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Plagbeheer niet altijd voldoende 
voor het herstel van zeldzame 
heidesoorten 
WOUTER VANREUSEL & MARC SMETS 

Het terugdringen van de successie is voor heidevegetaties een belangrijke beheers

maatregel. Meer dan ooit wordt het succes van een dergelijk beheer doorkruist door 

de slechte toestand van het milieu. Dit kan zeldzame soorten als de Klokjesgentiaan 

zuur opbreken, tenzij bijkomende remediërende maatregelen worden genomen. 

Herstel van heidevegetaties 
Een gepast natuurbeheer is van belang om 
gedegradeerde, halfnatuurlijke leefgebieden 
te herstellen. Sommige beheersmaatregelen 
beïnvloeden voornamelijk de biotische com
ponent van deze ecosystemen. Maaibeheer 
bijvoorbeeld wijzigt de vegetatiestructuur 
maar heeft slechts een beperkte invloed op 
de bodemcondities. Andere maatregelen 
beïnvloeden de abiotische omstandigheden 
in sterkere mate. Bij plaggen - het verwijde
ren van de vegetatie, de strooisellaag en de 
bovenste bodemhorizont - wordt plaatselijk 
de voedselrijkdom van de bodem drastisch 
verminderd. Hierdoor worden betere condi
ties voor de typische heideflora en de geas
socieerde fauna gecreëerd, veelal soorten van 
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Figuur 1: De Klokjesgentiaan, een zeldza
me meerjarige plant van natte heide en 
vochtig schraalgrasland. bouwt geen 

zaadbank op. Zaden blijven slechts één tot 

twee jaar kiemkrachtig 
(Foto: F. Adriaensen UIA-UA). 

voedselarme standplaatsen en vroege suc
cessiestadia. Omgevingsfactoren die niet of 
nauwelijks door beheersmaatregelen beïn
vloed worden, kunnen echter ook een effect 
hebben op de ontwikkeling van de vegetatie 
na de maatregel. Denk bijvoorbeeld aan de 
invloed van zure of aanrijkende deposities 
vanuit de lucht. Wanneer hier bij het uitvoe
ren van beheerswerken geen rekening mee 
gehouden wordt, kan de ontwikkeling van het 
terrein anders verlopen dan gewenst. Plaggen 
in vergraste heidegebieden heeft al vaak 
bewezen een goede methode te zijn voor het 
herstel van heidevegetaties (Werger et al. 
1985). Toch garandeert deze beheersmaatre
gel niet altijd succes bij het herstellen van 
populaties van zeldzame planten die vroeger 
typisch waren voor de heide (Bakker et al. 
1996). Dit hebben we ook in enkele Turn
houtse heidereservaten vastgesteld. 

Kieming van Klokjesgentiaan: 
een probleem? 
Toen na plagbeheer in het natuurreservaat 
het Zwart Water de Klokjesgentiaan - een 
van de belangrijke doelsoorten (Fig. 1 en 2) -
niet spontaan terugkeerde, wilden we 
nagaan of dit te wijten was aan een gebrek 
aan zaden op de plagplaatsen, dan wel aan 
kiemingsproblemen. Deze soort was nog in 
het gebied aanwezig, maar alleen op enkele 
tientallen meter van de plagplaatsen. Aange
zien Klokjesgentiaan een zeer kortlevende 
zaadbank (maximaal 2 jaar) en een beperkte 
kolonisatiesnelheid heeft (± 2 m per jaar) 
(Oostermeijer 1994, Thompson et al. 1997), 

Figuur Z: Kieming van de Klokjesgentiaan 

blijkt niet te gebeuren onder erg zure 

omstandigheden op plagplaatsen 

(Foto:w' Vanreusel) . 

