
Het Westerholt 
V. Veranderingen in de heidevegetatie bij beweiden 
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Inleiding 
In een vorig artikel werd ingegaan op de veran
deringen in de graslandvegetatie (Dallinga et al. 
1982). Binnen het door schapen beweide terrein 
liggen ook enkele hectaren heide, zodat onder
zocht kan worden in hoeverre heide in stand 
kan worden gehouden door beweiding met 
schapen, die eveneens op een belendend 
graslandperceel kunnen weiden. Juist de inte
gratie van niet ontgonnen percelen met inmid
dels weer uit agrarisch gebruik genomen perce
len is immers één van de onderwerpen van stu
die bij beweidingsonderzoek (Van de Laar en 
Slim 1979). In dit artikel wordt ingegaan op de 
veranderingen in de heidevegetatie op het Oud 
Beweide Stuk (Van Wieren 1977) aan de hand 
van de vergelijking van vegetatiekaarten van 
1972 en 1977, aangevuld met gegevens van per
manente kwadraten (Dallinga et al. 1981). Hier
bij is een vergelijking met onbeweid gebleven 
heide mogelijk (Bakker 1978). 

Heidevegetatie in 1972 
Zowel in oppervlak (Van Wieren 1977) als in 
soortensamenstelling (Van Andel en Waterbolk 
1945; De Bic 1978) vormen de bestaande heide
fragmenten slechts een flauwe afspiegeling van 
de vroegere rijkdommen van het Eexterveld. De 
laagste, natte delen waren in 1972 al dichtge
groeid met bos/struweel bestaande uit berken 
en wilgen. De heidevegetatie op de vochtige, 
wat hoger gelegen gooreerdgronden met oude 
leem dicht onder het maaiveld (Van Wieren 
1977) is soortenrijk en behoort tot de Dopheide-
associatie (Ericetum tetralicis) (Westhoff en 
Den Held 1969). Plaatselijk komen Gevlekte or
chis (Orchis maculata). Klokjesgentiaan (Gen-
tiana pneumonanthe), Ronde zonnedauw (Dro
sera rotundifolia), Kleine zonnedauw (Drosera 
intermedia). Blauwe zegge (Carex panicea), 
Witte snavelbies (Rhynchospora alba). Heide-
kartelblad (Pedicularis sylvatica). Kruipwilg 
(Salix repens), Beenbreek (Narthecium ossifra-

gum), Tormentil (Potentilla erecta), Trekrus 
(Juncus squarrosus) en Wolverlei (Arnica mon-
tana) voor. Verder wordt de soortenrijke heide 
gekenmerkt door dichte berkenopslag en Pij-
pestrootje (Molinia caerulea). De soortenarme 
vegetatie op de relatief droge, hoger gelegen 
veldpodzolgronden (Van Wieren 1977) kan 
worden gerekend tot een fragmentair ontwik
keld Struikheide-Kruipbrem-verbond (Calluno-
Genistion pilosae) (Westhoff en Den Held 
1969). Zowel in de soortenarme als in de soor
tenrijke heidevegetatie komt een groot aantal 
mossoorten voor (Hofs 1978). Hieronder wordt 
de reactie van verschillende soorten op bewei
ding nagegaan. 

Heidesoorten 
Hier wordt besproken de heide die in 1977 nog 
als zodanig gekarteerd is, omdat Dop- en/of 
Struikheide aspectbepalend zijn gebleven. In de 
droogste terreingedeelten neemt de bedekking 
van de in 1972 nog dominerende Struikheide 
(Calluna vulgaris) sterk af. De struiken zijn 
deels afgevreten, deels onder invloed van de be
weiding tegen de bodem gedrukt. Er treedt wei
nig verjonging op. Dopheide (Erica tetralix) 
handhaaft zich in lage bedekkingen. De hoogte 
van de vegetatie is met gemiddeld 20 cm tot on
geveer 15 cm afgenomen. Het aantal soorten 
per permanent kwadraat is, zowel in 1972 als in 
1977, vijf. In het onbeweide deel zijn geen ver
anderingen opgetreden. 
In de vochtiger terreingedeelten, waar in 1972 
Dopheide en Struikheide domineerden, veran
dert onder invloed van de beweiding weinig. 
Klokjesgentiaan, Gevlekte orchis. Heidekartel-
blad en Beenbreek hebben zich plaatselijk sterk 
uitgebreid. Het aantal soorten per permanent 
kwadraat is 10 a 12 gebleven. In het onbeweide 
deel is Struikheidc sterk gaan overheersen. 

