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De meest recente aardrijkskundige en
geschiedkundige inzichten zijn geraad-
pleegd, waarvan een vertaalslag naar de
ecologie is gemaakt. De hoofdconclusie
hiervan is dat het traditionele beeld van
het statische heidelandschap feitelijk nooit
heeft bestaan en dat de grenzen tussen
heide en andere landschapstypen in het
verleden veel vager waren (Siepel et al., dit
nummer). Dit vraagt om een herbezinning

van de wijze waarop de heide beheerd
wordt: wat kunnen deze vagere grenzen
tussen de elementen van het oude esdor-
pen-model nu voor het beheer van onze
heideterreinen betekenen?
In dit OBN-project, dat wordt uitgevoerd
in het Dwingelerveld en de Strabrechtse
Heide, wordt daarom naast onderzoek aan
het huidige heidebeheer als plaggen en
maaien bewust ook onderzoek uitgevoerd

naar de samenstelling van de fauna-
gemeenschap op de ‘grenzen van de heide’.
Verwacht wordt dat juist hier zowel de
diversiteit als de dichtheid aan heidekarak-
teristieke soorten het hoogst zullen zijn.

Beheer op de Strabrechtse heide
De Strabrechtse Heide is een groot aan-
eengesloten natuurreservaat gelegen in
Brabant, op de overgang van de Kempen-
regio naar de Peelregio. Van oudsher wordt
door de plaatselijke beheerders van Staats-
bosbeheer gestreefd naar het behoud en
versterken van diversiteit van aanwezige
landschapselementen. Naast het uitvoeren
van het gangbare verschralingsbeheer wor-
den ook andere, tegenwoordig minder
gangbare beheermaatregelen als branden,
beakkeren en toestaan van bosopslag toe-
gepast. Doordat deze beheervormen over
lange tijdsperioden tot nu zijn toegepast is
dit gebied uitermate geschikt om na te
gaan in welke mate deze minder gangbare
beheervormen en resulterende habitat-
elementen bijdragen aan het behoud van
biodiversiteit.
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Om tot een betere afstemming van het beheer van heideterreinen te komen,

zodat ook de fauna gebaat is bij de beheersinspanningen, is onderzoek nodig

waarbij de reactie van heidefauna op het gevoerde beheer centraal staat

(van Tooren et al., 2004). Er is daarom een OBN-onderzoeksproject gestart dat

zich primair richt op fauna-aspecten van heidebeheer. De opstartfase van het

onderzoek is ondertussen afgerond en richtte zich op de, vrij fundamentele vraag:

‘Hoe functioneerde het heidesysteem in het verleden, toen de nu (bijna)

verdwenen heidesoorten nog algemeen voorkwamen?’

Fig. 1. Overzichtskaart van de Strabrechtse heide met verschillende typen beheer.
Weergegeven zijn alle plagvlakken van de afgelopen 25 jaar, brandvlakken van de

afgelopen 18 jaar, begrazing en akkerbeheer. Een kleinschalig beakkeringsexperiment
is aangegeven met een rode pijl, enkele visgraat-plagvlakken met blauwe pijlen.
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Toch zijn ook op de Strabrechtse heide ver-
anderingen in het beheer opgetreden. Tot
medio jaren ’80 bestond het beheer hoofd-
zakelijk uit brandbeheer in combinatie met
schapenbegrazing (vanaf 1967). Het was
primair gericht op terugzetten van de suc-
cessie. De toenemende vergrassing door
verhoogde stikstofdepositie noodzaakte de
beheerders ook hier tot het toepassen van
rigoureuzer verschralingsbeheer. Plaggen
deed opnieuw haar intrede in het beheer.
Tegenwoordig bestaat het verschralingsbe-
heer uit een combinatie van plaggen,
maaien, gescheperde schapenbegrazing,
ingerasterde runderbegrazing en klein-
schalig brandbeheer (fig. 1).

Plaggen: van grootschalig naar
‘grootschalig kleinschalig’
In het begin werd plagbeheer op de Stra-
brechtse Heide op een vrij grootschalige
wijze toegepast: plagvlakken hadden een
grote oppervlakte en een grote diameter.
Met het groeiende besef dat dit grootscha-
lig plagbeheer nadelige effecten voor fauna
met zich meebracht, werd dit plagbeheer
gaandeweg kleinschaliger. Dit betekende
echter ook dat de totale oppervlakte aan
geplagde vlakken ieder jaar daalde. Tegen-
woordig wordt een nieuwe methode van
plaggen toegepast: het zogenaamde ‘vis-
graatplagmodel’. Jaarlijks tot tweejaarlijks
wordt van een sterk vergrast terreindeel in
totaal ongeveer de helft geplagd; de andere
helft blijft ongemoeid. Het geplagde

oppervlak doorsnijdt echter het gehele ver-
graste deel, in de vorm die doet denken
aan een visgraat. De maximale breedte van
het geplagde oppervlak is nooit breder dan
10 meter (hoofdgraat en tevens afvoer-
baan) en 5 meter (zijgraten). Op deze
wijze worden eventuele barrières voor in
het gebied aanwezige karakteristieke fauna
geminimaliseerd (de maximale te over-
bruggen afstand is 10 meter), maar kun-
nen wel aanzienlijke oppervlakten aan ver-
graste heide worden aangepakt. Bijkomend
voordeel van deze methode is dat er over
een zeer grote afstand randzones worden
gecreëerd tussen (weliswaar vergraste)
vegetatie en pionierstadia. Tegenwoordig
wordt op de Strabrechtse Heide na het
plaggen eenmalig bekalkt om ophoping
van ammonium tot toxische niveaus (van
den Berg, 2006) te voorkomen en als her-
stelmaatregel van de basenverzadiging van
de (verzuurde) heidebodems.

