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Van de 8 hectare die Heemtuin Heumens Heem in Malden groat is, be
staat ruim 1 hectare uit heide. Oit stukje heide is nag een klein restant 
van de eens nag veel grotere Mokerheide, die zich uitstrekte van 
Mook tot Nijmegen. Wonderwel is deze snipper tot op de dag van van
daag behouden gebleven. Het instandhouden van deze snipper kost 
echter enorm veel inspanning. 

Bij de opriehting van Heumens en. De heide bestond eehter vooral 
Heem in 1978 overheerste de hei uit oude planten met daaronder een 
de nog. In de maanden augustus dikke strooisellaag. De aftakeling 
en september stond een groot deel van de heide kwam snel. Door het 
van deze heide mooi paars te bloei- afsterven van de oude planten, on
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Plattegrond Heemtuin Heumens Heem in Malden.
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der andere door vraat van het Hei

dehaantje, en de aanwezigheid van
 
de dikke strooisellaag, ontwikkelde
 
zieh in snel tempo een grasmat van
 
Boehtige smele. Verjonging van
 
heide vond nauwelijks plaats.
 
Om deze ontwikkeling te keren zijn
 
door de jaren heen diverse beheer

maatregelen uitgeprobeerd. Hieron

der voigt een overzieht van de di

verse maatregelen en de ervarin

gen die wij daarmee hebben opge

daan.
 

- Maaien en afvoeren
 
Veel oude heideplanten herstellen
 
slecht na een maaibeurt. Door de
 
aanwezigheid van een dikke strooi

sellaag en de sleehte hergroei van
 
de heide komt Boehtige smele mas

saal op en vormt binnen enkele ja

ren een diehte zode.
 

- Pleksgewijs plaggen
 
Op gemaaide stukken waar de ou

de heide sleehte hergroei vertoont
 
worden de stukken waar geen hei

de meer staat geplagd. Hierdoor
 
ontstaat een lappendeken van klei

ne vakjes, hooguit enkele vierkante
 
meters groot, met hoogteversehillen
 
van wei 10 em tussen wel- en niet

geplagde stukken. De kieming van
 
jonge heide op de geplagde delen
 
is goed. Het maaibeheer dat later
 
voigt is eehter door de hoogtever

sehillen moeilijk uitvoerbaar.
 

- Oppervlakkig plaggen
 
Vergraste stukken met een opper

vlak tussen de 100 en 200 m2 wor

den geplagd met behoud van een
 
dunne humeuze laag. In deze laag
 
zitten grote hoeveelheden kiem

kraehtig heidezaad. Dit heidezaad
 
kiemt goed. Ook de Boehtige smele
 
voelt zich eehter goed thuis op dit
 
humeuze laagje. Het plagwerk luis

tert in dit geval zeer nauw. Te diep
 
plaggen geeft geen kieming van
 
heide. Te ondiep plaggen geeft een
 
te sterke groei van Boehtige smele
 
die de kiemende heide onderdrukt.
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- Diep plaggen en heide zaaien 
d.m.v. het ultstroolen van heide
maaisel 
De kiem ing van heide is in de 
meeste gevallen goed . De jonge 
heideplantj es groe ien echter lang
zaam door het vrijwel ontbreken 
van voedingsstoffen . De kieming 
van Bochtige smele blijft vrij wel 
achterwege. 

- Diep spitten van de grand 
De humeuze bovenlaag wordt door 
middel van spitten diep onderge 
werkt. De verstoorde grond wordt 
ingeplant met jonge heideplantjes. 
Het aanslaan van deze jonge plan
tjes is sterk afhankelijk van de 
weersomstandigheden . Bovendien 
zijn jonge heideplantjes vaak niet 
voorhanden. Een ander nadeel is 
dat in de geroerde grond veel krui
den engrassen kiemen die niet in 
een heidevegetatie thuishoren. 

