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De Serra da Estrela als referentiegebied 
van heideland De sleutel tot succes van het heidelandbouwsysteem bij de 

bescherming van half-natuurlijke biotopen en biodiversiteit, is 

het handhaven van een laag voedingsstoffenniveau in het land

schap, in combinatie met kleinschalige, telkens weer opnieuw 

terugkerende bewerkingen. In deze bijdrage worden aan de hand 

van de Serra da Estrela (Portugal) toepassingen gesignaleerd die 

voor relatief grote heidegebieden in ons land van belang kunnen 

zijn; moderne heiboeren zouden hierbij misschien weer een 

belangrijke natuur- en milieubeherende rol kunnen spelen. 

Het heidelandbouwsysteem is sinds eind 

negentiende eeuw in ras tempo in onbruik 

geraakt (voornamelijk) door technologi

sche en politiek-economische ontwikkelin

gen. Als gevolg hiervan is het landschap 

na verloop van tijd ecologisch gezien op 

een lager kwaliteitsniveau terechtgeko

men. De kwetsbaarheid van het heideland

schap was en is dus niet louter een tech-

nisch-ecologisch probleem, maarzeker 

ook een sociaal-economische kwestie. 

Daarom is voor duurzaam herstel, beheer 

en ontwikkelingvan de heidegebieden in 

Nederland een integrale aanpak vereist 

om tot een succesvol resultaat te komen. 

Ons inzicht in de mogelijkheden voor her

stel en beheer kan vergroot worden door 

het bestuderen van referentiegebieden die 

(nog) wel een hoger kwaliteitsniveau heb

ben. Deze kunnen met name gevonden 

worden in de dunbevolkte, marginale 

gebieden binnen de Atlantisch getinte 

Westeuropese heidelandschappen van 

Portugal tot Noorwegen (Haaland et al., 

2004). 

In Portugal en Spanje kun je referentie

gebieden vinden die nog niet geheel zijn 

ontsloten en waar de 'vooruitgang' nog 

niet geheel heeft kunnen doordringen. 

Hier is het mogelijk om als het ware een 

reis in de tijd te maken. Met name in 

afgelegen voedselarme berggebieden, 

leven nog steeds boeren die het traditio

nele heidelandbouwsysteem toepassen, 

hoewel het systeem inmiddels ook daar 

op het punt staat te verdwijnen als gevolg 

van de globalisering van de economische 

markt. 

Deze bijdrage is gericht op zo'n berg

gebied in Centraal-Portugal, de Serra da 

Estrela (foto i , 2). Het is een voedselarm 

en divers Natura 2000 gebied en vormt 

tevens het grootste Portugese natuurpark 

met een oppervlak van zo'n 1000 km^ 

(Jansen, 2002). Belangrijke redenen om 

de aandacht te vestigen op de Serra da 

Estrela zijn: 1) het heidelandschap is nog 

intact; 2) het traditionele heidelandbouw

systeem wordt hier nog toegepast (foto 3, 

4); 3) flora en fauna van het lokale heide

landschap hebben heel wat taxa gemeen 

met die van de Lage Landen; 4) het is één 

van de zuidelijkst gelegen heideland

schappen in Europa en daarom voor ons 

interessant in verband met klimaatsveran

dering en 5) over dit gebied is relatief veel 

kennis beschikbaar. 

Vier hoofdfasen 

In de ontwikkeling van de Nederlandse 

heidegebieden kunnen, als gevolg van de 

vraag naar voedsel op basis van innovatie 

en productieverhoging, grofweg vier 

hoofdfasen worden onderscheiden (fïg. i ) . 

De eerste fase betreft de 'ontginning' (vnl. 

branden, beweiden) van de oorspronkelij

ke bossen in de beekdalen en aanliggende 

terreinen. De tweede fase, waarin de 

Estrela nog voor een belangrijk deel ver

keert, betreft het onderhouden van het 

systeem (branden, plaggen, beweiden, 

irrigeren, zaaien, oogsten, maaien enz.). 

