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Inhoud 

• Ontstaan heide, plaggencultuur met 
begrazing 

• De heide is de heide niet meer 

• Begrazing 

– Onderzoek aan insecten 

– Begrazing als beheermaatregel 

– Streven naar variatie 



Ontstaan heide (plaggencultuur) 



Ontstaan heide 

Er gebeurde veel op de heide naast begrazing: 

• Branden voor tijdelijke verhoging kwaliteit 

• Akkers op iets rijkere plekken 

• Kappen, maaien  
 

De economie bepaalde het uiterlijk van de 
heide, dat resulteerde in een dynamisch gebied 

 



Heide in het landschap 



• Een samenhangend landbouwsysteem waarvan 
de economische motor is uitgevallen 

• Veranderend landgebruik 
• Zwavel- en ammoniakdepositie; uitspoeling 

nutriënten 
• Verstoorde nutriëntenbalans ín planten 
• De beste heidebodem zit onder de maïs  
• Intensieve herstelmaatregelen 
 
 

Het lukt ons niet om de kwaliteit van het 
oorspronkelijke heidecultuurlandschap te 
behouden 



Toch pogingen om de cultuurhistorie en 
natuurwaarden in stand te houden 



Nadelen 

• Bodemverdichting 

• Vertrapping individuen 

• Vertrapping woonstructuur 

• Vertrapping waardplanten of nectarplant 

• Wegvreten waardplant of nectarplant 

• Bevordering dichte grasmat 

 

Effecten van begrazing 



Voordelen 

• Vegetatiestructuur 

• Plantendiversiteit 

• Malse planten 

• Open grond, verstoorde plekken 

• Minibiotopen 

• Behoud systeem! 

 

Effecten van begrazing 



Veldonderzoek in Noord-Brabant 

• Relatie graasintensiteit en 
kenmerkende insecten 

– Sprinkhanen 

– Dagvlinders (+ phegeavlinder, zuringspanner) 

– Zweefvliegen 

– Bijen 

– Mieren 

– Heidecicade 
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Droge heide - niet begraasd 



 

Droge heide - extensief begraasd 



 

Droge heide - intensief begraasd 



 

Droge heide - zeer intensief begraasd 



Principale componenten analyse 



Resultaten (soorten) 



Droge heide Natte heide 

Resultaten (individuen) 



Grazers onmisbaar voor insecten 

• Eigenlijk heel logisch; heide is ontstaan en wordt al eeuwen 
in stand gehouden door grazers 

• Grotendeels te verklaren door de behoefte aan een goed 
opwarmende bodem  
 



Kale bodem is noodzakelijk 
op de heide 

• Grondnesten van bijen 
• Nesten van mieren 
• Veldkrekel in holletjes 
• Kruiden (met bloemen) 

kunnen kiemen 
• Ruimte voor fijne 

grassen 
 



Regenerende hei is aantrekkelijk 

• Nieuwe scheuten zijn in 
trek bij herbivoren 

• Predatoren profiteren 
daarvan 

• Houdt heide vitaler  



• In onbegraasde plots dekkende moslaag 

• Geen kansen meer voor zeer veel heidesoorten 

Geen begrazing? 



Soorten die niet tegen  
hoge graasdruk kunnen 

• Reptielen 
• Broedvogels 
• Sommige spinnen 
• …. 
 
Ruimtelijke schaalgebruik! 



Begrazing als beheermaatregel 



Beheer van een groot gebied 

uitloopweide 

Intensief begraasd 

extensief begraasd 

Gescheperde schapenkudde 

onbegraasd 



Beheer van een groot gebied 
Binnen raster 



Beheer van een klein gebied 
<40 ha: uitgekiende, gestuurde begrazing 



Monitoring 

• Monitoring van plaatselijke graasdruk is lastig 

• Monitoring van biodiversiteit is moeilijk 
 

• Daarom monitoring op aanwezigheid van gradiënt: 

1. Terreindelen met zeer laag weggevreten begroeiing 

2. Hoofddeel met mozaïeken van heistruiken, schaarser 
begroeide grond met korstmossen en kaal zand 

3. Enkele nauwelijks begraasde terreindelen 
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