De tijd heeft ons geleerd dat zowel 
het rnaaien ats het plaggen, zonder 
nazorg in de eerstvolgende jaren , 
geen garantie is voor het behoud 
en het herstel van de heide. 
In 1987 zijn we in Heumens Heem 
begonnen om structureel de nazorg 
na plaggen en maaien op te pak
ken. Deze nazorg richt zich in 
hoofdzaak op het tegengaan van 
een massale ontwikkeling van 
Bochtige srnele in de heidevegeta
tie . In eerste instantie werd , met 

name de Bochtige smele , 
met wortel en al verwijderd . 
Dit had verstoring van de 
bodem tot gevolg en de kie
ming van grote aantallen 
eenjarlqen. Het beeld dat 
dit opleverde was zeker 
niet het beeld zeals je oat 
op een heideveld mag ver
wachten. 
Hierna zijn we overgestapt 
op het nabootsen van be
grazing. Door de Bochtige 
smele kort boven de grond 
af te knippen of met de 
hand at te 'grazen ' worden 
de heideplantjes in hun 
groei bevoordeeld en het 
gras in zijn groei geremd 
zonder de bodem daarbij te 
verstoren. 
Ook visueel geeft dit knip
pen of 'grazen' een groot 
effect. Vaak geeft een hei
develdje dat voor maar een 
kwart met Bochtige smele 
begroeid is, in juli en au
gustus al gauw de indruk 
dat het aileen uit gras be
staat . Door het 'grazen' 
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Op de voorgrond heide 4 jaar nadat er ge
plagd is. Een keer 'grazen' ats nazorg gat dit 
beeld als resultaat. Op de achtergrond een 
strook sterk vergraste heide die verderop 
overgaat in een heischraal grasland . 

foto: Gerrit-Jan van Prooijen 

oogt zo'n veldje weer als
 
paarse heide.
 

Gebruikmakend van al deze erva

ringen zijn we in Heumens Heem
 
tot het volgende heidebeheer geko

men:
 
Vitale heide wordt een keer per vijf
 

Vergraste heide, die door maaien in een heischraal bloemrijk grasland is 
omgevormd. toto: Gerrit-Jan van Prooijen 

jaar gemaaid. De oppervlakte die 
aaneengesloten gemaaid wordt va
rieert tussen 100 en 200 m 2. Na het 
maaien wordt met harken en soms 
zelfs bezems, zoveel mogelijk 
str oorsel verwijderd . Vergraste 
stukken groter dan een vierkante 
meter worden geplagd. In de eerste 
twee jaar na het maaien wordt de 
Bochtiqe smele met de hand 'be
graasd'. Hierna vormt de heide 
meestal weer een gesloten vegeta
tie en heeft nauwelijks nog concur
rentie van Bochtige smele. 

Jaarlijks wordt een oppervlakte van 
tussen de 100 en 200 m 2 diep ge
plagd . Op het kale zand wordt in 
september heidemaaisel uitqe
strooid. In het voorjaar wordt dit 
weer verwijderd . Afhankelijk van de 
kieming en de groei van de heide 
wordt het geplagde stuk 2 a 3 jaar 
met rust gelaten . In net derde of 
vierde jaar na plaggen wordt een 
keer 'begraasd'. Meestal is hierna 
de heidevegetatie gesloten en hoeft 
een aantal jaren geen beheer meer 
plaats te vinden. In het zevende of 
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achtste jaar na het plaggen wordt 
de heide voor de eerste keer ge
maaid. Stukken sterk vergraste hei
de, die de kornende jaren nag niet 
geplagd zullen worden, worden een 
keer per jaar (eind augustus of be
gin september) gemaaid. Het maai
sel wordt afgevoerd. 
Ditzelfde beheer geldt voor over
gangen naar bosranden waar door 
het inwaaien van blad en naalden 
en door beschaduwing geen goede 
ontwikkeling van heide mogelijk is. 
Op deze plaatsen ontwikkelt zich 
een heischraal bloemrijk grasland. 
Tevens worden hiermee meer ge
leidelijke overgangen gecreeerd 
tussen heide en bosrand. 
Met dit beheer hopen we in Heu-

