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Wat was en is heide?

▪ Tot eind 19de eeuw: woeste 
grond in de Atlantische regio; 
heidelandschap met 
gemeenschappelijk gebruik

▪ Steeds verder selectief 
ontgonnen: wat resteert ligt 
op de armste zandgrond

▪ Steeds meer beschouwd als 
dwergstruikvegetaties

▪ Al in 1953 (Heeft onze heide 
nog toekomst?) zorgen over 
lage productiviteit: ‘plaggen is 
fnuikend voor de heide’

2



Wat is er zo bijzonder aan oude heide?

▪ Niet geplagd (tenminste) 
sinds jaren 60

▪ Flink aandeel dophei, 
vochtindicatoren, 
bijzondere mossen

▪ Rijke structuur met alle 
leeftijdstadia struikhei 
(cyclus ca 30 jr)

▪ Dik humusprofiel op 
haarpodzolgronden

▪ Zeer oude heide schaars!
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Wat gaat er mis na plaggen? o.a. P!
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P na plaggen

N na plaggen

uit Vogels et al. (2011)

Bijlsma et al. (2020) Tabel 8.1:

accumulatiesnelheid P: 2,4 mmol/m2/jaar

afvoer P door plaggen: 198 mmol/m2



Mooi maar gevaarlijk? Vragen uit OBN

▪ Hoe ontwikkelen zich nutriëntenvoorraden in het 
humusprofiel van droge heidevegetaties?

▪ Onder welke condities treedt stikstofverzadiging op en 
in welke mate zijn heidebodems nu al stikstofverzadigd?

▪ Onder welke omstandigheden (‘calamiteiten’) kan 
geïmmobiliseerde stikstof vrijkomen en tot problemen 
leiden?

▪ Waar in Nederland liggen de beste kansen voor het 
extensief beheer? Waar liggen goede voorbeelden?
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Opzet: landsdekkend beeld droge heide

▪ alleen haarpodzolgronden

▪ 3 leeftijden: 18-23 jr (1995-2000), 
24-35 jr (1983-1994) en ongeplagd

▪ verdeeld over regio’s N, M, Z

▪ 80 punten bodemprofiel/vegetatie

▪ 36 punten bodem- en plantchemie
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Ontwikkeling dikte van het humusprofiel

▪ significant positief met N-depositie (in 2018)

▪ significant negatief met jaartemperatuur (1981-2010)
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1150 Balloerveld < N-depositie < 2180 Archemerberg

9.4 Balloerveld < jaartemperatuur < 10.3 Leenderheide



Ontwikkeling van bodemchemie

▪ N-totaal in humusprofiel in geplagde heidebodems heeft 
significant positieve relatie met cumulatieve N-depositie 
sinds het jaar van plaggen

▪ Geplagde heidebodems hebben relatief hoge 
concentraties Fe en Al in meerdere horizonten: plaggen 
lijkt het podzolisatieproces dus te versnellen

▪ Plaggen leidt tot aanzienlijk hogere Al/Ca-ratio’s en 
daarmee een hogere toxiciteit van aluminium

▪ Ongeplagde heidebodems onderscheiden zich door de 
veel (gunstiger) hogere nutriëntenvoorraden voor NO3, 
P, Ca, Mg, Zn en Mn en (gunstiger) lagere Al/Ca-ratio
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Ontwikkeling vegetatie & plantchemie

▪ Ongeplagde heide op haarpodzolgrond (‘zandheide’) 
krijgt dankzij het steeds dikker wordende ectorganische
humusprofiel een hogere basenverzadiging en lagere 
NH4/NO3-ratio waardoor heischrale vaatplanten meer 
leefgebied krijgen (smele-schapengras-groep)

▪ In vegetatie van ongeplagde heide is de concentratie P 
ruim 30% hoger en bevatte per m2 40% meer P dan in 
de vegetatie van geplagde heide. Dit geeft een 
significant lagere N/P-verhouding en daarmee een veel 
betere voedselkwaliteit van ongeplagde heide
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Oude heide: effecten van extreme droogte?
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Oude heide: een tijdbom!