In de derde en vierde fase wordt de land

bouwproductie enorm opgevoerd en door 

technische hulpmiddelen ontkoppeld van 

de directe omgeving. Zullen wij in staat 

zijn om uit de vierde fase te geraken en te 

komen tot een duurzaam systeem met 

hoge ecologische, sociale en economi

sche kwaliteit? 

Principe heidelandbouwsysteem 

Het Europese heidelandbouwsysteem 

heeft in wezen overal dezelfde structuur: 
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Foto. 1. Mozaïek van Calluna 

heide, Nardus grasland en 

Dwergjeneverbesstruweel in 

de Serra da Estrela (Portugal) 

Foto. 2. Landschap met o.a. 

roggeakkers, bremstruwelen, 

heiden, hooilanden en irrigatie

kanaaltjes in de Serra da 

Estrela. 

voor herstel 
schappen in de Lage Landen 

dichtb i j de nederzet t ingen l iggen kleine 

arbeids intensieve gebieden waar gewassen 

ve rbouwd worden (vaak ' in f ie lds ' 

genoemd) en grote arbeidsextensieve 

gebieden waar vee w o r d t gehouden ( 'out-

f le lds ' o f in onze streken 'woeste g ron

den ' ) . O m d a t het moei l i jk is o m vee te fok

ken dat het hele jaar doo r alleen op dwerg

stru iken moe t leven, kan de heiboer nau

wel i jks zonder (geïrr igeerde) hoo i landen. 

Daarom worden deze ook to t het systeem 

gerekend ( D i e m o n t & Jansen, 1998). Al le 

he ide landschappen van Noorwegen to t 

Portugal hebben gemeen dat er een net to 

f lux was van nut r iën ten van het bu i tenveld 

(de hoo i landen) naar het b innenveld (de 

gewassen). 

Fig. 1. Theoretisch model van de ont

wikkeling van een cultuurlandschap 

gebaseerd op bevolkingsdruk en tech

nologische innovaties met vier hoofd

fasen die ook in de ontwiki<eling van 

de Nederlandse heidegebieden kun

nen worden onderscheiden: fase i . 

ontginning" (vnl. branden, beweiden); 

fase 2. het onderhouden van het 

systeem (plaggen, irrigeren e tc ) ; 

fase 3 en 4. de landbouwproductie 

wordt opgevoerd (kunstmest, intensie

ve veehouderij) (naar Berglund, 1991). 

Heiden van de Serra da Estrela 

De heiden en bremve lden van de Serra da 

Estrela behoren to t de soor tenr i jks te in 

Europa. Dankzi j het landbouwsys teem 

werden de dwergs t ru ik fo rmat ies gevo rmd 

in samenspel me t een aantal andere half-

natuur l i jke b io topen van voedse larme 

mi l ieus ( foto 1). In deze visie is het heide

landschap veel u i tgebreider dan een opte l 

s o m van heidevelden en schraal landen. Een 

dergel i jke benader ing is ook te v inden in de 

geosynsocio log ie, een wetenschap die in 

Portugal eerst laat, maar in ons land in het 

geheel niet van de g rond is gekomen . Aan

g e n o m e n w o r d t dat s o m m i g e b io topen in 

meer o f m indere mate aanwezig waren in 

het landschap van na de laatste i jst i jd (rot

sen, vennen , b ronnen , meer t jes) . Andere 

evolueerden vermoede l i j k samen me t het 

onts taan van de heiden. Het betreft vr i jwel 

alle gemeenschappen van de droge hei

den , een behoor l i jk aantal natte he iden, 

venen en plasjes, b remst ruwe len , f l ink wa t 

gras landen, zoals heischrale gras landen, 

s o m m i g e droge graslanden op zandg rond , 

s o m m i g e ma t i g voedselr i jke gras landen, 

a lsmede p ion ierbegroe i ingen van akkers 

en t i jde l i jk geïnundeerde standplaatsen en 

s o m m i g e ruderale gemeenschappen . Veel 

van de v o o r n o e m d e gemeenschappen kun

nen in de Estrela nog steeds in de v o r m 

van geos igmeta (basisbegr ip in de geosyn

soc io log ie; vergel i jkbaar met de associat ie 

in de syn taxonomie o f het s i g m e t u m voor 

de s igmataxonomie) wo rden aangetrof fen. 

