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Het spontane herstel van heide op voor-
malige, zandige landbouwgronden op de
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug is een
langdurig proces. De bodemeigenschap-
pen van een voormalige, zwaar bemeste
akker zijn totaal anders dan die van een
heideveld. Op akkers is geen organische
strooisellaag aanwezig. Daarnaast zijn de
zuurgraad en de beschikbaarheid van
nutriënten in de bodem veel hoger dan die
in een heidebodem (van der Wal et al.,
2006).
Vlak na het verlaten van een akker gaan
snel-groeiende grassen en kruiden, zoals
Schapenzuring (Rumex acetosella),
Gestreepte witbol (Holcus lanatus) en
Smalle weegbree (Plantago lanceolata), de
vegetatie domineren (Kardol et al., 2005).
Deze planten verhinderen de vestiging van
de langzaamgroeiende planten zoals
Struikhei (vanaf nu Calluna genoemd).
Spontane vestiging van Calluna op voor-
malige landbouwgronden is dus niet voor
de hand liggend, en speciale beheermaat-
regelen, zoals verschraling via afvoer van
de voedselrijke toplaag en/of verzuring van
de bodem middels toediening van zwavel,
lijken nodig om heide te creëren. Echter, in
een voormalig landbouwveld (ongeveer 5 ha,
Plantage Willem III bij Elst) dat in 1994 uit
productie werd genomen, vonden we her
en der heideplanten tussen snelgroeiende
planten (foto 1). Dit veld is niet afgeplagd
en wordt extensief begraasd door herten,
paarden en runderen. De enkele tientallen

plekken waar Calluna dominant voorkwam,
waren 70-120 cm in diameter. Er werden
geen Calluna zaailingen aangetroffen. Ken-
nelijk zijn deze mini-heideveldjes ontstaan
direct na het verlaten van de akker en heeft
er sindsdien geen nieuwe kolonisatie van
Calluna planten meer plaatsgevonden. In
dit artikel hebben we onderzocht hoe de
aanwezigheid van Calluna in deze land-
bouwbodem verklaard kan worden.

Verzamelen grond-, wortel-, en
bladmonsters
In de voormalige akker werden grondmon-
sters en wortels (bovenste 10 cm) verzameld
in 10 Calluna plekken (hierna genoemd:
‘Calluna grond voormalige akker’). Ook
werden er mengmonsters van grond ver-
zameld op twee plaatsen (30 x 30 m) in
het veld waar geen heideplanten groeiden
(hierna genoemd: ‘niet-Calluna grond voor-
malige akker’). Als referentie werden grond-
en wortelmonsters verzameld in een struik-
heideveld dat dichtbij (100 m) de voor-
malige akker ligt. Verder werden er in de
voormalige akker bladeren verzameld van
Calluna, van Gestreepte witbol en Gewoon
biggenkruid (Hypochaeris radicata). Dit
werd gedaan om te bepalen welke voe-
dingsstof (fosfaat of stikstof) beperkend
was voor de groei van de verschillende
plantensoorten (N:P ratio; Koerselman &
Meuleman, 1996). Een N:P ratio die lager
ligt dan 10 geeft aan dat de plant beperkt
wordt door stikstof.

Betere toegang tot stikstof met ericoide
mycorrhiza schimmels
Op basis van schimmelbiomassa bepalin-
gen (ergosterol; kader 1), en observatie van
‘gekleurde’ wortels onder de microscoop
en DNA sequentie data, konden we con-
cluderen dat wortels van de heideplanten
in de voormalige akker waren gekoloni-
seerd door ericoide mycorrhiza schimmels
en andere endomycorrhiza schimmels
(tabel 1 & 2). Deze schimmels werden niet
gevonden in monsters verzameld in de
rest van het veld. Grassen en kruiden in de
rest van het veld hadden dus geen associa-
tie met deze mycorrhiza schimmels. De
spontane vestiging van Calluna kan moge-
lijk verklaard worden door de associatie
met deze mycorrhiza.
Competitie tussen planten voor fosfaat is
niet waarschijnlijk, aangezien het P-gehalte
in de bodem erg hoog was (tabel 2, >45 mg
Olsen-P/ kg grond; Sharpley & Withers,
1994).
Beschikbaar stikstof neemt echter wel snel
af na het verlaten van landbouwgrond en
zou de beperkende voedingsstof voor plan-
tengroei kunnen zijn (van der Wal et al.,
2006). Planten die een betere toegang
hebben tot de organisch gebonden stikstof
in de bodem, hebben dan een competitief
voordeel ten opzichte van planten die dat
niet hebben. Een associatie met ericoide
mycorrhiza levert een dergelijk voordeel:
ericoide mycorrhiza hebben zich gespecia-
liseerd in de opname van organisch stik-
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stof, zoals eiwitten, en kunnen dit doorge-
ven aan hun Calluna gastheer (Bending &
Read, 1997). Grassen en kruiden hebben
een ander type mycorrhiza (arbusculaire
mycorrhiza) die zich vooral gespecialiseerd
hebben in de opname van fosfaat, maar
daar is juist geen gebrek aan. De N:P ratio
van bladeren van Calluna (N:P ratio van
9,3) bevestigde ons vermoeden dat Calluna
nauwelijks gebrek had aan stikstof, maar
het gras (N:P van 5,3) en het kruid (N:P
van 3,4) wel (van der Wal et al., in druk).