kon de afwezigheid van zaden in de plag
plaatsen de reden zijn voor het uitblijven van 
herstel. Natuurlijke kolonisatie van deze 
plaatsen zou naar verwachting meerdere 
jaren duren, terwijl de plagplaatsen in de 
tussentijd steeds meer ongeschikt zouden 
worden door het dichtgroeien van de vege
tatie. De populatie van de Klokjesgentiaan 
was op het moment van de plagwerken al 
beperkt in omvang « 500 bloeiende exem
plaren) en sterk geconcentreerd op enkele 
plaatsen. Daarenboven bevindt zich in het 
gebied een geherintroduceerde populatie 
van de bedreigde dagvlinder het Gentiaan
blauwtje. Een groot aantal geschikte Klokjes
gentianen verspreid over een voldoende gro
te oppervlakte verhoogt de 
overlevingskansen van deze gespecialiseerde 
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dagvlinder (Vanreusel et al. 2000). Daarom 
werd besloten om de verspreiding van de 
plant te stimuleren en werd op kleine schaal 
geëxperimenteerd met het transloceren van 
zaden van gebiedseigen Klokjesgentianen 
naar de buitenste randen van een reeks plag
plaatsen. De hieruit ontstane planten zou
den dan geleidelijk en op spontane wijze de 
volledige plekken kunnen koloniseren. 
Om deze maatregel op een wetenschappe
lijke manier te begeleiden en op te volgen 
werd een experiment opgezet waarbij in een 
aantal proefvlakken binnen plagplaatsen van 
verschillende ouderdom (geplagd in 1986, 
1998, 1999 en ongeplagd) het succes van 
kieming en de overleving van de kiemplan
ten na uitzaaien (per proefvlak van 3 x 3 m 
in drie vlakjes van 25 x 25 cm telkens 100 
zaden) werd nagegaan. Het was eerder reeds 
vastgesteld dat kieming veel beter verloopt 
in geplagde dan in ongeplagde heiden (Kre
nova & Leps 1996, Kesel & Urban 1999), 
maar verschillen in kieming tussen plag
plaatsen van verschillende ouderdom wer
den nog nauwelijks bestudeerd. 
Het volgende jaar werd echter duidelijk dat 
er problemen waren met het kiemen van de 
Klokjesgentiaanzaden. Op de meeste plag
plaatsen kwam slechts een verwaarloosbaar 
klein aandeel van de uitgestrooide zaden tot 
kieming. Ook het experiment werd het vol
gende voorjaar noodgedwongen stopgezet 
omdat uit geen enkel van de zaden een kiem
plant was gekomen. Een nieuwe poging tot 
uitzaaien in het volgende jaar had eveneens 
geen resultaat. Eerst werd getwijfeld aan de 
kiemkracht van het zaad, maar op een klein 
aantal plaatsen in het Zwart Water kwamen 
de uitgestrooide zaden wel degelijk succesvol 
tot kieming. In een controlestaal dat werd 
opgekweekt onder laboratoriumomstandig
heden kiemde ook een deel van de zaden. In 
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het nabijgelegen reservaat de Zwarte Heide -
waar ook werd geëxperimenteerd met uit
zaaien - vond massale kieming plaats (tot 
honderden kiemplanten per m'), en overleef
de een groot aandeel van de kiemplanten. 

Kieming en zure bodems 
De oorzaak van het niet verschijnen van 
Klokjesgentiaan in het studiegebied was dus 
niet de afwezigheid van zaden, maar wel een 
probleem met de kieming ervan. Dit leidde 
tot de hypothese dat er mogelijk wat schort
te met de bodemzuurtegraad (pH) van de 
plagplaatsen. Van veel kruidachtige planten 
is immers geweten dat ze onder invloed van 
verzuring uit de heide verdwijnen (Bakker et 
al. 1996). Veel zeldzame planten uit de heide 
zijn in verspreiding beperkt tot plaatsen met 
een pH > 5 (Bakker & Berendse 1999). Een 
vergelijking tussen twee soortenrijke en 
twee soortenarme plagplaatsen in het Zwart 
Water toonde recent dat de bodemzuurte
graad van soortenrijke plagplaatsen aanzien
lijk hoger lag dan die van soortenarme (Van 
Mierlo 2001). Een Belgische studie over 
plagbeheer in natte heiden vermeldt dat de 
bodem van meer dan 60% van de onder
zochte plagplaatsen een pH < 4 had en dat 
Klokjesgentiaan enkel werd aangetroffen op 
plaatsen met een pH > 4 (Sansen & Koedam 
1996). De literatuur vermeldt echter nergens 
gegevens in de richting van een negatief 
effect van zuurtegraad op de kieming van 
Klokjesgentiaan. Voor Struikhei werd wel 
reeds aangetoond dat de kieming negatief 
wordt beïnvloed door een lage pH (Helsper 
& Klerken 1984). 
Om de hypothese te testen namen we een 
aantal bodemstalen van plaatsen met en 
zonder kieming. pH-meting van deze bodems 
in het laboratorium toonde inderdaad sterke 
verschillen in zuurtegraad (Fig. 3). Plaatsen 