Brandbeheer
Op de Strabrechtse Heide is het gebruik
van branden als maatregel nooit verdwe-
nen. Het wordt tegenwoordig nog steeds
toegepast als alternatieve, kleinschalige
maatregel om vergrassing terug te drin-
gen. Het is bekend dat het verschralend
effect van brandbeheer gering is (Nie-
meyer et al., 2005) en dat het leidt tot een

tijdelijke verhoging van plantopneembare
nutriënten zoals N, P en Mg (Mohamed et
al., 2007). Brandbeheer leidt dus tot een
tijdelijk eutrofiërend effect. Netto neemt
het N-gehalte echter af. Om deze reden
wordt brandbeheer hier altijd opgevolgd
door gericht begrazingsbeheer om snel uit-
schietende grassen effectief tegen te gaan
en heideherstel zo een kans te geven.
Ervaringen met dit beheer zijn positief: ver-
grassing wordt effectief bestreden. Daarbij
leidt het waarschijnlijk tot een versnelde
verschraling in vergelijking met begrazing
zonder branden, aangezien de aanwezige
nutriënten in de levende biomassa gecon-
centreerd zijn. Bovendien zijn er aanwijzin-
gen dat deze zogenaamde ‘greenflush’
(van de Vijver et al., 1999) leidt tot een tij-
delijke (tot ongeveer 7 jaar na brand) posi-
tieve respons van de ongewervelde fauna
op dit brandbeheer. Zo zijn de dichtheden
van verscheidene soorten mieren en
sprinkhanen (onder andere Knopsprietje
(Myrmeleotettix maculata) en van de rup-
sen van het Heideblauwtje (Plebejus argus)
hoger in jonge gebrande vegetaties. De
mechanismen die hieraan ten grondslag
liggen moeten, naast verhoging van de
concentratie van voedingsstoffen in de
levende planten, worden gezocht in het
bufferende effect van asdeeltjes op de
bodem, verhoging van de mineralisatie-

Na 23 jaar van begrazing met schapen is op deze voormalige akkergrond een mozaïek
ontstaan van pollen Struikheide met daartussen heischrale vegetatie. Op de achtergrond

de resterende akker, bemest met plaggen en schapenmest en ingezaaid met Triticale
(een kruising tussen Tarwe (Triticum. sp) en rogge (Secale cereale)) (foto: Jap Smits).
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snelheid van humus en de hiermee samen-
hangende verhoging van de voedings-
waarde van organisch materiaal. (Bobbink
et al., in prep). Branden heeft dus een tij-
delijk verrijkend effect, wat in contrast tot
de chronische vermesting door N-deposi-
tie en in combinatie met begrazing posi-
tieve effecten voor fauna met zich mee-
brengt.

Wandelende bosjes
Het beheer van de aanwezige bospercelen
in het terrein is gericht op het in stand
houden van geleidelijke overgangen tussen
bos en heide. Aan één zijde van het bos-
perceel worden zaailingen niet bestreden,
waardoor scherpe grenzen tussen bos en
heide omgevormd worden in geleidelijke
overgangen. Wanneer deze zaailingen een
bepaalde leeftijd hebben bereikt, wordt het
andere bosperceel gekapt en omgevormd
tot heidevegetatie. Dit concept van ‘wande-
lende bosjes’ voorziet derhalve in een
netto nulgroei van het totaal bosareaal in
het terrein, maar zorgt tegelijkertijd voor
het in stand houden en versterken van
zoom- en mantelvegetaties in het terrein.

Begrazing
Ongeveer de helft van het terrein wordt
begraasd door een schaapskudde van het
Kempische heideschaap. Als gevolg van de
ligging van de schaapskooi aan de rand
van het terrein (fig. 1) bestaat hier een gra-
diënt in de begrazingsdruk door de scha-
pen. In het andere deel van het terrein

wordt seizoensbegrazing door runderen en
schapen ingezet. Beide vormen van begra-
zing dragen in belangrijke mate bij aan het
tegengaan van vergrassing in het gebied.

