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• 	1 VOORWOORD EN DANKWOORD 

In het gebied ten zuiden van Nijmegen tot aan de Mookerheide zijn restanten van 

heideterreinen te vinden. Het natuurrijke gebied is gelegen in twee provincies, 

Gelderland en Limburg. 

In het gebied, beschreven als de heide tussen Nijmegen en Mook, komt een groot 

aantal bijzonder dieren en planten voor. Bovendien zijn er waardevolle 

S 

	

	 cultuurhistorische hakhoutbossen en -wallen te vinden. Terreinbeheerders als 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer maar ook de gemeenten Nijmegen en Mook 

• 	 en Middelaar, beheren dit grote natuurgebied. 

Uit recente inventarisaties werd duidelijk dat soorten als gladde slang, zadelsprinkhaan 
. 

	

	 en zandhagedis nog wel aanwezig zijn, maar niet in die mate dat het duurzame 

voortbestaan is gewaarborgd. Aangezien er een groot aantal bijzondere diersoorten 
. 

	

	 aanwezig is hebben de provincies Gelderland en Limburg en Natuurmonumenten 

besloten niet te werken met beschermingsplannen per soort maar hebben zij gekozen 
. 	 voor een gebiedsgerichte benadering. Zij hebben Bureau Natuurbalans - Limes 

Divergens uit Nijmegen verzocht nadere invulling te geven aan dit herstelplan. 

Aangezien de boswaarden ook bij het herstelplan een gedegen onderzoek verdienden 

is de Stichting Bronnen gevraagd de boswaarden in kaart te brengen. 

S 
Dankwoord • Tijdens 	de 	uitwerking 	van 	dit 	project 	is 	een 	betrokken 	en 	kundige 
begeleidingscommissie regelmatig bij elkaar gekomen. In deze begeleidingscommissie • hadden zitting: 

J. Cronau en G. Cruijsen (Provincie Gelderland), 

5 W. Hazenberg en L. Janssen (Provincie Limburg), 

T. van den Broek (Vereniging Natuurmonumenten), • D. Joustra en J. de Jong (Staatsbosbeheer), 

G. Hendriks (Gemeente Nijmegen), • M. van Raaij (Gemeente Mook en Middelaar), 
M. van Rooij (Prorail). 

Bij deze willen wij een ieder hartelijk bedanken voor hun inzet en medewerking voor 
S het realiseren van de voorliggende visie 'Herstel van de heide tussen Nijmegen en 

Mook'. 

S 
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• 	2 INLEIDING 

Door de grootschalige aanplant van bossen en ontginningen ten behoeve van de 

moderne landbouw zijn heidegebieden in Nederland in hoog tempo schaars geworden. 

Vergrassing, verbossing, verzuring en verdroging brachten de karakteristieke flora en 

fauna verder schade toe. 

Ook ten zuiden van Nijmegen waren vroeger aan de westflank van de stuwwal grote 

heidegebieden aanwezig. Momenteel is daar weinig van terug te vinden. Hier en daar 
liggen nog enkele kleine heiderestanten, waarvan de Mookerheide, Heumense Schans 

en in mindere mate Mulderskop de bekendste zijn. In tegenstelling tot wat door velen 

wordt aangenomen gaat het echter niet alleen om heide. Hier heeft men in het 

verleden ook hakhout geëxploiteerd. De oude hakhoutpercelen en boswallen zijn door 

. 

	

	 natuurlijke opslag begroeid en hebben daardoor hun oorspronkelijke karakter verloren. 

Tussen de lijn Nijmegen - Ubbergen en Mook - Groesbeek bevindt zich bovendien een 
. voor Nederlandse begrippen uitgestrekt bosgebied dat vanaf de St. Jansberg doorloopt 

naar het Reichswald. Het bos bevindt zich vooral op en langs de flanken van de 

stuwwal. Grote delen van dit gebied zijn vermoedelijk altijd bos geweest. 

Ondanks de geringe oppervlakte heide komt tussen Nijmegen en Mook nog een relatief 

groot aantal zeldzame dier- en plantensoorten voor. Eén daarvan is de zadelsprinkhaan 

• (Ephippiger ephippiger), die in Nederland behalve op de Veluwe en op één plaats in 
Limburg, alleen nog voorkomt op Mulderskop. Daarnaast zijn soorten als nachtzwaluw 

(Caprimu/gus europaeus), zandhagedis (Lacerta agi/is) en gladde slang (Corone//a 
austriaca) aanwezig. De steppesprinkhaan (Chorthippus vagans) komt in Nederland 
zelfs alleen in de omgeving van Nijmegen voor. 

Genoemde diersoorten stellen hoge eisen aan hun leefgebied. Factoren als 

vergrassing, verbossing, verdroging en verzuring vormen ook hier een bedreiging. De 

bijzondere heidefauna komt steeds meer in de verdrukking. Op steeds minder plaatsen 
op Mulderskop is de raspende roep van de zadelsprinkhaan te horen. Waarschijnlijk 

betreft het anno 2001 een populatie van nog maar enkele tientallen dieren. De 

• 

	

	 blauwvleugelsprinkhaan en veldkrekel zijn mogelijk al uit de heidegebieden tussen 

Nijmegen en Mook verdwenen. 

Om de verdere achteruitgang van de bijzondere fauna van de heide tussen Nijmegen 
1 	 en Mook te stoppen, is een beheersvisie noodzakelijk voor alle heiderestanten in de 

driehoek Nijmegen - Mook - Groesbeek. Voor delen van het gebied zijn reeds visies 
• 	 opgesteld (Natuurmonumenten 2001, Provincie Limburg 2002, Gemeente Mook en 
. 	 Middelaar (Nieuwland advies 1995a, 1995b)). 

De voor u liggende beheersvisie is voornamelijk opgesteld rond de in het onderzoeks- 

gebied voorkomende heidefauna. In de visie wordt in mindere mate ingegaan op het 

voorkomen van bijzondere plantensoorten, daar flora en vegetatie van oudsher een 

. belangrijke rol spelen in het beheer van heidegebieden en derhalve weinig extra 

aandacht in de vorm van een beheersvisie behoeven. Beschermde en/of bedreigde 

plantensoorten worden per deelgebied aangegeven. Bij de uitvoering van de maat-

regelen wordt terdege rekening gehouden met het behoud en herstel van de oude hak-
houtpercelen en lijnvormige boswallen met oud eikenhakhout. Enerzijds vanwege de 

eigen, historische waarde van deze bossen en anderzijds omdat zij bijdragen aan het 
behoud van de soortenrijkdorn in het gebied tussen Nijmegen en Mook. 

• 
1 • 	 3 • 
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Intermezzo: het Rijk van Nijmegen rond 1830 

De grens van het oude bos lijkt min of meer samen te vallen met de spoorlijn Nijmegen - 

Boxmeer. Op de Tranchotkaart is duidelijk te zien dat het traject van de oude voormalige spoorlijn 
Nijmegen - Groesbeek ligt in een droogdal dat met hakhout was begroeid. Uit de Tranchotkaart 

blijkt dat vooral de steilere flanken en de toppen van het stuwwallencomplex met bos waren 

bedekt. Ogenschijnlijk zijn de lagere delen vooral bedekt met heide. De Topografische Militaire 

Kaart 1830 laat zien dat er tussen Mook en Nijmegen ook op de lagere delen van de 

stuwwalflanken sprake was van hakhout. 

4 - 

- 	 .. .. 	.. 	.. 	 . 	 . -. 	
1 

%. . 

:..:.:.., 	.. 
.4 	 —. 

.$....... 

- 

Ir 
t) 

•. 
- •.• 	. 

1 - 

- 	 t--.-  . 	

- 	 •j••- 	
:.: 

? 	

!«'-. 

- 

1 !'i t 	
t'. fl.114) 

t......... 	 . OS hit 

1141t11 

4 



Bureau Natuurbalans - Limes Divergens 	 Herstel van de heide tussen Nijmegen en Mook 

• 	3 DOELSTELLING EN LEESWIJZER 

3.1 DOELSTELLING 

• De doelstelling van de beheersvisie is het behoud en de ontwikkeling van droge, 

structuurrijke heidebiotopen tussen Nijmegen en Mook. Het uiteindelijke doel is het 
behoud van de kenmerkende heide- en bosrandsoorten die het gebied rijk is. 