'Vergrassing' 
In figuur I is de verspreiding van Pijpestrootje 
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Fig. I. Verspreiding van Pijpestrootje in 1972 en 1977. Fig. 2. Uitbreiding van het oppervlak 'vergrassing' tussen 
1972 en 1977. 
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in 1972 en in 1977 weergegeven. Uitgaande van 
de vochtige terreingedeelten die grenzen aan de 
natste gedeelten met bos, heeft Pijpestrootje 
zich sterk uitgebreid naar de soortenarme, ho
gere terreingedeelten. Naar de bosrand is de be
dekking van Pijpestrootje in 1977 in de soorten
rijke heide zo hoog geworden, dat op die plaat
sen de bedekking van Dop- en Struikheide af
neemt. Het aantal soorten blijft echter nog ge
handhaafd op 10. Ook op het onbeweide deel 
breidt Pijpestrootje zich uit. Het aantal soorten 
is in de soortenarme beweide heide echter toege
nomen, omdat naast de uitbreiding van Pij
pestrootje ook een andere vorm van 'vergras
sing' is opgetreden. 
Figuur 2 laat de uitbreiding van de 'vergrassing' 
zien tussen 1972 en 1977, waarbij Pijpestrootje 
buiten beschouwing is gelaten. Onder 'vergras
sing' wordt hier verstaan de vestiging van niet-
heide soorten in de heidevegetatie. De vergras
sing vindt vooral plaats op de wat droge terrein
gedeelten. Het betreft in bijna alle permanente 
kwadraten de grassen Echte witbol (Holcus la-
natus) en Gewoon struisgras (Agrostis tenuis) 
en in wisselende aantallen kwadraten Kruipend 
struisgras (Agrostis canina), Engels raaigras 
(Lolium perenne). Reukgras (Anthoxanthum 
odoratum), Veldbeemgras (Poa pratensis). Ruw 
beemdgras (Poa trivialis). Bochtige smele (De-
schampsia flexuosa) en Schapegras (Festuca 
ovina) en de niet-grassen Schapezuring (Rumex 
acetosella). Gewone zegge (Carex nigra), Pilzeg-
ge (Carex pilulifera), Pitrus (Juncus effusus), 
Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum) en 
veel bramen. Het gemiddelde aantal soorten per 
permanent kwadraat is toegenomen van 4 tot 
10, zelden verdwijnt een soort uit een perma
nent kwadraat. Vergrassing vindt ook in geringe 
mate plaats in de soortenrijke heide en leidt 
daar tot een toename van het gemiddelde soor
tental van 12 tot 15 per permanent kwadraat. 
Vooral grassoorten verschijnen, met Echte wit
bol en Kruipend struisgras als de meest frequen
te vertegenwoordigers. Gemiddeld verdwijnen 2 
a 3 soorten, o.a. Witte snavelbies, Wolverlei, 
Ronde en Kleine zonnedauw. 
Op het onbeweide terreingedeelte treedt geen 
vergrassing op. 