Tekening 2. 
Schets van de gewenste vegetatie, bestaande uit een structuurrijke open heide 
en geleidelijke overgangen naar bos (uit: "De Levende Natuur" , 1/1989) . 

mens Heem oak op langere termijn 
een vitals en gevarieerde heidebe
groeiing te behouden zodat oak de 
dieren, zoals de Zandhagedis, de 
Hazelworm en allerlei insekten zich 
in de toekomst thuis zullen blijven 
voelen en bewoner van de heem
tuin zullen blijven. D 

Heemtuin "De Heimanshof"
 
Spiegel van de Veluwe 

...Iuidt de titel van een scriptie, 
waarmee Ria Engberts-Bos in het 
vak biologie afstudeerde aan de le
rarenopleiding van de Christelijke 
Hageschool Windesheim te Zwolle. 

Het afstudeerwerk betreft een ge
degen onderzoek in de heemtuin 
in Vierhouten (zie oak Oase 
2,1992) , met een historische en 
geografische beschrijving van het 
gebied, uitgebreide vegetatieopna
men in 44 gebiedjes, onderzocht 
met behulp van de oecologische 
groepen volgens Van der Meijden 
et al. resp . Loopstra &. Van der 
Maarel. 
Staafdiagrammen per gebiedje ge
ven op overzichtelijke wijze de 
meer of minder gewenste soorten 
voor de heemtuin in Vierhouten 
aan, en leiden tot een afsluitend 
herinricht ingsplan per biotoop. Aile 
conclusies en aanbevelingen zijn 
opgenomen in een fraaie "Platte
grand van de gewenste situatie". 
Het herinricht ingsplan gaat er van 
uit dat in de tuin op langere termijn 
aile op de Veluwe voorkomende 
plantengroepen geherbergd kun

. nen worden. 
Ria Engberts stelt in haar eindcon
clusies, dat het plan als lange-ter

mijn-planning zal moeten worden 
bekeken, en zij hoopt, dat met de 
toevoeging van een leemkuil , een 
grassentuin en een varenshoek 
een breder educatiet doel zal kun
nen worden bereikt. Met een edu
catieve component leverde zij hier 
zelf al een bijdrage aan: zij werkte 
in het kader van haar atstudeerpro
jekt een natuurpad voor kinderen 
van 8 tim 10 jaar uit. 

~eemtut1t 
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Educatieve 
component 

Natuurpad voor 
k inderen van 8 tim 10 jaar 
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Presentatie van het rapport 
De Werkgroep van heemtuin 'De 
Heimanshof' vond het resultaat van 
het afstudeerwerk zo geslaagd, dat 
zij 13 november j.1. collega's , 
vrienden en kennissen voor een 
presentatie in het mooie, bijna le
gendarische gebouw op 'De Paas
heuvel' uitnodigden. 
Vaor een grate groep qern
teresseerden presenteerde Ria 
Engberts met groat enthousiasme 
de resultaten van haar werk, waar
bij dia's en sheets haar voordracht 
verlevendigden. 
Na afloop werden lot en dankbe
tuigingen uitgewisseld, vooral na
tuurlijk aan het adres van Ria Eng
berts en dat van haar mentor , de 
amateur-botanicus, actieve Hei
manshof-vrijwilliger en KNNV-er 
Henk Menke uit Epe. 

Na de presentatie konden de be
zoekers nag kennis maken met de 
nieuwe 'Hofhut', een leuk ingericht 
houten onderkomen voor de vrijwil
ligers van 'De Heimanshof' . Met 
een korte rondgang door de sfeer
volle tuin slaten de organisatoren 

~:;' j. een bijzondere middag af. 
"'- ........ 

Willy Leufgen 
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