Bij de uitwerking van de maatregelen wordt bovendien rekening gehouden met de 

cultuurhistorische 	waarden 	van 	de 	houthakpercelen 	en 	de 	boswallen 	met 
eikenhakhout. De boswaarden van het gebied dienen te worden gespaard en zoveel • mogelijk aandacht krijgen bij de herstelmaatregelen. 

Bij realisatie van het streefbeeld en uitvoering van het geadviseerde beheer kan de . bijzondere heidefauna tussen Nijmegen en Mook een veilige toekomst tegemoet zien. 

Bovendien komen de bijzondere hakhoutpercelen letterlijk in een beter daglicht te 
staan. 

3.2 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 4 wordt een beschrijving van het onderzoeksgebied gegeven, gevolgd 

door een overzicht van de methoden van onderzoek. Hoofdstuk 5 gaat nader in op 

• oude hakhoutpercelen. In hoofdstuk 6 wordt stil gestaan bij de Rode lijst soorten die 

in het gebied zijn aan te treffen. Van een selectie van soorten is een kaart met de 
verspreiding 	in 	het 	onderzoeksgebied 	weergegeven 	en 	wordt 	vermeld 	hoe 	de 
ontwikkeling in de laatste jaren is geweest. Hoofdstuk 7 behandelt de afzonderlijke 

heidegebieden tussen Nijmegen en 	Mook. 	Daarbij komen de kenmerken van de 
verschillende 	deelgebieden 	aan 	bod. 	Hoofdstuk 	8 	gaat 	in 	op 	de 	knel- 	en • aandachtspunten 	en 	hoofdstuk 	9 	beschrijft 	het 	streefbeeld 	en 	de 	noodzakelijke 
maatregelen om het streefbeeld te realiseren. Hoofdstuk 10 geeft een samenvatting 

van de voorgestelde maatregelen. Tot slot wordt in hoofdstuk 11 	ingegaan op de 

evaluatie van de genomen maatregelen door monitoring van de doelsoorten. 
In de bijlagen is een aantal intermezzo's opgenomen over het ontstaan van heide in 

Nederland, in het bijzonder tussen Nijmegen en Mook (bijlage 1). Daarnaast wordt • uitvoerig stil gestaan bij beheersmethoden (bijlage 2). In bijlage 3 worden de in het 

gebied voorkomende, karakteristieke diersoorten van droge heide en overgangen naar • bos beschreven die staan vermeld op de Rode Lijst. In bijlage 4 wordt het onderzoek 
naar oud bos nader toegelicht. Tot slot wordt in bijlage 5 de boswet nader toegelicht. 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
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. 
• 	4 GEBIEDSBESCHRIJVING EN METHODEN VAN ONDERZOEK 

4.1 BESCHRIJVING ONDERZOEKSGEBIED 

• 	 4.1.1 Begrenzing 

Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ruim 2800 ha en omvat het gebied 

ingesloten tussen de bebouwing van Nijmegen, Malden, Molenhoek, Mook, Groesbeek 

• en Berg en Dal (figuur 1). Het gebied wordt in noord - zuid richting doorsneden door 
de spoorlijn Nijmegen - Boxmeer. Ten westen hiervan liggen Heumensoord en het 

Maldens Vlak. Het grootste deel van het onderzoeksgebied wordt ingenomen door de 

centraal gelegen Boswachterij Groesbeek, met daarin De But, Het Grüske en 
• 	 Mulderskop. Ter hoogte van dit laatste gebied wordt het onderzoeksgebied 
' 	 doorsneden door de voormalige spoorlijn Nijmegen - Groesbeek. De oostzijde van het 

gebied wordt begrenst door het Nederrijk. In het noorden ligt Westermeerwijk en in 
het zuiden de Heumense Schans en de Mookerheide. 

. Heumensoord en Westermeerwijk zijn eigendom van en in beheer bij de gemeente 

Nijmegen. Boswachterij Groesbeek is eigendom van en in beheer bij Staatsbosbeheer, 

het Nederrijk is eigendom van AMEV Levensverzekeringen, Heumense Schans en 

Mookerheide zijn eigendom van en in beheer bij Vereniging Natuurmonumenten. De 

eigendomssituatie is weergegeven in figuur 2. 

Een 	groot 	deel 	van 	het 	onderzoeksgebied 	is 	aangewezen 	als 	Ecologische • Hoofdstructuur (EHS) of ligt binnen de Provinciale Ecologische Structuur (PES) van de 
provincie Limburg. • 

4.1.2 Geomorfologie en bodem • 
Het onderzoeksgebied ligt in zijn geheel op de stuwwal van Nijmegen en de overgang 
hiervan naar de Maasvallei. 

De stuwwal van Nijmegen is ontstaan in de Riss-ijstijd, ruim 200.000 jaar geleden in • het 	Saalien. 	Toen 	drong 	landijs 	uit 	het 	noorden 	Nederland 	binnen 	tot 	de 	lijn 
Scheveningen - Amsterdam - Arnhem - Nijmegen. Dit stuwde eerder afgezette 
fluviatiele materialen, overwegend bestaande uit grove, grindhoudende zanden op, 

waardoor een gordel van stuwwallen ontstond, waaronder die van Nijmegen. 

Na 	het 	afsmelten 	van 	de 	ijspakketten 	zijn 	op 	diverse 	plaatsen 	langs 	de 	randen 
zogenaamde sandrvlakten gevormd. 	Dit zijn waaiers van zand en grind die door 

smeltwater uit de gletsjer zijn meegespoeld en voor het ijsfont zijn neergelegd. Ook ' langs de stuwwal van Nijmegen heeft het smeltwater een brede sandrvlakte gevormd. 

In het Weichselien, toen ijskappen ons land niet meer bereikten, heerste in Nederland ' een poolklimaat. Sneeuwsmeltwater, dat in de zomer op de permanent bevroren 
ondergrond stagneerde, 	stroomde naar de laagste delen. 	In de hellingen van de . stuwwal van Nijmegen werden daarbij diepe dalen uitgesleten. In de vlakkere delen 
ontstonden 	brede, ondiepe dalen. 	Na 	het ontdooien van 	de ondergrond 	in 	het 

Holoceen kon het water gemakkelijk wegzakken en voerden de dalen geen water meer 

af. Ze zijn later gedeeltelijk opgevuld met dekzand. Op de hellingen van de stuwwal 

van Nijmegen zijn nog tal van deze zogenaamde droge dalen herkenbaar. Door veel 

van deze dalen lopen nu wegen. Ook de voormalige spoorlijn Nijmegen - Groesbeek • ligt in een, gedeeltelijk uitgegraven, smeltwaterdal. 

. 	
7 
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S 
5 	 Het hele gebied rond de stuwwal van Nijmegen heeft een zeer reliëfrijk karakter. De 

diepe dalen worden geflankeerd door heuvels van soms meer dan 90 m + NAP. De 

• 	 Vlierenberg, een deel van De But reikt zelfs tot 99,8 m +NAP, het hoogste punt van 

het onderzoeksgebied. 

De stuwwal wordt in het zuidwesten en zuiden begrensd door een steilrand die van 

Mook via Plasmolen en verder langs de Duitse grens loopt en de scherpe overgang 

5 	 vormt naar de rivierkleigronden. In westelijke richting, ter hoogte van de spoorlijn 

Nijmegen - Boxmeer, gaat de stuwwal op een hoogte van 30 m +NAP over in de 

• 	 sandrvlakte. De vlakte daalt in westelijke richting tot een hoogte van 10 m +NAP. 

Tussen de weg Nijmegen - Malden - Mook en het Maas-Waal kanaal vormt de vlakte 
S 	 een scherpe overgang met de oude rivierkleigronden. 

Zowel de stuwwallen tussen Nijmegen - Groesbeek - Mook - Plasmolen als de uit 
5 	 fluvioglaciale afzettingen bestaande sandrvlakte ten westen van de spoorlijn Nijmegen 

. 	
- Boxmeer (tot de weg Nijmegen - Malden - Mook) bestaan uit grindhoudende, 

grofzandige hoitpodzoigronden. Op de meeste plaatsen begint het grind al op een 
diepte van minder dan 40 cm. 

4.1 .3 Terreingebruik vroeger en nu 

• 	
Het terreingebruik in het onderzoeksgebied is de afgelopen 150 jaar sterk gewijzigd. 