Ook kun je nog Or to lanen {Emberiza hor-

tulana) en Ot ters [Lutra lutra) z ien, o m 

maar twee d iersoor ten te n o e m e n . Er leven 

tal loze plant- en diersoorten, o.a. 91 plant-, 
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76 mos-, 8 zoogdier-, 24 vogel- en 5 herpeto-

faunasoorten, die tegenwoordig in Neder

land op de Rode Lijst staan. Deze laatste 

genoemde diergroepen profiteren niet 

alleen van het landschapsmozaïek, maar 

ook van de vele structuren in het land

schap, die door de boer in stand worden 

gehouden. 

Een nieuwe rol voor heiboeren 
In gebieden waar het heidelandbouwsys-

teem wordt toegepast, zoals in de Estrela, 

zijn uitgesproken voorbeelden te zien van 

biotopen die elders in Europa uiterst zeld

zaam zijn geworden (bijvoorbeeld zwak-

gebufferde wateren, natte heiden, vochtige 

schraallanden; Jansen, 2002). Door het 

proces van voortschrijdende specialisatie 

is in Nederland de segregatie in het land

schap aangewakkerd. 

In de Estrela is de ecologische samenhang 

in het landschap nog goed te zien. De hei

boer in de Estrela ontsnippert, omdat hij 

de verschillende biotopen via zijn traditio

nele beheer juist met elkaar verbindt. Hij 

voldoet zijn leven lang al ruimschoots aan 

Foto. 3. Gesneden brem 

en hei wordt naar de 

stal getransporteerd. 

een reeks nieuwe eisen vanuit Brussel, 

zoals de Vogel-, Habitat-, Water- en 

Nitraatrichtlijnen (Jansen & Diemont, 

2005). Dankzij de traditionele heiboer 

hoeven er geen dure natuurherstelwerk-

zaamheden te worden uitgevoerd of 

saneringswerkzaamheden als gevolg van 

vervuiling. Van de boer in de Estrela 

kunnen we ook leren hoe je het beste de 

heide kunt branden (Diemont et al., 1997; 

Jansen et al., 1997). 

Wordt het niet de hoogste tijd om het 

traditionele heidelandbouwsysteem in 

dergelijke marginale agrarische gebieden 

economisch te waarderen als een produc

tiefactor van hoogwaardige half-natuurlijke 

biotopen? Het geeft toch te denken dat we 

hier in Nederland zoveel miljoenen uitge

ven om een fractie van de vroegere bio

diversiteit terug te krijgen, terwijl we deze 

elders met Europese subsidie laten ver

dwijnen. Kan de Europese biodiversiteit 

wel gehandhaafd worden wanneer dit in

efficiënte EU-subsidiepatroon voortduurt 

(Jansen & Van der Straaten, 2004)? 

Wat betreft de drinkwatervoorziening is 

ruim 80% van de inwoners van Lissabon 

afhankelijk van water uit de Estrela. De 

Estrela is tevens een interessant studie

gebied voor klimaatverschuiving. Je zou er 

bijvoorbeeld het ecologische gedrag kun

nen bestuderen van zuidelijke soorten, die 

in Nederland zijn te verwachten, tenminste 

wanneer het klimaat verder opwarmt en 

wanneer we heidegebieden duurzaam 

goed weten te beheren. 

Europa verandert snel en Nederland nog 

sneller. Het merendeel van ons voedsel 

kan op minder dan enkele tientallen pro

centen van alle landbouwgrond verbouwd 

worden. Er kan dus veel landbouwgrond 

en agrarisch ondernemingsschap vrijko

men voor landschap en natuur, recreatie 

en ondernemen in de dienstensector. 