Boomopslag 
In figuur 3 is de verspreiding van berken in 1972 
en in 1977 weergegeven. De berkenopslag heeft 
zich sedert 1972 uitgebreid van de vochtige de
len, grenzend aan het bos, tot op de droge ter

reingedeelten. De boompjes worden dankzij de 
beweiding slechts enkele decimeters hoog. Ook 
Vuilboom (Frangula alnus), en Zomereik 
(Quercus robur) en in mindere mate Ratelpopu-
lier (Populus tremula) en Geoorde wilg (Salix 
aurita) hebben zich wat uitgebreid. Op de onbe
weide terreingedeelten is de reeds in 1972 aan
wezige berkenopslag uitgegroeid tot een berken-
bos, waarbij het aantal soorten per permanent 
kwadraat nog 8 a 10 is; er vindt ook uitbreiding 
plaats van berkenopslag. 

Vegetatiekaarten van 1972 en 1977 
In figuur 4 en 5 zijn de vereenvoudigde vegeta
tiekaarten weergegeven van resp. 1972 en 1977 
(Dallinga et al. 1981). Het oppervlak 'soorten
rijke heide zonder Pijpestrootje en vergrassing 
(type 4)' is sedert 1972 met ongeveer eenderde 
afgenomen, zowel door de uitbreiding van Pij
pestrootje in de relatief vochtige delen (typen 2, 
5) als door vergrassing in de relatief droge delen 
typen 3,6). Tweederde deel van de niet-beweide 
soortenrijke heide is verdwenen door boomop
slag. 
Het oppervlak 'soortenarme heide zonder Pij
pestrootje en vergrassing' (type 1) is sterk afge
nomen, voor een klein deel door de uitbreiding 
van Pijpestrootje (type 2), voor het grootste 
deel door vergrassing (typen 1.1, 1.2, 3). 

Mogelijke oorzaken van de waargenomen 
veranderingen 
De uitbreiding van Klokjesgentiaan, Gevlekte 
orchis en Heidekartelblad in de niet 'vergraste' 
heide zou kunnen duiden op een ontwikkeling 
in de richting van een Borstelgras-Klokjesgen-
tiaan-associatie (Nardo-Gentianetum pneumo-
nanthes) (Westhoff en Den Held 1969), die ken
merkend is voor extensieve beweiding van voch
tige en natte heide op lemige grond (Westhoff e/ 
al. 1973). Het voortbestaan van de soortenrijke 
heide, gelegen op de lagere terreingedeelten, 
wordt ernstig bedreigd door het oprukken van 
Pijpestrootje. Uit het feit dat dit verschijnsel 
zowel op de beweide als op de onbeweide heide 
plaats vindt mag worden afgeleid, dat naast toe
voer van plantenvoedende stoffen veranderin
gen in de grondwaterhuishouding mede een rol 
spelen (Westhoff et al. 1973). In de onder
zoeksperiode is rondom het Westerholt een ruil
verkaveling uitgevoerd die vermoedelijk van in
vloed is geweest en waarvan het effect nog ver
sterkt kan zijn door de droge zomer van 1976. 
Uit figuur 6 is af te leiden, dat de vergrassing 
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Fig. 4. Vereenvoudigde vegetatiekaart van de heide in 1972. Fig. 5. Vereenvoudigde vegetatiekaart van de heide in 1977. 
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Fig. 6. Gemiddelde hoeveelheden in mestvakken geraapte 
mest gedurende de periode tussen de raapdata (t) in wèl 
( ) (vegetatietype 3) en niet ( ) (vegeta
tietype 1) 'vergraste' soortenarme heide. 