Begin negentiende eeuw was het oostelijk deel van het onderzoeksgebied vooal 

• 	
begroeid met bos en het westelijk deel met heide met hakhoutbosjes en eikenwallen 
(zie ook het intermezzo op blz. 4). 

5 	 In de huidige situatie is ongeveer driekwart van het onderzoeksgebied begroeid met 

bos. Een klein deel, ongeveer 100 ha, is begroeid met heide. 

S 
4.2 VERSPREIDINGSGEGEVENS HEIDEFAUNA 

S 
Uitgangspunt van het project vormen de verspreidingsgegevens van diersoorten, 

5 	 geplaatst op een Rode Lijst èn karakteristiek voor droge heide en overgangen naar 

bos, 	afkomstig 	uit 	de 	waarnemingsarchieven 	van 	diverse 	Particuliere 

5 

	

	 Gegevensleverende Organisaties (PG0'S). Daarnaast zijn enkele aanvullende, 
soortgerichte inventarisaties uitgevoerd in het veldseizoen van 2001. Op basis hiervan 

5 	 wordt per soort een actueel verspreidingsbeeld gepresenteerd. 

5 	 4.2.1 Verspreidingsgegevens uit waarnemingenarchieven 

S 	 De verspreidingsgegevens van sprinkhanen en krekels zijn afkomstig uit het waar - 
- 	 nemingenarchief van Stichting EIS (European Invertebrate Survey). De verspreidings- 

gegevens van dagvlinders zijn afkomstig uit het waarnemingenarchief van De Vlinder-
stichting. 

De verspreidingsgegevens van reptielen zijn afkomstig uit het waarnemingenarchief 
. van Stichting RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland). Een zeer 

groot deel van deze gegevens heeft betrekking op het door Veenvliet & Schoen 

(1994) uitgevoerde onderzoek naar het voorkomen van de zandhagedis bij Nijmegen. 

De gepresenteerde verspreidingsgegevens van broedvogels zijn voor het grootste deel 
verkregen na literatuuronderzoek op basis van de meest recente broedvogel-

inventarisaties in het onderzoeksgebied. Broedvogelgegevens over de Mookerheide en 

• 

	

	 Heumense Schans zijn afkomstig uit Vogel & Klemann (1997). Deuzeman (1999) 

vormde de bron van broedvogelgegevens over boswachterij Groesbeek, waaronder 

5 

	

	 Mulderskop. Van Heumensoord zijn geen broedvogelgegevens van de afgelopen jaren 

voorhanden. 

S 
S 	
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Als aanvulling zijn enkele waarnemingen opgenomen op basis van persoonlijke 

mededelingen van de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o., met name voor de 

verspreiding van de nachtzwaluw. 

4.2.2 Veldonderzoek 

Voor een aantal diergroepen zijn in 2001 soortgerichte inventarisaties uitgevoerd. Alle 

historische vindplaatsen en potentieel geschikte biotopen in het onderzoeksgebied van 

veldkrekel, blauwvleugelsprinkhaan, steppesprinkhaan en zadelsprinkhaan zijn op 

actueel voorkomen onderzocht. Op 14 juni 2001 zijn de Mookerheide en de Heumense 

Schans onderzocht op het voorkomen van de veldkrekel. Op 14, 15 en 26 augustus 

2001 zijn Heumensoord, het zweefvliegveld, beide spoorlijnen, Het Grüske en 

Mulderskop onderzocht op het voorkomen van blauwvleugelsprinkhaan, 

steppesprinkhaan en zadelsprinkhaan. Op 14 september 2001 zijn dezelfde gebieden 

onderzocht op het voorkomen van zadelsprinkhaan. 
Tijdens deze veldbezoeken zijn alle waarnemingen van reptielen, dagvlinders en 

broedvogels voor zover deze op de Rode Lijst staan, genoteerd en verwerkt in 

verspreidingskaarten. 
Een volledige broedvogelkartering was door de sluiting van de natuurgebieden als 

maatregel in het kader van de MKZ-crisis niet mogelijk. 

4.3 ONDERZOEK HEIDESTRUCTUUR 

De vegetatiestructuur van alle heidefragmenten in het onderzoeksgebied is in kaart 

gebracht. Hiertoe zijn alle heidefragmenten in 2001 bezocht en is de vegetatie-

structuur geclassificeerd volgens een indeling gewijzigd naar Dorenbosch (1997) en 

Felix et al. (2000). Voor een beschrijving van de heidetypen wordt verwezen naar 

§7.1 en figuur 5. 

4.4 ONDERZOEK AUTOCHTOON BOS 

Om de boswaarden in beeld te brengen is door Bronnen Onderzoek & Advies 

onderzoek verricht in 2002. Het onderzoek heeft zich gericht op de locaties waar in 

het kader van het heideherstel maatregelen voorzien zijn. Doelstelling was het 

integreren van de boswaarden in het uiteindelijke inrichtingsplan. 
Achtergronden van dit onderzoek zijn te vinden in bijlage 4. De resultaten van het 

onderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 5. 

11141 
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• 	5 BOSONDERZOEK; AUTOCHTONE GENENBRONNEN EN OUDE BOSPLAATSEN 

5.1 INLEIDING 

In het kader van de maatregelen die voorzien werden voor het herstel van de heide én 

het beschermen van de boswaarden van het gebied, zijn de boswaarden in beeld 

gebracht. Omdat de autochtone status van deze bospercelen onvoldoende duidelijk is 

heeft Bureau Natuurbalans - Limes Divergens aan Bronnen Onderzoek & Advies 

opdracht gegeven om in die percelen waar tengevolge van inrichtings- of 

beheervoorstellen veranderingen plaatsvinden het voorkomen van autochtone 
genenbronnen en oude bosplaatsen vast te stellen. 

5.2 ONDERZOEKSMETHODE 

Autochtoon (synoniem met oorspronkelijk inheems) zijn de bomen en struiken die zich 
. 

	

	 sinds de spontane vestiging na de laatste IJstijd (vanaf ca. 12.000 jaar geleden) ter 

plekke altijd natuurlijk hebben verjongd. Ze kunnen ook kunstmatig verjongd zijn, maar 

.  dan moet het plantmateriaal afkomstig zijn van strikt lokaal oorspronkelijke bomen of 

struiken (Heybroek 1992). Dit betekent dat bomen en struiken die als soort inheems 

zijn, maar ingevoerd uit een andere klimaatszone of geologische regio niet autochtoon 

zijn. Plantmateriaal uit de direct aangrenzende gebieden kan daarentegen wel als 

oorspronkelijk inheems worden gedefinieerd, als ze verder voldoen aan de definitie. 

Wanneer is een boom of struik autochtoon? 
Aangeplante bomen en struiken zijn niet zonder meer te onderscheiden van hun 

Ø autochtone verwanten. Autochtone bomen en struiken worden onderscheiden op 

basis van een aantal criteria (Rövekamp verbeterd (Maes 1993, 2001). De criteria • hebben betrekking zowel op de boom zelf als op de groeiplaats. Historische kaarten en 

de situatie ter plaatse, de locatie lijkt ongestoord en de overige vegetatie bevestigd • dit, 	geven uiteindelijk de doorslag voor het vaststellen of een boom al 	dan niet 
autochtoon is te noemen. De exacte criteria zijn te vinden in bijlage 4. • 

5.3 RESULTATEN • 
De 	waardevolle 	hakhoutpercelen 	en 	oude 	boswallen 	met 	zomereikhakhout 	zijn • verspreid in het gebied te vinden. . Er zijn drie deelgebieden: • 	Heumensoord (noord) 

. • 	Zweefvliegveld, Mulderskop en de oude spoorlijn Nijmegen - Groesbeek. • 	Mookerheide en wijde omgeving 

In figuur 3 zijn de waardevolle hakhoutpercelen en boswallen ingetekend. Hierna volgt 

• een korte toelichting per deelgebied. 

Heumensoord (Noord) 

Heumensoord vormt het noordelijke deel van het plangebied ten westen van de 

• spoorlijn Nijmegen - Boxmeer. Het ligt op de uiterste flank van de stuwwal. Ten 

noordwesten van het terrein dat in de zomer dienst doet als kampeerplaats voor de 

militairen die aan de Vierdaagse meedoen bevindt zich een geaccidenteerd terrein (1) 
dat 	afwisselend 	uit 	zeer 	oud 	hakhout 	van 	zomereik, 	stuifzand, 	heide 	en 	grove 

• 
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dennenopslag bestaat. Het betreft hier hakhout op heide. In het heideherstelplan 

wordt juist op de plaatsen met het oude hakhout volledig kappen voorgesteld. 