Figuur 3: Gemiddelde 

zuurtegraad van de 
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met goede kieming van Klokjesgentiaan had
den een gemiddelde pH van 4,8 tegenover 
3,8 voor plaatsen waar de kieming slecht of 
niet plaatsvond (Mann-Whitney U test, p < 
0,001). De variatie in zuurtegraad binnen de 
zure plagplaatsen is bovendien vrij laag (3,5-
4,1 - standaardafwijking: 0,18), wat kan wij
zen op een gebrek aan kleinschalige variatie 
in pH die typisch is voor een gezonde natte 
heide. Opmerkelijk is dat alle slechte kiem
plaatsen een pH < 4,2 hebben. Enkel op de 
plaatsen met een hogere pH treedt wel goe
de kieming op. Hoewel dit slechts een kleine 
steekproef is (16 stalen), wijzen deze gege
vens op een sterk negatief effect van verzu
ring op de kieming van de Klokjesgentiaan en 
dat er een grenswaarde voor deze effecten 
bestaat. Een bijkomend argument voor de 
verzuringshypothese is dat recent werd aan
getoond dat ook typische oever- en waterve
getaties met Oeverkruid en Waterlobelia 
sterk kunnen leiden onder verzuring (Roelofs 
et al. 1996). Deze vegetaties typeerden vroe
ger het centrale ven van het Zwart Water 
maar gingen er de laatste jaren sterk op a~h
teruit (Vanderhaeghe 2000). Ook hierin 
speelt de toegenomen verzuring waarschijn
lijk een belangrijke rol. 
De verschillen in zuurtegraad tussen en bin
nen de bestudeerde natuurgebieden bleken 
trouwens verklaarbaar. De weinige· locaties 
binnen het Zwart Water met hogere pH 
staan onder invloed van een historische 
stortplaats van kalkrijke substanties (nl. 
steenpuin). De Zwarte Heide is een lagerge
legen gebied dat regelmatig wordt over
stroomd door kalkrijker water uit de aan
grenzende beek. De meeste plagplaatsen in 
het Zwart Water staan echter nergens onder 
invloed van kalkrijk water. De algemeen lage 
pH van de onderzochte plaatsen is waar
schijnlijk grotendeels te wijten aan zure 
deposities uit de lucht. In Vlaanderen vielen 
in 1998 gemiddeld 4082 zuurequivalenten 
(zwavel- en stikstofverbindingen) per hecta
re per jaar uit de lucht (Van Steertegem 
2000). De kritische last (maximaal toelaat
bare depositie zonder dat schadelijke effec
ten optreden) voor heiden op zandgronden 
bedraagt slechts 1400 Zeq per hectare per 
jaar (Vlarem 11). Om de problematiek beter 
te begrijpen, en inzicht te krijgen in het 
mechanisme achter de kiemingsproblemen, 
kunnen kiemingsproeven bij verschillende 
zuurtegraden in het laboratorium en het 
veld van groot nut zijn. 
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Beheer van de zuurtegraad 
Als de zuurtegraad van de bodem de oorzaak 
is van de slechte kieming van een belangrij
ke doelsoort, heeft deze vaststeling belang
rijke implicaties voor het natuurbeheer. Het 
betekent namelijk dat plaggen alleen niet 
altijd voldoende is. Voor een succesvol her
stel van de gewenste vegetaties en typische 
soorten zou deze maatregel moeten gepaard 
gaan met metingen van de bodemzuurte
graad en waar nodig ingrepen in de zuurte
graad. Het beheer van de zuurtegraad van 
een gebied waar de externe invloeden niet 
kunnen worden tegengegaan vereist het 
inbrengen van kalkrijke substanties. Dit kan 
op verschillende manieren. Bevloeien met 
basenrijk water is de beste methode, maar 
kan afhankelijk van de voedselrijkdom van 
het water ook verrijking tot gevolg hebben. 
Een alternatief is het voorzichtig, direct toe
dienen van kalk. Ervaringen met bekalken in 
Nederland tonen dat het toedienen van 
2000 kg/ha/jaar de pH van zeer zure plag
plaatsen kan doen toenemen naar waarden 