Toxische stoffen onderdrukken snel-
groeiende planten
Naast een betere toegang tot organisch
stikstof heeft Calluna waarschijnlijk nog
een andere strategie om zich te handhaven
en uit te breiden. De stikstofmineralisatie
in de grond verzameld onder Calluna was
veel lager dan in grond verzameld in de
rest van het veld (tabel 2). Dit betekent

dus dat er minder minerale (= gemakkelijk
opneembare) stikstof beschikbaar is in de
nabije omgeving van Calluna.
De onderdrukking van stikstofmineralisatie
is bekend van bestaande heidevelden (in
het gemonsterde heideveld zelfs negatief,
zie tabel 2), en wordt onder andere ver-
klaard door toxische stoffen die uitgeschei-
den worden door Calluna en/of hun
mycorrhiza schimmel (Jalal & Read, 1983;
Read et al., 2004). Deze stoffen kunnen de
activiteit van stikstofmineraliserende
micro-organismen remmen, maar mogelijk
ook de kieming van andere planten, zoals
snelgroeiende grassen en kruiden. De toxi-

sche stoffen hebben geen negatief effect
op kieming van Calluna planten.
De onderdrukking van snelgroeiende plan-
ten kan op deze manier dus tweeledig zijn:
rond Calluna planten wordt de toegang tot
minerale stikstof belemmerd en de kie-
ming van snelgroeiende planten wordt
onderdrukt.

Conclusies
In voormalige landbouwgronden kunnen
Calluna planten zich vestigen, handhaven
en uitbreiden tussen snelgroeiende plan-
ten door de associatie met ericoide
mycorrhiza die 1) organische stikstof leve-

Foto 1. Calluna vulgaris tussen
grassen op de Plantage Willem III
in Elst (foto: A. van der Wal).

Kader 1. Type schimmels en identificatie van schimmels

Mycorrhiza schimmels vormen een mutualistische symbiose met de wortels van de meeste
plantensoorten (>80 %; Smith & Read, 1997). De schimmels groeien aan de buitenkant van de
wortels (ectomycorrhiza) of dringen de wortels (deels) binnen (endomycorrhiza). Arbusculaire
mycorrhiza schimmels zitten in de wortel en helpen de plant voornamelijk bij de opname van
fosfaat uit de bodem.
De wortels van Calluna gaan een associatie aan met een meer specifieke soort mycorrhiza: de
ericoide mycorrhiza schimmel. Dit is een ander type endomycorrhiza die de plant ook helpt bij

de opname van fosfaat, maar vooral bij de opname van stikstof uit
organisch materiaal. Aangezien Calluna vooral voorkomt op bodems
met een lage pH en een lage beschikbaarheid van minerale nutriënten,
is de aanwezigheid van de ericoide mycorrhiza schimmel essentieel
voor Calluna om te overleven. Ericoide mycorrhiza schimmels koloni-
seren de wortels van jonge planten (foto 2); ze zitten, voor zover
bekend, niet in het zaad van Calluna. Er is weinig bekend over de
manier van verspreiden van ericoide mycorrhiza, aangezien er nog
geen sporen of vruchtlichamen van deze schimmel gevonden zijn.

In dit onderzoek hebben we de aanwezigheid van mycorrhiza schimmels in de wortels van
Calluna bepaald op drie verschillende manieren.
1. Ergosterol (een sterol die in dieren voorkomt als cholesterol) komt voor in de schimmel-
membranen van ericoide mycorrhiza’s, maar is afwezig in de membranen van arbusculaire
mycorrhiza’s;
2. Kleuring van wortels met inkt maakt de schimmeldraden zichtbaar en kunnen dan bekeken
worden onder de microscoop (foto 2);
2. Extractie van DNA uit grond rond wortels van Calluna en rond wortels van grassen en kruiden
in de rest van het veld werd gedaan om vervolgens de sequentie (basenvolgorde) te bepalen van
een stuk van een gen van schimmels. Deze sequenties kunnen gebruikt worden om de schimmel-
soort te identificeren, en geven dus ook aan welke mycorrhiza-schimmels aanwezig zijn.

Foto 2. Microscopisch
beeld van gekleurde

schimmeldraden
(zie pijltjes) in en

rond de wortels van
Calluna vulgaris

(foto: A. van der Wal).