• 

	

	 Verwijdering van grove dennenopslag lijkt hier het enig noodzakelijke beheer. Meer 

noordelijk bevindt zich een hakhoutperceel dat meer rationeel is geëxploiteerd. Het 

• maakt onderdeel van een groter complex hakhout dat zich richting Scheidingsweg 

uitstrekt. Bij het voorgestelde dunningsbeheer dient het hakhout gespaard te blijven. 
Even ten oosten van de spoorlijn bevinden zich twee oude boswallen met oud hakhout 

van zomereik. Beide dienen gespaard te blijven. 

• 	 Ook meer zuidelijk richting het zweefvliegveld komen nog enige noord-zuid lopende 

boswallen met oud hakhout van zomereik voor op plaatsen waar voorgesteld wordt de 
paden te verbreden. Bij het versterken van de ecologische verbindingen kunnen deze 

boswallen positief ingezet worden. 

Bij de But bevinden zich nog drie percelen met een hakhoutkarakter onder grove den. 

. 	 In de beheersvoorstellen wordt hier gedacht aan een combinatie van kappen, dunnen 

en omvormen. Hierbij dient het hakhout en de spaartelgen gespaard te blijven. 

Zweefvliegveld, Mulderskop en de oude spoorlijn Nijmegen - Groesbeek. 
. 	 De oude spoorlijn Nijmegen - Groesbeek is eertijds aangelegd in een droog erosiedal 

dat op de oude kaart nog met bos was begroeid. Op de koppen van dit dal bevindt 

zich parallel aan de spoorbaan een afwisselend dun en dik lint van oud hakhout van 

zomereik. Bijzondere aandacht verdient de oude boswal die ongeveer vanaf restaurant 
het Zwaantje in noordwestelijke richting naar het oude spoor loopt en vlak voor de 

voormalige spoorwegovergang scherp naar het oosten afbuigt onder Mulderskop door. 

In dit deelgebied bevinden zich meerdere oude boswallen met hakhout en spaartelgen 

van zomereik op plaatsen waar kap en dunning wordt voorgesteld. Deze dienen 

• 	 gehandhaafd te blijven. 

• 	 Mookerheide en wijde omgeving 

Hier bevinden zich nauwelijks oudbosrestanten. Aan de oostzijde van de Mookerheide 
bevindt zich, deels binnen, deels buiten het raster een heterogeen relict met hakhout 

van zomereik. Vanaf de Groesbeekseweg loopt een zeer oude boswal richting de 
oostkant van de Heumense Schans. 

5.4 CONCLUSIE BOSONDERZOEK 

In het onderzoeksgebied is een aantal percelen en boswallen met waardevol oud 

hakhout van voornamelijk zomereik aanwezig. De betreffende oude elementen hebben 

vermoedelijk altijd een positieve rol gespeeld voor de nu bedreigde fauna. Voorgesteld 
. 

	

	 wordt om op de betreffende locaties het hakhout met rust te laten. Dat betekent: 

hakhout nergens kappen, dunningen richten op naaldhout (vooral grove den) en op de 

. 	 betreffende plaatsen de bosopslag verwijderen. 

Als historisch referentiebeeld voor het plangebied kan het landschapsbeeld van 
. omstreeks 1800-1850 dienen. Hierbij zagen we van west naar Oost een gradiënt van 

tamelijk open heide met hakhout naar een meer gesloten bos dat echter altijd tamelijk 
transparant is geweest. 

• • • 
• 
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6 BEDREIGDE HEIDEFAUNA TUSSEN NIJMEGEN EN MOOK 

6.1 OM WELKE SOORTEN GAAT HET? 

6.1.1 Soortenoverzicht 

Fauna 
Diersoorten karakteristiek voor droge heide en bosranden en geplaatst op een Rode 

Lijst vormen het uitgangspunt van dit project. Vier diergroepen doen mee, te weten: 

broedvogels, reptielen, dagvlinders en sprinkhanen en krekels. Vertegenwoordigers 

van deze groepen die in dit project worden behandeld zijn weergegeven in tabel 1. 

Van deze soorten is tevens de (inter-)nationale beschermingsstatus gegeven. 

Tabel 1. Vogels, reptielen, dagvlinders en sprinkhanen van de Rode Lijst (RU, kenmerkend voor droge heide en 

bosranden in het onderzoeksgebied. Weergegeven is de beschermingsstatus: VR: Vogelrichtlijn, HR: Habitatrichtlijn, 

CvB: Conventie van Bern. FFW: Flora- en faunawet. 

Soort - RL 	VR HR 	CvB FFW 
Vogels 

Nachtzwa(uw Caprimu/gus europaeus bedreigd 	1 2 + 
Roodborsttapuit Sax/cola torquata bedreigd 2 + 
Geelgors Emberiza citrine/la gevoelig 2 + 
Groene specht Picus viridus kwetsbaar 2 + 
Boomleeuwerik Lul/ula arborea - 	1 3 + 

Reptielen 

Gladde slang Coronella austriaca bedreigd 4 	3 + 
Zandhagedis Lacerta agi/is kwetsbaar 4 	2 + 
Hazelworm Anguis firagilis kwetsbaar 3 + 

Dagvlinders 

Bruine eikepage 	Nordmannia /1/ds 	 kwetsbaar 

Bruin blauwtje 	Aricia agestis 	 kwetsbaar 

Heivlinder 	 Hipparchia semele 	 gevoelig 

Sprinkhanen 

Zadelsprinkhaan Ephippiger ephippiger bedreigd 

Veldkrekel Gry//us campestris bedreigd 

Blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda caeru/escens kwetsbaar 

Steppesprinkhaan Chorthippus vagans gevoelig 

Sikkelsprinkhaan Phaneroptera fa/cafa gevoelig 

VR 1: opgenomen in bijlage 1 van de Vogelrichtlijn. Algemene bescherming van de soort en aanwijzing van Speciale 

beschermingszones door de lidstaat. 

HR 4: opgenomen in bijlage 4 van de Habitatrichtlijn. Strikte bescherming van de soort en het leefgebied. 

CvB 2: opgenomen in bijlage 2 van de Conventie van Bern. Streng beschermde soort. 

CvB 3: opgenomen in bijlage 3 van de Conventie van Bern. Beschermde soort. 

15 
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Flora 
In het onderzoeksgebied komt een aantal bijzondere plantensoorten voor (tabel 2). 

Exacte vindplaatsgegevens ontbreken veelal. Per kerngebied zullen de betreffende 

soorten worden behandeld. 

Tabel 2. Bijzondere plantensoorten in het onderzoeksgebied met vermelding van de globale 

standplaats, indien bekend. RL = Rode Lijst. 

Soort RL Globale standplaats 

Rode dopheide Erica cinerea gevoelig Mulderskop 

Heidekartelblad Pedicularis sylvatica bedreigd Mulderskop 

Stekeibrem Gen/sta ang/ica gevoelig Mulderskop 

Kruipbrem Genista pi/osa kwetsbaar Mulderskop 

Klein warkruid Cuscuta epithymum kwetsbaar Heumensoord, Mulderskop 

Stijve ogentroost Euphrasia stricta gevoelig 

Fraai hertshooi Hypericum pu/chrum bedreigd 

Grondster Il/ecebrum vertici//atum gevoelig 

Grote wolfsklauw Lycopodium clavatum bedreigd 

Grote bremraap Orobanche rapum-gerustae 
ernstig 

bedreigd 

Liggende vleugeltjesbioem Po/ygala serpyllifo/ia kwetsbaar 

Ruige anjer Dianthus armeria bedreigd Akkertje Mulderskop 

Oranje havikskruid Hieracium aurantiacum - Akkertje Mulderskop 

Dwerg viltkruid Filago minima gevoelig Akkertje Mulderskop 

Glad biggekruid Hypochaeris glabra bedreigd Akkertje Mulderskop 

Akkerogentroost Odontites vernus ssp. vernus bedreigd Akkertje Mulderskop 

6.1.2 Kerngebieden voor Rode Lijst soorten 

Figuur 4 geeft het verspreidingspatroon van de in tabel 1 genoemde soorten weer. In 

de figuur zijn alle waarnemingen van na 1990 weergegeven op hectometerhokniveau 

(de stip geeft een gebiedje weer van 100 bij 100 meter waarbinnen de soort is 

waargenomen). 