Behoud en versterken van mineraalrijke
plekken in het heidelandschap
Op de Strabrechtse Heide wordt een aan-
tal centraal in de heide gelegen oude
akkercomplexen bewust in akkerbeheer
gehouden. Hierbij moet benadrukt worden
dat deze vorm van beakkering op geen
enkele wijze vergelijkbaar is met akkers
van de huidige intensieve agrarische sec-
tor. Deze laatste worden gekenmerkt door
een N- en P-verzadigd hypertroof milieu,
een zeer intensief gebruik en een bijgevolg
buitengewoon lage biodiversiteit. Deze
akkers worden ondiep geploegd (diepte
25 cm) en worden bemest met plaggen-

De Veldkrekel (Gryllus campestris) is één
van de soorten die profiteren van ver-

rijkende maatregelen zoals brandbeheer en
kleinschalig akkerbeheer (foto: Jap Smits).

Fig. 2. Zuurgraad (pH_H2O) (boven) en gehalte aan calcium en magnesium (destructiebepa-
ling, +/- SE) (onder) na 23 jaar van begrazing door schapen in een oude permanente braak-
liggende akker, vergeleken met die in het naastgelegen heideveld op de Strabrechtse heide.
Zowel de pH als de belangrijkste bufferstoffen in de bodem zijn in de uitmijnakker ( )veel
hoger. Opvallend is dat zowel de pH als het gehalte aan calcium in de naastgelegen heide ( )
ook verhoogd zijn ten opzichte van ‘normale’ heide ( ) . Mogelijk hangt dit samen met de
aanwezigheid van leem in de bodem.

materiaal vermengd met schapenmest
afkomstig van de schaapskudde. Ieder jaar
wordt op eenderde van het oppervlak aan
akkers niet geteeld.
Delen van deze akkercomplexen zijn 23 jaar
geleden uit het akkerbeheer genomen en
worden nu als graasland voor de schaaps-
kudde gebruikt. Hier heeft zich in de loop
van de jaren een vegetatie ontwikkeld
waarin soorten van heischrale milieus
voorkomen, zoals Muizenoortje (Hieracium
pilosella), Mannetjesereprijs (Veronica offi-
cinalis) en Gewone veldbies (Luzula campe-
stris). Daarnaast heeft Struikheide (Calluna
vulgaris) zich gevestigd en zijn Kleverige
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aardtongen (Geoglossum glutinosum) talrijk
aanwezig. De pH van deze bodems is flink
hoger dan de omringende heide (fig. 2),
evenals de gehalten aan calcium en magne-
sium in de bodem. Tenslotte kan ook opge-
merkt worden dat de direct nabijgelegen
heide een relatief hoge bufferstatus heeft
en verhoogde Ca/Mg gehalten. Een moge-
lijke verklaring hiervoor kan de aanwezig-
heid van leem in de bovenlaag zijn; dit zijn
in het verleden waarschijnlijk ook de meest
geschikte locaties geweest voor de aanleg
van (tijdelijke) akkers in de heide.
Geïnspireerd door de positieve ervaringen
met beakkering en de combinatie van lang-
durige braak met begrazing zijn recentelijk
ook experimenten met nieuwe, tijdelijke
beakkering opgestart. Vergraste, voorma-
lige heidevegetaties zijn gebrand, een jaar
als parkeerweide voor de schapen gebruikt
(als voorbemesting) en vervolgens ondiep
geploegd. Na enkele jaren teelt komt dit
land vervolgens voor lange tijd braak
(dries; uitleg in kader 1 Siepel et al., dit
nummer) te liggen en wordt het door scha-
pen intensief begraasd. Doel is om de
vegetatie langzaam weer om te vormen tot
door Struikheide gedomineerde vegetatie,
met in de daartussen liggende jaren over-
gangsfasen van matig voedselrijk grasland
en/of heischraal grasland. De eerste onder-
zoeksresultaten (data in voorbereiding) in
de permanente braak-akkers en het akker-
experiment laten een sterk positief effect
zien op de dichtheid aan Veldkrekels (Gryl-
lus campestris) op deze locaties. Op de
Strabrechtse Heide bevindt zich momen-
teel één van de grootste populaties van
Nederland van deze soort. Ook is de soor-
tenrijkdom van andere ongewervelden,
zoals spinnen en loopkevers, hier bijzonder
hoog.

Vooruitzicht
Tot de ‘vroege bewoners’ van ‘de grens van
de heide’ (Hornman & Haveman, 2001;
Haveman, 2005) behoren plantensoorten
van zowel het heischrale milieu als van
stuifzanden, vogelsoorten als Tapuit
(Oenanthe oenanthe), Korhoen (Tetrao
tetrix) en Goudplevier (Pluvialis apricaria)
en ongewervelden als Grote parelmoervlin-
der (Argynnis aglaja), Duinparelmoervlinder
(Argynnis niobe), Heidehommel (Bombus
humilis), Wrattenbijter (Decticus verrucivo-
rus) en Veldkrekel. Voor veel van deze soor-
ten zou het introduceren en versterken van
mineraal- en voedselrijkere elementen in
het heidelandschap cruciaal kunnen zijn
voor de duurzame instandhouding van hui-

dige populaties en de gewenste uitbreiding
van hun verspreiding. Onderzoek naar
zowel de overlevingsstrategieën van deze
soorten als het functioneren van sleutelele-
menten in het heidelandschap is hard
nodig en vraagt om een verbreding van het
begrip ‘heidelandschap’.
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