Grond Schimmelsoort Schimmeltype
Calluna grond voormalige akker Phialocephala fortinii endomycorrhiza

Rhizoscyphus ericae ericoide mycorrhiza
P. sphaeroides endomycorrhiza
Scytalidium lignicola mycorrhiza status niet bekend

niet-Calluna grond voormalige akker Marasmius oreades saprotroof

Tabel 1. Schimmelsoorten en bodemeigenschappen van grond
onder Calluna plekken (n=10) en van grond onder kruiden/grassen

(niet Calluna grond; n=2) in een voormalige akker.
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ren aan de Calluna gastheer 2) de stikstof-
mineralisatie in de bodem remmen door
toxische stoffen uit te scheiden en 3) de
kieming van niet-Calluna planten mogelijk
remmen door toxische stoffen uit te schei-
den. Dit kan echter alleen als er op het
juiste moment, namelijk kort na het braak-
leggen van de akker, Calluna zaailingen
aanwezig zijn. Zowel het tijdstip van kolo-
nisatie van Calluna als de associatie met
de juiste schimmels is dus zeer belangrijk.
We vonden geen zaailingen van Calluna in
het voormalige landbouwveld. Dit geeft
aan dat er geen nieuwe kolonisatie van
Calluna planten meer plaatsvindt als er
eenmaal grassen en kruiden staan. Welis-
waar zijn de grassen en kruiden ook al
beperkt in hun groei door het beperkte
aanbod van stikstof in de bodem op plaat-
sen waar geen Calluna aanwezig is, maar
hun groei is voldoende om een dicht plan-
tendek te kunnen vormen. Het zal dus
decennia duren, voordat de omstandighe-
den voldoende schraal en zuur zijn voor
vestiging van Calluna planten.
Een beheermaatregel voor versneld herstel
van heide zou dus kunnen bestaan uit het
toevoegen van heidezaad of heidezaailin-
gen direct na het verlaten van de akker.
Daarnaast is de introductie van ericoide
mycorrhiza belangrijk om de vestiging en
handhaving van Calluna mogelijk te
maken. Plagsel van een natuurlijk heide-
veld kan gebruikt worden om zowel zaad
als mycorrhiza te introduceren. Hoewel de
resultaten van ons onderzoek aangeven
dat dit mogelijk moet zijn, is deze maat-
regel nog niet in het veld uitgetest. We
hopen dat natuurbeheerders dit gaan uit-
proberen.
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Summary
Possible mechanism for spontaneous esta-
blishment of Calluna vulgaris in a recently
abandoned agricultural field
The conversion from arable land into Calluna
vulgaris-dominated heathland is difficult. The
growth conditions, e.g. nutrient availability, on
ex-arable sandy soils differ markedly from
those of heathland and will favour fast-growing
plant species. Succession towards Calluna-
dominated heathland is expected to take
decades, unless intensive restoration manage-
ment is applied.
Here we report a possible mechanism to
explain the occurrence of Calluna patches in an
agricultural field abandoned in 1994 within a
dominant vegetation of grasses and forbs. All
roots sampled from the Calluna patches were
colonized by ericoid mycorrhizal (ERM) – and
other endomycorrhizal fungi. Nitrogen minera-
lization of soil organic N was much lower in
soil under Calluna patches than in the non-Cal-
luna patches, although other soil characteris-
tics did not differ. The N:P ratio in Calluna
shoots was much higher than that in shoots of
grasses and forbs, indicating that the latter
were more N limited. These results indicate
that the association with ERM fungi is proba-
bly providing the host competitive superiority
for nitrogen, even in a soil with low organic
matter content.
Our results suggest that the conversion from
arable land into heathland may be accomplished
by the immediate establishment of Calluna
seedlings and ericoid mycorrhizal inoculum
when agricultural activities cease. This needs,
however, to be tested in controlled experiments.
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Tabel 2. Bodemeigenschappen van grond onder Calluna plekken (n=10)
en onder kruiden/grassen (niet Calluna grond; n=2) in een voormalige akker
en van grond in een bestaand heideveld (n=1).
* Significant verschil (P<0,05) tussen Calluna grond voormalige akker
en niet-Calluna grond voormalige akker.

1 Een negatieve N mineralisatie geeft aan dat stikstof wordt geïmmobiliseerd;
ammonium en nitraat worden vastgelegd in organische vorm.

Gr
on
d

pH %
or
ga
nis
ch
ma
ter
iaa
l

C:
N
rat
io

P O
lso
n m

g k
g
-1

Sc
him

me
lbi
om
as
sa
(er
go
ste
ro
l)
mg

kg
-1

N
mi
ne
ral
isa
tie
mg

N
kg
-1

Calluna grond voormalige akker 5,6 4,1 25,1 66,0 3,9* 0,9*
niet-Calluna grond voormalige akker 5,7 3,9 24,5 62,3 1,6 8,3

Heide 3,6 5,5 39,6 1,1 3,7 -1,01