Uit het verspreidingsbeeld blijkt hoe belangrijk de heidegebieden in het 

onderzoeksgebied voor Rode Lijst soorten zijn. De stippendichtheid in de figuur is zelfs 

zo groot dat het de suggestie wekt dat het met de bijzondere fauna in het gebied 

helemaal niet zo slecht gaat en dat extra aandacht niet nodig is. Dit is maar schijn. 

Een zeer groot deel van de stippen in de figuur heeft betrekking op waarnemingen van 

de zandhagedis die bijna tien jaar geleden verzameld zijn. De soort komt nog steeds 

zeer verspreid in het gebied voor, maar de dichtheden zijn in de loop der jaren sterk 

verminderd (pers. med. P. Woudenberg, gemeente Nijmegen). Actie is dus wel degelijk 

noodzakelijk. 
De grootste concentraties Rode Lijst soorten zijn aanwezig in de hieronder genoemde 

gebieden, de zogenaamde kerngebieden: 

• Heumensoord-Noord 

• Zweefvliegveld 

• Mulderskop 

• Heumense Schans 

• Mookerheide 

• Spoorlijn Nijmegen Boxmeer en Nijmegen Groesbeek 

• Grüske / De But 
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6.2 VIER DOELSOORTEN VOOR HET ONDERZOEKSGEBIED 

In deze paragraaf wordt van elk van de vier in tabel 2 genoemde diergroepen de 

landelijk meest bedreigde diersoort nader beschreven. In een aparte figuur wordt 

hiervan ook de verspreiding vanaf 1990 in het onderzoeksgebied weergegeven (in het 

geval van de nachtzwaluw wordt de ligging van de territoria in 2001 weergegeven). 
De beschreven soorten zijn tevens zogenaamde doelsoorten. Alle vier stellen ze hoge 

eisen aan hun leefgebied. Ze verlangen een zeer structuurrijke heide, het 

begroeiingstype waarvan de ontwikkeling in het onderzoeksgebied de meeste 

aandacht behoefd (zie tabel 3). Hierop wordt later uitgebreid ingegaan. De volgende 
soorten worden beschreven: 

• nachtzwaluw 

• gladde slang 

• 	bruine eikepage 

• 	zadelsprinkhaan 

Voor de nachtzwaluw staat in deze visie het behoud van de soort voor het 

onderzoeksgebied voorop. Voor de overige soorten wordt gestreefd naar uitbreiding 
van het areaal. 

De beschrijving van de overige in tabel 2 genoemde soorten is te vinden in bijlage 3. 

Verspreidingskaarten van alle soorten zijn eveneens opgenomen in bijlage 3. 



4 

Verspreiding in het onderzoeksgebied 

In het verre verleden was de nachtzwaluw een vrij 
algemene verschijning op de heiden in het 
onderzoeksgebied. In de periode eind vijftiger jaren 
werden meer dan veertig territoria geteld. Mogelijk dat 
deze aantallen zelfs alleen betrekking hebben op het 
Heumensoord. Als gevolg van militaire activiteiten en 
toegenomen recreatie is de soort hier sinds eind 
zeventiger jaren verdwenen (Van den Bergh et al. 
1979). 
Voor de Mookerheide en de Heumense Schans 
worden de laatste broedgevallen beschreven door 
Visser (1977). In beide gebieden was in 1975 één 
territorium aanwezig. Daarna is de soort in deze 
gebieden niet meer waargenomen, uitgezonderd één 
territorium op de Heumense Schans in 1992 (Erhart & 
Kurstjens 1993, Vogel & Klemann 1997). 
Sinds die tijd is het voorkomen van de nachtzwaluw 
in het onderzoeksgebied beperkt tot Mulderskop en 
het zweefvliegveld. In deze twee gebieden schommelt 
het aantal broedparen de laatste tien jaar tussen de 
één en vier. 
Het aantal nachtzwaluwen is de laatste jaren niet 
gestegen. Dit terwijl de aantallen op de zuidelijke 
Veluwe in 2001 explosief zijn toegenomen. 

Foto: P. Verbeek 
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6.2.1 Nachtzwaluw 

Heide- en stuifzandgebieden vormen in Nederland het leefgebied van enkele tientallen 

broedvogelsoorten. Op de heideterreinen in het onderzoeksgebied komen vier 

broedvogelsoorten van de Rode Lijst voor: roodborsttapuit, geelgors, groene specht 

en nachtzwaluw. De nachtzwaluw is hiervan het zeldzaamst en is jaarlijks met slechts 

enkele territoria aanwezig. Mulderskop en het zweefvliegveld vormen samen regionaal 

een belangrijk leefgebied van deze indicatorsoort voor structuurrijke heide en 

overgangen naar bos. 

• 	 Ecologie 

Nachtzwaluwen broeden op of aan randen van schrale heidegebieden en langs randen 

van zandverstuivingen, mits deze niet zijn vergrast, verruigd of verstoord door 
. 

	

	 recreatie. Ook worden kap- en brandvlakten en zelfs jonge naaldbosaanplantingen 

bewoond. Broedlocaties worden kenmerkt door de aanwezigheid van verspreide 
. 	 boomgroei, lichte opslag en open zand (Jonkers 1995). 

Nachtzwaluwen zijn voor hun voedsel afhankelijk van de aanwezigheid van grote 

insecten, zoals nachtvlinders en kevers. 

. 	 Verspreiding en status in Nederland 

De nachtzwaluw is in Nederland als broedvogel beperkt tot de zandgronden. De 

grootste populaties zijn aanwezig op de Veluwe, in oostelijk Noord-brabant en noord 
en centraal Limburg. Daarnaast heeft de soort een versnipperde verspreiding in 

Drenthe (Bargerveen en Amsterdamse veld), Overijssel (Sallandse heuvelrug) en 

Utrecht (Utrechtse heuvelrug). Uit de duinen is de nachtzwaluw zo goed als 

• 	
verdwenen (Bijlsma et al. 2001). 
Sinds de vijftiger jaren is de stand van de nachtzwaluw in Nederland sterk afgenomen. 

Halverwege de zeventiger jaren waren bijna alle broedgebieden verlaten en resteerde 
slechts 1 000 paar. Begin jaren negentig bereikte de achteruitgang een dieptepunt met 

• 	 een totaal van 450-650 paar. Eind negentiger jaren trad een licht herstel op (Bijlsma et 
al. 2001). 
De oorzaak van de achteruitgang van de nachtzwaluw is allereerst de ontginning van 

zijn broedgebieden in het verleden. Daarnaast leiden vergrassing, vermossing en 

verruiging van heide- en stuifzandgebieden, veroorzaakt door verzuring, vermesting en 

verdroging, tot een afname van de heterogeniteit van een gebied. Hierdoor zijn niet 

alleen geschikte nestplaatsen verdwenen, ook het voedselaanbod in de broedgebieden 

is hierdoor teruggelopen. Tenslotte wordt de toename van recreatie en verhoging van 

het aantal wegen in heidegebieden verwantwoordelijk gesteld voor een toename van 
verstoring. 

• 

• 

• 
• 
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Verspreiding in het onderzoeksgebied 

De gladde slang komt waarschijnlijk zeer zeldzaam en 
plaatselijk in het onderzoeksgebied voor. De meeste 
waarnemingen zijn verricht op het talud van het 
voormalige goederenspoor naar Groesbeek. Ook van 
het nabijgelegen "halfmaanvormige heideterreintje", 
tussen het voormalige goederenspoor Nijmegen 
Groesbeek en de Bisseltse baan, en van Mulderskop, 
zijn waarnemingen bekend. Verder bestaan verspreide 
waarnemingen uit het Heumensoord en Boswachterij 
Groesbeek. Een mogelijk van dit deel van het gebied 
geïsoleerde populatie is die van de Mookerheide 
(Veenvliet & Schoen 1994). In 2001 is op de 
Mookerheide een juveniele gladde slang 
waargenomen (pers. med. A. Donker). Dit toont aan 
dat de gladde slang zich in het plangebied nog 
voortplant. 
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• 	 6.2.2 Gladde slang 

In het onderzoeksgebied komen drie reptielsoorten voor: zandhagedis, hazelworm en 

gladde slang. De zandhagedis is verreweg de meest algemene reptielsoort in het 
onderzoeksgebied. De hazelworm komt zeer verspreid en niet zeldzaam in het 

onderzoeksgebied voor, maar wordt door zijn onopvallende leefwijze zelden gezien. De 

gladde slang is waarschijnlijk zeer zeldzaam in het onderzoeksgebied. Van deze 

kritische soort zijn slechts enkele waarnemingen bekend. 