van de heide gecorreleerd is met de hoeveelheid 
geproduceerde mest. Op de plaatsen waar wei
nig mest is gevonden heeft de soortenarme heide 
zonder Pijpestrootje (type I) zich gehandhaafd. 
Waar veel mest is gevallen, is het aandeel van 
soorten, kenmerkend voor vergrassing, meer 
dan 50% van de bedekking gaan uitmaken (type 
3). Nu is de hoeveelheid gevonden mest alleen 
een maat voor de aanwezigheid van de schapen, 
er is niet uit af te leiden of de mest geproduceerd 
is tijdens het grazen dan wel tijdens het rusten. 
Het zou kunnen dat in de terreingedeelten die 
het sterkst vergrast zijn soorten voorkomen die 
bij voorkeur gegeten worden, waardoor op die 
plaatsen veel mest wordt geproduceerd tijdens 
het grazen. Omdat ze voornamelijk plaats vindt 
op de relatief droge terreingedeelten lijkt het 
waarschijnlijker dat de vergrassing het gevolg is 
van het rustgedrag van de schapen. Tijdens 
rustperioden wordt veel mest geproduceerd (De 
Bie 1976). Als illustratie voor deze gedachten-
gang kan figuur 7 beschouwd worden. Op een 
klein transect lijkt een correlatie te bestaan tus
sen de hoeveelheid gevonden mest en de voch
tigheid: hoe droger de bodem, hoe meer mest er 
wordt gevonden. De sterke vergrassing vindt zo
wel plaats op door bosranden beschutte, als op 
minder beschutte terreingedeelten, zodat het 
onwaarschijnlijk is dat de ligging van rustplaat
sen wordt bepaald door windschaduw. 
Ook Hilder (1966) en Hafez (1969) constateren 
dat schapen steeds op dezelfde plaatsen rusten 
en daar veel mest deponeren. Op dergelijke 
rustplaatsen wordt in bodemchemische analyses 
een duidelijk verhoogd ^O-gehalte gevonden 
(Czerwinsky et al. 1966; Hilder 1966). Door het 

regelmatig rusten treedt beschadiging van de 
heidevegetatie op en verdwijnt de strooisellaag 
op de bodem. 
In de heide gevonden mest en wol fragmenten 
bevatten kiemkrachtig zaad van o.a. Madeliefje 
(Bellisperennis), Engels raaigras, Herfstleeuwe-
tand (Leontodon aufumnalis). Grote weegbree 
(Plantago major). Ruw beemdgras, Paarde
bloem (Taraxacum spec.) (Vreugdenhil en Van 
Wieren 1976). Uit zaaiproeven in combinatie 
met bemesting is gebleken dat Echte witbol en 
Gewoon struisgras zich massaal in een heideve
getatie kunnen vestigen, vooral wanneer de bo
dem tot op humusrijke horizonten werd verwij
derd (Miles 1974). Afgezien van het feit, dat 
door beweiding stikstof (Spedding 1971) en fos
for (Karrison 1978) versneld beschikbaar ko
men voor de planten vindt in ieder geval in de 
zomer een netto mest-transport plaats van het 
grasland- naar het heidegedeelte van het proef-
terrein (Bakker et al. 1982). 
De in 1972 nog scherpe grens tussen cultuur-
grasland en heide vervaagt, doordat de heide 
plaatselijk op het grasland begint te lijken. 
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Fig. 7. Het verband tussen reliëf, hoogste en laagste grond
waterstand in de periode maart 1977-maarl 1978 en de hoe
veelheid mest/m1 In dezelfde periode langs een hoogtegra
diënt in de heide. 
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Waarschijnlijk speelt ook de ongunstige ver
houding tussen grasland (6 ha) en heide (3 ha) 
en bos (2 ha) een rol, waarbij de voedselrijke 
component overheerst. In Cranendonck (voor
malige akker 35 ha, heide en stuifzand 35 ha, 
bos 35 ha) vervagen de scherpe cultuurgrenzen, 
doordat de voormalige cultuurgronden plaatse
lijke meer op de voedselarme vegetatie gaan lij
ken (Van de Laar en Slim 1979). 
De oorzaak van de uitbreiding van het areaal 
van de berkenopslag in het beweide terreinge
deelte zou, evenals voor de vergrassing, kunnen 
liggen in het opentrappen van de bodem, waar

door een geschikt kiembed ontstaat. Echter ook 
in het onbeweide terreingedeelte breidt het are
aal van berkenopslag zich uit. Wellicht speelt 
hier, zoals bij de uitbreiding van Pijpestrootje, 
het effect van de ruilverkaveling een rol. Op het 
beweide terreingedeelte krijgt de berkenopslag 
geen kans uit te groeien tot een berkenbos, zoals 
op het onbeweide terreingedeelte het geval is. 