▪ Zeer hoge nitraatconcentraties in poriewater na de 
droogte van 2018 voor ongeplagde Terletse heide en 
Strabrechtse heide (gem 600 µmol/l) vergelijkbaar met 
kolomexperiment

▪ Hoge nitraatconcentraties ontstaan alleen in het 
ectorganisch humusprofiel van ongeplagde heide

▪ Meer dan een jaar na de extreme droogte van 2018 zijn 
de nitraatconcentraties in het veld nog sterk verhoogd
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PM drinkwaternorm nitraat: 806 µmol/l



Resultaten samengevat

▪ Plaggen lijkt het podzolisatieproces te versnellen en leidt 
tot een hogere toxiciteit van aluminium

▪ Afgezien van verhoogde NH4 zijn opgeplagde bodems  
minder beperkend ten aanzien van bodemchemische
sleutelfactoren voor behoud en herstel van droge heide 
en heischraal grasland (Al/Ca-ratio, NH4/NO3-ratio) dan 
geplagde heide

▪ In ongeplagde heide ontwikkelt de samenstelling en 
voedselkwaliteit van de heidevegetatie zich gunstig

▪ Na langdurige droogte komt in ongeplagde heide nitraat 
vrij in hoge concentraties: deze ‘tijdbom’ is een gevaar 
voor aangrenzende vochtige en natte habitats en het 
diepere grondwater
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Dank!

OBN webinar

26 november 2020

rienkjan.bijlsma@wur.nl
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Aanbeveling voor het beheer (1/4):

Breng plaghistorie in kaart

Het is voor de planning van heidebeheer nuttig om voor 
een heideterrein de verschillende leeftijden van heide in 
kaart te brengen

14



Aanbeveling voor het beheer (2/4):

Blijf af van ongeplagde heide

Herken langdurig ongeplagde droge heide met een hoog 
aandeel dwergstruiken en voorkom hier toekomstig 
plaggen, chopperen en maaien, ongeacht bodemtype. 

‘Langdurig’ betekent voor zover luchtfoto’s teruggaan, 
meestal vanaf de jaren 50 of 60.

Deze ongeplagde heide moet worden gekoesterd

NB Stop sowieso met plaggen, chopperen en maaien van 
door dwergstruiken gedomineerde heide! Ook voor 
aanbrengen van ‘structuurvariatie’! Wel begrazen!
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Aanbeveling voor het beheer (3/4):

Start met landschapsecologisch herstel

Versterk of herstel gradiënten vanuit 
recent geplagde zandheide (op 
humuspodzolgrond) naar leemheide
en/of (voormalige) akkers (op 
moderpodzol-, leem- en eerdgronden)

De door landbouw of heidebebossing 
ingenomen bodemvruchtbare 
terreindelen en beperkende nutriënten 
komen dan weer beschikbaar voor 
heidevegetaties met meer kruiden en 
een betere voedselkwaliteit voor de 
fauna
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Aanbeveling voor het beheer (4/4):

Onderzoek herstel door bemesting

Als alleen sprake is van zandheide waarvan een hoog 
aandeel recent is geplagd (van rond en na 2000), kan 
worden onderzocht of een vorm van bemesting 
(steenmeel, bekalking, fosfaat) gewenst is om de 
bodemchemie en de voedselkwaliteit van de heide te 
verbeteren

NB Het gaat om systeemherstel! Herstel van zandheide 
moet zich niet richten op kwaliteiten van leemheide!
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Aanbeveling voor het beleid (1/2):

Verwerk dos & don’ts in herstelstrategieën

Herstelstrategieën voor droge heide moeten worden 
aangepast:

1) blijf af van oude droge heide en 

2) (her)formuleer herstelmaatregelen voor grotere 
oppervlakten geplagde zandheide, op de schaal van 
zowel landschap als leefgebied (habitat)
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Aanbeveling voor het beleid (2/2):

Dring N-depositie structureel terug

De door hoge N-depositie veroorzaakte negatieve effecten 
doen sterk afbreuk aan de gunstige spontane ontwikkeling 
van droge heide en kunnen alleen worden tegengegaan 
door N-depositie substantieel en structureel te verlagen

Zolang sprake blijft van hoge N-depositie en dus ook van 
doorgaande verzuring zal ook met aangepaste 
herstelstrategieën in feite geen sprake zijn van herstel 
maar hooguit van damage control
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Verder lezen

▪ https://www.natuurkennis.nl/publicaties/droog-
zandlandschap/

● OBN-rapport Kansen voor oude droge heide (2020)

● Vakblad NBL Doet extreme droogte stikstofbom in 
droge heide barsten? (2019)

● OBN-brochure Heidelandschap in ontwikkeling 
(2014)

● OBN-rapport Effectgerichte maatregelen voor het 
herstel en beheer van faunagemeenschappen van 
heideterreinen (2011)

▪ https://edepot.wur.nl/2296

● Vakblad NBL Heide met een dikke H (2009)
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