Ecologie 
De gladde slang is een sterk warmteminnende soort. Geschikte leefgebieden worden 

. 

	

	 vooral gevonden in structuurrijke, droge heidegebieden, met veel afwisseling van 

jonge en oude heidestruiken, verspreid staande struiken en jonge bomen en 
. 

	

	 grasvegetaties. Vooral de aanwezigheid van vegetaties van pijpenstrootje en bochtige 

smele op heideterreinen is van groot belang. 
. 	 Indien voldaan wordt aan de benodigde terreinheterogeniteit kunnen gladde slangen 

ook gevonden worden in open bos, langs spoor- en wegbermen, in groeven, 
. 

	

	 kalkgraslanden en hoogvenen. Gladde slangen hebben een groot leefgebied nodig en 
zijn zeer gevoelig voor versnippering (Lenders 1992,   Creemers 1996,   Stuijfzand et al. 

• 	
in druk). 

• 	Verspreiding en status in Nederland 
De gladde slang is in Nederland beperkt tot de hogere zandgronden. Belangrijke 

• 

	

	
populaties komen voor op de Veluwe, in het Peelgebied, op het grensgebied van 

Noord-Brabant en België en in de heidegebieden te oosten van de Maas in Limburg, 

• 

	

	 zoals de Meinweg, de Hamert en de Bergerheide (Lenders 1992, Creemers 1996). 

De gladde slang staat op de Rode Lijst in de categorie 'bedreigd'. 

De afname van rijk gestructureerde bosranden en zoomvegetaties, eutrofiëring, 
vergrassing en vermossing van heideterreinen, grootschalige beheersmaatregelen zoals 

plaggen en intensieve begrazing, versnippering en verstoring worden gezien als de 
belangrijkste bedreigingen voor de gladde slang. 

Vergrassing wordt steeds minder beschouwd als een oorzaak van achteruitgang. De 

soort heeft waarschijnlijk veel meer te lijden van beheersmaatregelen die tegen de 

vergrassing worden ingezet, zoals (grootschalig) plaggen. 

S 

• 
• 
• 

S 

• 
S 
• 
S 
S 	
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Verspreiding in het onderzoeksgebied 

Het belangrijkste leefgebied van de bruine eikepage in 
het onderzoeksgebied is Mulderskop. De soort komt 
voor langs de bosranden en op het half open 
heideterrein, met een hoge dichtheid aan kleine, 
kwijnende eikjes. Volwassen vlinders kunnen worden 
gevonden op braamstruwelen langs het open 
heideveld en in de omgeving van de onkruidakker. 
Ook komt de soort voor langs de voormalige 
goederenspoorlijn richting Groesbeek. Daarnaast zijn 
enkele verspreide vondsten bekend uit het 
Heumensoord en langs de spoorlijn Nijmegen 
Boxmeer. 
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• 	 6.2.3 Bruine eikepage 

In Nederland zijn maar weinig soorten exclusief gebonden aan heide: kleine heivlinder, 

heivlinder en heideblauwtje. Op droge heiden zijn ook vaak dagvlindersoorten 

5 	 aanwezig die meer kenmerkend zijn voor droge bosranden en graslanden. Hiertoe 

behoren bruine eikepage, hooibeestje, en kleine vuurvlinder. Langs randen van 

heidegebieden op overgangen naar voedselrijkere gronden komt bruin blauwtje voor. 

Het onderzoeksgebied is voornamelijk van belang voor de bruine eikepage, die op en 

rond Mulderskop vrij veel voorkomt. 

• 	 Ecologie 

De bruine eikepage wordt beschouwd als een weinig mobiele soort, karakteristiek voor 
S 	 bosranden en open bos. De eieren worden afgezet op kleine, vaak minder vitale eikjes. 
. 	 Deze zijn vooral te vinden op schrale bodems, zoals langs heidegebieden. Ook komt de 

soort voor in open bossen, kapvlaktes en jonge eikenaanplant. Voor de balts worden 

S 	 oude solitaire eiken gebruikt. Volwassen vlinders leven van de nectar van braam, 
sporkehout en koninginnekruid. 

Verspreiding en status in Nederland 

Vroeger kwam de bruine eikepage vrij algemeen voor op de hogere zandgronden in het 

Oosten en zuiden van het land, in de duinen en in Zuid-Limburg. Nu is de soort Vrij 
zeldzaam en is het aantal populaties afgenomen (Tax 1989,   Van Ommering et al. 
1995). 

S 
Status en bedreiging 

5 	 De bruine eikepage is vrij zeldzaam in Nederland. De Rode Lijst status is 'kwetsbaar'. 

Door eenvormig en grootschalig bosbeer zijn structuurrijke, open plekken in bossen 

5 	 verdwenen. Op heidevelden zijn de overgangen naar bos veel scherper geworden, door 

grootschlige beheersmaatregelen zoals plaggen en intensieve begrazing. • 
S 
S 
S 

S 
S 

S 
S 
S 
S 

S 
S 

S 
S 
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Verspreiding in het onderzoeksgebied 

Tussen Nijmegen en Mook werd de zadelsprinkhaan 
vroeger op een groot aantal plaatsen gevonden, vaak 
ook in hoge dichtheden (Kleukers et al. 1997). Tot 
eind tachtiger jaren kwamen zadelsprinkhanen voor in 
het noordelijk deel van Heumensoord, de omgeving 
van de Mookerheide en zowel het noordelijk als in het 
zuidelijk deel van Mulderskop. 
Halverwege de negentiger jaren is het Heumensoord 
verlaten. De soort komt alleen nog voor rond het 
noordelijke heideveld van Mulderskop. De meeste 
exemplaren zijn aanwezig op het zogenaamd 
"halfmaanvormige heideterreintje", gelegen tussen 
het voormalige goederenspoor Nijmegen Groesbeek 
en de Bisseltse baan. De hoogste dichtheden worden 
bereikt op beschutte plaatsen in de noordwesten 
zuidoost hoek van deze strook heide. Ook worden 
regelmatig enkele dieren gevonden aan de zuid- en 
westrand van het heideveld van Mulderskop, 
voornamelijk op dijkjes, opgeworpen uit 
plagmateriaal, begroeid met braam en ander struweel. 
De populatie op Mulderskop is niet groot. Het 
maximaal, onder optimale omstandigheden 
waargenomen aantal zingende mannetjes is 38 (in 
1999). Aangenomen mag worden dat de populatie 
niet groter is dan 100- 150 dieren, mogelijk minder. 

Foto: R. Krekels 
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• 	 6.2.4 Zadelsprinkhaan 

De heidegebieden tussen Nijmegen en Mook, inclusief de Overasseltse en Hatertse 

vennen in de gemeente Heumen, behoren tot de soortenrijkste sprinkhaangebieden 

• 

	

	 van Nederland (Kleukers er al. 1997). Ze vormen het leefgebied van zes Rode Lijst 

soorten, waaronder de zadelsprinkhaan. 

Beide gebieden worden beschouwd als provinciaal kerngebied voor sprinkhanen 

(Reemer & Kalkman 1998). • 
Ecologie 

De biotoop van de zadelsprinkhaan bestaat in Nederland uit droge, structuurrijke 

heide. Leefgebieden van deze thermofiele soort hebben vaak een beschut karakter 

door een op het zuiden geëxponeerde ligging en de nabijheid van een bosrand. 
. 

	

	 Kenmerkend is de aanwezigheid van enige opslag in de vorm van jonge boompjes, 

brem of braam, die wordt gebruikt als zangpost (Kleukers er al. 1997). In . heidevegetaties met een grote heterogeniteit in leeftijdsklassen is de aanwezigheid van 

opslag als structuurverrijkende factor geen noodzaak, zoals het geval is op de 
. 	 Oldenbroekse Heide (Van Delft et al. 2000). 

Een onmisbaar aspect van de biotoop van een zadelsprinkhaan, is de aanwezigheid 

van open, zandige plekken die gebruikt worden als afzetplaats voor de eieren. Deze 

maken een ontwikkeling door van twee tot drie jaar (Stuijfzand et al. in druk). Evenals 

• 

	

	
bij de wrattenbijter en de heidesabelsprinkhaan is de ontwikkeling van de eieren van 
de zadelsprinkhaan mogelijk afhankelijk van vocht. 