SUMMARY BOX: 
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tussen 4,2 en 4,5 (van den Berg, pers. med.). 
De duurzaamheid van deze _maatregel kan 
echter in vraag gesteld worden. Inderdaad is 
het neutraliseren van de verzuring door 
bekalken een aanpak van de symptomen en 
blijft de invloed slechts tot een tiental jaren 
na de ingreep doorwerken. De enige duurza
me oplossing is een verbetering van de alge
mene milieukwaliteit en een sterke reductie 
van de verzurende deposities tot onder de 
kritische lasten voor heiden. Ondanks de 
slechte score van België voor de milieukwa
liteit en voor de maatregelen die worden 
genomen, is verzuring vanuit de lucht één 
van de weinig milieudrukken die de laatste 
jaren afneemt (23% vermindering tussen 
1990 en 1998 - Mensink et al. 2000). Indien 
de depositie voldoende sterk blijft dalen, kan 
binnen enkele jaren misschien opnieuw een 
niveau gehaald worden waarbij onze heiden 
niet langer verzuren. Dit is echter een ver
antwoordelijkheid van het beleid en de 
nagestreefde waarden zullen slechts geleide
lijk en op lange termijn bereikt worden 
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Bekalken kan dus hopelijk een eenmalige 
maatregel blijven. Het rechtstreeks bekalken 
van vennen kan echter een dominantie van 
Knolrus en veenmossen tot gevolg hebben 
waardoor zeldzame planten verdwijnen 
(Brouwer & Roelofs 2001). Maar recent 
heeft het bekalken van de insijpelingszones 
rondom verzuurde vennen in Nederland op 
verschillende plaatsen geleid tot een specta
culaire en langdurige verbetering van de 
waterzuurtegraad, met positieve effecten op 
zowel de waterplanten als de omgevende 
heidevegetaties (Brouwer et al. 2000). Bekal
ken van de plagplaatsen die het ven omge
ven zou dus mogelijk tegelijkertijd voor 
zowel Klokjesgentiaan, Waterlobelia als 
Oeverkruid gunstig kunnen uitdraaien. Een 
mogelijkheid die daarom nu in overleg tus
sen beheerders en wetenschappers verder 
wordt bekeken. Indien we de zeldzame en 
achteruitgaande heidevegetaties willen 
behouden en herstellen, zijn tijdelijk aanvul
lende maatregelen nodig. 

Vanreusel W. & Smets M. 2002. Sod-cutting alone is not 
enough to restore populations of rare heathland species [in 
Dutch]. Natuur.focus 1(2): 53-55. 

land) plant species like the Marsh gentian (Gentiana pneumo

nanthe). However, in the nature reserve Zwart water (Turn
hout), seeds of gentians did not germinate. Local seeds were 
viabie as confirmed by an experiment in the laboratory. In two 
patches of the reserve and in another reserve, the seeds did 
germinate succesfully. These patches were found to be less 
acidic than the patches where no gentians could germinate 
(mean pH 4.8 versus 3.8). The rale of adding lime after sod
cutting measures is discussed. 

Sod-cutting has been a succesful technique to regenerate and 
restore wet heathland vegetations. Sod-cutted patches usually 
provide suitable conditions for the germination of rare (heath-
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