Dit is een pleidooi om op zijn minst in 

gebieden met minder goede landbouw

gronden, dus in voormalige heidegebieden 

in Nederland, heiboeren opnieuw een rol 

te laten spelen. Niet alleen expliciet bij het 

beheer van landschapen biodiversiteit, 

maar bijv. ook bij voedselveiligheid en 

waterhuishouding. De gebieden zouden 

wel een zekere grootte moeten hebben om 

de dynamiek van landgebruik aan te kun

nen en om opgewassen te kunnen zijn 

tegen negatieve randinvloeden (vermes

ting, verdroging, versnippering). Gebieden 

waar de oude structuren het best bewaard 

zijn lijken het meest kansrijk, maar deze 

voedselrijke heidegebieden zullen dan wel 

eerst moeten verschralen. Bovendien is het 

uit sociaal-economische en beheertechni-

sche motieven belangrijk dat de gebieden, 

net als de Estrela, gemakkelijk herkenbaar 
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zijn en geomorfologisch liefst duidelijk 

begrensd. Te denken valt aan gebieden 

zoals de Waddeneilanden, Nationale Land

schappen zoals Het Groene Woud of de 

UNESCO-biosfeerreservaten. In laatst

genoemde gebieden woorden veelbelovende 

toekomstmodellen uitgetest voor uitge

kiende economische, ecologische en 

sociaal-culturele ontwikkelingen. Ze zijn 

al in veel landen geïmplementeerd 

(www.unesco.org/mab/wnbr.htm). 

In Nederland wonen veel mensen en bijge

volg is 'de grote, stille heide' hier een uto

pie geworden. Ons voordeel is dat de 

markt dichtbij ligt. Om te slagen dient het 

beheer sociaal draagvlak te hebben. Hierbij 

speelt de houding ten opzichte van de 

natuur een belangrijke rol. Een intact hel

delandschap bevordert de wisselwerking 

met onze omgeving waardoor de stap naar 

milieu- en natuurbewust consumeren ver

kleind wordt. Zeker als de consument ter 

plekke ziet dat hij in zijn regio meewerkt 

aan een rijk landschap met duurzame 

hulpbronnen en dat zijn financiële bijdrage 

aan milieu- en waterbelasting geleidelijk 

verlaagd kan worden! Wellicht zal het dan 

mogelijk zijn om in enkele geselecteerde 

voormalige heidegebieden te komen tot 

een vijfde fase waarin veerkrachtig duur

zaam beheer gebaseerd is op de drie 

pijlers: economie, ecologie en sociologie. 

Er blijven veel vragen open en ik preten

deer niet dat de heiboer weer precies het

zelfde moet gaan doen als vroeger. Wel 

denk ik dat hij als model kan dienen om 

modern natuurbeheer te kunnen koppelen 

aan traditionele en innovatieve, economi

sche en sociale diensten en producten. 

-4' . ' ? ' • , > . . «au. • « « • # 
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Summary 

Serra da Estrela as a reference area for the res-

toration of heath landscapes in the Lowlands 

The key to success of heathland-based farming 

in the conservation of semi-natural biotopes 

and biodiversity is the maintenance of low 

nutriënt levels in the landscape, in combina-

tion with small-scaled repeated land-use 

practices. Traditional farmers have been safe-

guarding a number of EU-directives. 

For restoration projects in former heathland 

areas in the Lowlands, Serra da Estrela (Portu

gal) can be used as a reference area. In this 

area a range of applications can be observed, 

which can be of use to modern Dutch nature 

and environmental management. The present 

paper indicates that heathland-based farming 

in combination with new modern land-use 

options may constitute a sustainable basis for 

maintaining a scenic landscape, conserving its 

biodiversity, genetic crops and breeds and 

other cultural values. 
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