Het voedsel van de zadelsprinkhaan bestaat voornamelijk uit plantaardig materiaal, 

maar ook insecten staan op het menu. 

Door het ontbreken van vliegvermogen is de soort weinig mobiel. Lopend kunnen 

echter flinke afstanden worden afgelegd (Niehuis 1991), getuige ook een waarneming 
in het onderzoeksgebied in 1999.   Een roepend mannetje werd waargenomen op een 
braamstruweel in een grazige berm langs de spoorlijn Nijmegen - Boxmeer. De 

vindplaats vormt geen geschikt biotoop en waarnemingen van zadelsprinkhanen in de 

omgeving ontbreken. De enige populatie in de omgeving, die van Mulderskop, ligt op 

meer dan één kilometer afstand. 

• 	 Verspreiding en status in Nederland 

De zadelsprinkhaan is in Nederland altijd beperkt geweest tot de heidevelden op de 

Veluwe, tussen Nijmegen en Mook, Midden- en Zuid-Limburg en de Utrechtse 
. 

	

	 Heuvelrug. De zadelsprinkhaan is verdwenen van de Utrechtse Heuvelrug, Veenhuizen, 

Venlo en de Meinweg (Kleukers er al. 1997). Op de noordelijke Veluwe en tussen 
. 	 Nijmegen en Mook is de soort zeer sterk achteruitgegaan. 

De zadelsprinkhaan is nu zeldzaam en zeer sterk afgenomen in Nederland. De Rode 
. 	 Lijst status is 'bedreigd'. 

Een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van de zadelsprinkhaan is de 

versnippering en afname van het heideareaal in Nederland. Door zijn geringe mobiliteit 
is het moeilijk barrières te nemen en nieuwe leefgebieden te koloniseren. 

• 	
Daarnaast is de kwaliteit van de leefgebieden achteruitgegaan. Vergrassing heeft het 

microklimaat van de heidevegetaties koeler gemaakt en open zand is door vergrassing 

en vermossing verdwenen. Door het bestrijden van de ontwikkeling van opslag, door 

middel van te intensief begrazen of plaggen, worden de overgangen van heide naar 

• 	 bos te scherp (Odé 1999). 

• 

• 	
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7 BESCHRIJVING VAN DE HEIDEGEBIEDEN IN HET ONDERZOEKSGEBIED 

7.1 HEIDESTRUCTUUR 

Het voorkomen van bijzondere heidefauna in een gebied is voor een belangrijk deel 

gerelateerd aan de mate van structuurvariatie in de heidevegetatie. Daarom is in het 
kader van dit onderzoek de vegetatiestructuur van alle heidefragmenten in kaart 

gebracht. Hiertoe zijn alle heidefragmenten in 2001 bezocht en ingedeeld in 14 

structuurtypen, volgens een indeling die is gewijzigd naar Dorenbosch (1997) en Felix 

et al. (2000) (figuur 5). De verschillende structuurtypen worden onderscheiden op 

basis van de aanwezigheid en de mate van bedekking van heidestruiken, grassoorten, 
opslag van struiken en bomen en open zand. 

Bremstruwelen 

Brem komt in Nederland vooral voor op sterk door de mens beïnvloede standplaatsen, 
zoals spoortaluds, wegbermen en zandgroeven. Meer natuurlijke standplaatsen zijn te 

vinden aan de rand van rivierdalen, op leemhoudend zand. 

In heideterreinen neemt brem een bijzondere positie in. Hier kan brem samen met 
struikheide struwelen vormen, ook wel 'bremheide' genoemd. Dergelijke struwelen zijn 

ook van belang voor de fauna. Ze zijn vaak structuurrijk en door hun uitbundige bloei 

trekken ze veel insecten aan die weer als voedsel dienen voor andere fauna. 

De aanwezigheid van brem op heideterreinen wordt ondermeer verklaard door de 

bodem, maar wordt mede veroorzaakt door de iets zachtere omstandigheden 

(rivierdalen). In Nederland zijn bremheiden vrijwel verdwenen. 

Bremheide kan beschouwd worden als overgangsfase van heide naar bos. Bij het 
achterwege blijven van ingrijpen zal de volgende fase zijn dat boomvormers zich in het 

struweel zullen vestigen. Ingrijpen is dan noodzakelijk om het heideareaal te behouden. 
Bij overmatige begrazing zal het bremstruweel geheel verdwijnen. 
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Figuur 5: Beschrijving en afbeelding van de op de heiden in het Rijk van Nijmegen onderscheidden 
structuurtypen van de vegetatie. Gewijzigd naar Dorenbosch (1997) en Felix et al. (2000). 
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Overbeheerde vergraste heide. Voornamelijk bestaand uit 

lage grassen afgewisseld met mos, heide en open 
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4.Geplagde heide. Uitsluitend bestaand uit heidestruiken 

(zelfde leeftijd, jonger dan 3 jaar) en open zandplekken. 

Nauwelijks opslag van jonge bomen, struiken, pijpenstrootje 

of bochtige smele. 
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5. Structuurarme oude heide. Bestaand uit vrijwel 100 % 

struikheide (zelfde leeftijd, ouder dan 3 jaar). Zonder jonge 

boom- en struikopslag. Soms met vrijstaande oudere bomen. 

Zonder open zandplekken. 
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Gemengde heide zonder opslag. Bestaand uit een 

mengeling van heidestruiken (ca. 50 %) en pijpenstrootje (ca. 

50 %). Zonder jonge boom- en struikopslag. Zonder oudere 

bomen. Kleine open zandplekken beperkt aanwezig. 

Bochtige smele-heide. Voornamelijk bestaand uit bochtige 

sniele (> 60 %) afgewisseld met pijpenstrootje en soms 

heidestruiken 1< 20 %). Boom- en struikopslag veelal 

afwezig. Geen open zandplekken. 
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8. Pijpenstrootjesheide. Bestaand uit pijpenstrootje (> 60 %) 

afgewisseld met boom- en struikopslag. Kleine open 

zandplekken beperkt aanwezig. 
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Vergraste oude heide. Voornamelijk bestaand Uit 

pijpenstrootjesvegetaties (>50%), afgewisseld met 

heidestruiken, bochtige smele en soms braam. Met jonge 

boom- en struikopslag. Oudere bomen wel of niet aanwezig. 

Kleine open plekken beperkt aanwezig. 

Structuurrijke gemengde heide. Bestaand uit oude en 

jonge heidestruiken (> 50 %) afgewisseld met pijpenstrootje, 

bochtige smele en soms braam en brem. Met jonge boom- en 

struikopslag. Regelmatig oudere 

bomen aanwezig. Kleine 

open zandplekken beperkt 

aanwezig, 	 / 

Structuurrijke oude heide. Bestaand uit oudere 

heidestruiken afgewisseld met pijpenstrootje, bochtige smele 

en soms braam en brem. Met jonge boom- en struikopslag. 

Nauwelijks oude bomen aanwezig. Kleine open zandplekken 

beperkt aanwezig.,. 

12. Heide met bosopslag. Bestaande uit jonge bomen en 

struiken met af en toe een oud exemplaar. Hiertussen nog veel 

open plekken. De grondvegetatie bestaat uit een mengeling 

van heidestruiken, pijpenstrootje, bochtige smele, braam of 

brem. Kleine open zandplekken beperkt aanwezig. 0 

recent teruggezet hakhout met vergelijkbare 

grondvegetatie is als dit structuurtype 

gekarteerd, ofschoon het aandeel heide- 

struiken vaak gering is. 
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13. Jonge bosaanplant. De grondvegetatie bestaat uit een 

mengeling van heidestruiken, pijpenstrootje, bochtige smele 

of braam. Open, zandige plekken zijn regelmatig aanwezig)> 

25%). Oude bomen zijn afwezig. 
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14. Open bos met heide. Mengeling van oude en jonge bomen 

met daartussen grote struiken en braamstruwelen. De 

grondvegetatie bestaat uit een mengeling van heidestruiken 

en pijpenstrootje of bochtige smele. Open zandplekken 

beperkt aanwezig. 
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7.2 HEIDESTRUCTUUR IN HET ONDERZOEKSGEBIED 

In figuur 6 is de ligging van de afzonderlijke heidestructuurtypen in het 

onderzoeksgebied weergegeven. 
Opvallend zijn ondermeer de grote oppervlakten vergraste heide, voornamelijk op 

locaties die ingericht zijn voor recreatieve doeleinden, zoals het zweefvliegveld en het 

vierdaagse terrein in Heumensoord-Noord, maar ook op de Mookerheide en de 

Heumense Schans. 