/s herstel mogelijk? 
Wanneer de beweiding wordt gestopt in de niet 
vergraste heidegedeelten neemt de bedekking 
van Struikheide en in mindere mate van Dop-

Tabel I. Effect van uit beweiding nemen van 'vergraste' heide (permanent kwadraat 130) 

jaar 
datum 
totale bedekking 

excl. moslaag 
aantal soorten 

Struikheide 
Dopheide 
Gewoon struisgras 
Pijpestrootje 
Zachte berk 
Smalbladig wilgeroosje 
Echte witbol 
Veenbies 
Schapezuring 
Kruipende struisgras 
Zomereik 
Lijsterbes 

1977 
2.8 

40 
9 

2 

r r.l 
a.2 
a.2 
r.l 
p.2 
r.l 
m.2 

• 
• 
• 

1978 
24.8 

90 
7 

p.1 
a.2 

p.1 
p.1 

1979 
30.8 

85 
6 

5" 
a.4 
a.1 
a.2 

3 

p.1 

1980 
10.10 

70 
8 

3 
1 

r.l 
a.2 

3 
• 
• 
• 
• 

p.1 
r.l 
r.l 

Tabel 2. Effect van het afplaggen van 'vergraste' heide (permanent kwadraat 132) 

jaar 
datum 
totale bedekking 

excl. moslaag 
aantal soorten 

1977 
2.8 

1 
5 

1978 
9.11 

40 
7 

1979 
30.8 

50 
9 

1980 
8.10 

60 
14 

Dopheide 
Struikheide 
Gewoon struisgras 
Kruipend struisgras 
Pijpestrootje 
Trekrus 
Bochtige smele 
Pilzegge 
Schapezuring 
Echte witbol 
Zachte berk 
Reukgras 
Veldbeemdgras 
Braam 

a.2 
2 

a.4 

P.1 
r.l 

m.4 
a.2 

1" 
4 

a.1 
a.1 
a.1 
p.1 
a.1 
r.l 

p.1 

a.4 
5 

p.1 
m.4 
a.1 
r.l 
a.1 
p.1 
p.2 
a.1 
p.1 
p.1 
r.l 
r.l 
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heide weer toe en treedt uitbundige bloei op. 
Bij uitsluiten van beweiding in de vergraste hei
de kan de bedekking van Struikheide en Dop
heide weer toenemen. De bedekking van Ge
woon struisgras, Pijpestrootje of Bochtige sme
le kan eveneens toenemen, terwijl de bedekking 
van de overige soorten kenmerkend voor ver
grassing gelijk blijft. Wanneer berken aanwezig 
zijn neemt de bedekking toe en na enkele jaren 
zijn de boompjes al bijna 2 m hoog (tabel 1). 
In 1977 is de vergraste heide plaatselijk afge-
plagd en vervolgens van beweiding uitgesloten. 

Na enkele jaren heeft vooral Struikheide zich 
goed hersteld, maar het permanent kwadraat 
bevat inmiddels weer heel wat soorten die ken
merkend zijn voor vergrassing (tabel 2). Afplag
gen van een vergraste heide, waarin alle soor
ten, kenmerkend voor de soortenrijke heide, al 
verdwenen waren, levert niet het gewenste resul
taat; Echte witbol blijft overheersen. 
De geschetste problemen hadden misschien 
voorkomen kunnen worden door vanaf het be
gin van het experiment de tijdens de rustperiode 
geproduceerde mest op te vangen in een stal. 
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