo 1 (z.o.-deel)
Groenlo 2
Landgoed Westerheide
Helvoirt 4
Helvoirt 5
Oss 1
Zeeland 9
Zeeland 1
Zeeland l4
Zeeland 12
Zeeland 2
Zeeland 8
Zeeland 3
Zeeland 1 0
Zeeland 11
Zeeland Ja
Zeeland 6
Zeeland 5
Uden 1
Hatertse Vennen 4
Hatertse Vennen 5
Hatertse Vennen 6
Het Brestbos 1
Het Brestbos 4 (noord)
Het Brestbos 4 (zuid)
Afferden 1
Bergen 1b
Bergen 1c
Bergen 1d (1 t/m 7, nu in cul
tuur '73)
Lorbaan 2
Lorbaan a
De Grote Slink (de Krim)
Bergen 17
Bergen 16
Bergen 15
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Kaartblad

Volgnr.

520
520
520
520
520
520

4
5
6
7
8
9

520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520

10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Coördinaten
204.200/398.750
204.100/598.400
204.350/598.200
204.250/^98.100
204.200/598.200
204.500/598.500
204.650/398.400
204.150/399.000
210.000/393.600
210.400/392.600
208.700/392.200
204.600/589.550
201.150/393.450
206.8OO/388.55O
206.900/388.450
206.9OO/588.5OO
206.9OO/588.6OO
207.250/588.750
207.OOO/388.90O

Benaming
Bergen 14
Bergen 10
Bergen 8
Bergen 7
Bergen 9
Bergen 11 a
Bergen 11
Bergen 6
De Hamert 4
De Hamert 6
De Hamert 5 (Gertekamp)
Tienray 1
Wanssum b
Broekhuizen-Schuitwater
Broekhuizen-Schuitwater
Broekhuizen-Schuitwater
Broekhuizen-Schuitwater
Broekhuizen-Schuitwater
Broekhuizen-Schuitwater

1
2
4
3
5
6
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