Bovendien blijkt dat de grotere heideterreinen, Mookerheide, Heumense Schans en 

Mulderskop veelal bestaan uit een enkel structuurtype, vaak zonder opslag. 

Op de aanwezige heidestructuurtypen zal verder worden ingegaan bij de beschrijving 

van de afzonderlijke kerngebieden. 

7.3 BESCHRIJVING KERNGEBIEDEN VOOR RODE LIJSTSOORTEN 

In figuur 4 in §6.1.2 is de ligging van de zogenaamde kerngebieden voor Rode Lijst 

soorten van droge heide en bosranden weergegeven. In de volgende paragraaf worden 

de afzonderlijke gebieden besproken. 
Naast een algemene kenschets van het terrein wordt kort ingegaan op het huidige 

gevoerde beheer. Tenslotte wordt de waarde van het gebied voor fauna en flora 

beschreven. In tabel 3 is weergegeven wat een optimaal habitat is voor de 
doelsoorten. Voor meer informatie over de aanwezige diersoorten wordt verwezen 

naar de soortbeschrijvingen in de bijlagen. 

Tabel 3. Heidetypen als habitat van heidefauna. Gesloten symbolen geven een optimaal habitat aan, 

open symbolen een minder optimaal habitat. 
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7.3.2 Heumensoord-Noord 

Algemene kenschets 

Het Heumensoord is een bosgebied in de gemeente Heumen dat is ontstaan door 

aanplant en spontane opslag van bos op voormalige heide in de twintigste eeuw. 

Het deel ten noorden van de Groesbeekse weg is eigendom van de gemeente 

Nijmegen. Het deel ten zuiden hiervan is eigendom van de gemeente Heumen. 

Het Heumensoord bestaat voor ongeveer éénzesde deel uit schraal grasland en heide. 

In het noorden van het Heumensoord ligt een heideterrein van ongeveer een halve 

vierkante kilometer. Daarnaast liggen verspreid in de bossen van het Heumensoord 

enkele grotere en kleinere heidepercelen. 

Een deel van het Heumensoord is jaarlijks in gebruik als verblijfplaats voor militairen 

tijdens de Vierdaagse. Voorheen had deze locatie een heideachtige begroeiing. Door 

de herhaaldelijke bewerking van de grond en de verstorende invloeden van het gebruik 

als vierdaagse terrein is de begroeiing sterk gereduceerd en heeft zich een grazige 

vegetatie ontwikkeld, gedomineerd door gewoon struisgras. 

Het kerngebied Heumensoord-Noord was halverwege de vijftiger jaren een 

aaneengesloten heidegebied. Veel voormalige heidepercelen zijn vergrast met 

pijpenstrootje en bochtige smele en zijn vervolgens dichtgegroeid met bos. Hiervan 

gespaard gebleven zijn twee in het noorden gelegen open zandkuilen en het 

vierdaagse terrein. De overige percelen zijn in meer of mindere mate vergrast en / of 

verbost. 

Beheer 
Het beheer in het Heumensoord berust bij de gemeente Nijmegen. Tot eind jaren 

negentig zijn op de heide vrijwel nooit beheersmaatregelen uitgevoerd. 

Braster (1995) beschrijft een uitvoerig beheersplan met als doelstelling het 

terugdringen van verbossing en vergrassing en een vergroting van het oppervlak heide. 
Het voor u liggende plan sluit hier naadloos op aan. Zoals voorgesteld in Braster 
(1995) zijn in 1998 twee percelen geplagd. Deze hebben een begroeiing van oude en 

jonge heidestruiken, grassen en struweel en plaatselijk vrij veel open zand. Het 

aandeel gras en opslag is plaatselijk hoog en de percelen hebben een afwisselend en 
structuurrijk karakter. Deze structuurrijkdom is te danken aan de relatieve 

kleinschaligheid waarmee de percelen zijn geplagd. Overige, in het plan voorgestelde 

beheersmaatregelen, zoals het kappen van bos en verwijderen van opslag zijn (nog) 

niet uitgevoerd. 
Een aantal voormalige heidepercelen staat op de nominatie om in 2002 te worden 
geplagd. Zoals de plannen er nu voor liggen zal aansluitend hierop een 

begrazingsbeheer worden gestart met behulp van een geleide schaapskudde. Deze zal 
gedurende het groeiseizoen zowel Heumensoord-Noord en het zweefvliegveld 

bezoeken. 

Fauna en flora 

Op de heideterreinen in Heumensoord-Noord komt de zandhagedis nog veelvuldig 

voor. Van de gladde slang zijn alleen historische vondsten bekend, maar het wordt 

zeker niet uitgesloten dat de soort nog steeds in het gebied gevonden kan worden. 
Bijzonder is het algemeen voorkomen van de steppesprinkhaan in de bosranden langs 

de twee open zandkuilen en nabijgelegen heidepercelen. De twee zandkuilen vormde 

voorheen het leefgebied van de blauwvleugelsprinkhaan. Recente onderzoeken hebben 

het voorkomen van de Soort in het Heumensoord niet meer kunnen aantonen. 

Tenslotte was Heumensoord-Noord vroeger ook het leefgebied van de 
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zadelsprinkhaan. Ook deze soort lijkt uit het gebied verdwenen en komt nu alleen nog 

voor op Mulderskop. 

Op de heiden van Heumensoord-Noord zijn de volgende bijzondere plantensoorten 

aangetroffen: heidekartelblad, klein warkruid, gewone vleugeltjesbloem en intacte 
jeneverbesstruwelen. 
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7.3.3 Zweefvliegveld 

Algemene kenschets 
Het zuidelijk gedeelte van Heumensoord, het Maldens Vlak, is sinds 1958 in gebruik 

als zweefvliegveld. Voor die tijd was het terrein begroeid met heide. 

De begroeiing van de banen bestaat uit schraal grasland en zeer kort gemaaide heide. 

De randen van het zweefvliegveld zijn begroeid met struikheide en grazige heide. 

Plaatselijk is opslag aanwezig. 
In de jaren negentig is het terrein ingericht naar de voorstellen beschreven door 

Braster (1992). 

Beheer 
Voor het zweefvliegveld is 1992 de aanzet gegeven voor een betere inrichting ten 

behoeve van het zweefvliegen in combinatie met behoud en ontwikkeling van 

natuurwaarden. Het beoogde doel is een landschapsbeeld van schraal grasland op de 

banen en heide langs de banen dat via een half open begroeiing overgaat in bos 

(Braster 1992). Deze plannen zijn uitgevoerd. 

Fauna en flora 
Het zweefvliegterrein dankt zijn natuurwaarde voor een groot deel aan het voorkomen 

van de nachtzwaluw. Daarnaast komt de zandhagedis in een groot deel van 

heidevegetaties rond het terrein voor. 

Van het zweefvliegveld zijn geen floristische gegevens voorhanden. 

7.3.4 Mulderskop 

Algemene kenschets 
De Mulderskop is een droog heideterrein van ongeveer 35 ha en is eigendom van 

Staatsbosbeheer. Het wordt ingesloten door de spoorlijn Nijmegen - Boxmeer, de 

voormalige goederenspoorlijn Nijmegen - Groesbeek, de Bisseltse Baan en de 

Heumense Baan. 
Door het kleinschalige gebruik in het verleden is een zeer afwisselend gebied ontstaan, 

waarin open heide, heide met boomopslag, houtsingels en aanplanten naast elkaar 

voorkomen. 
Het noordelijke deel bestaat voornamelijk uit open, droge heide met verspreid enkele 

solitaire bomen. 
Grenzend aan de noordoost zijde van het open heideveld, ingesloten tussen de 
voormalige goederenspoorlijn en de Bisseltse Baan, ligt het zogenaamde 

"halfmaanvormige heideterreintje". Dit is een structuurrijk, droog heideterreintje, 

omringd door houtwallen en braamstruwelen, met plaatselijk rijke opslag van grove 

den, eik en sporkenhout. 
Het zuidelijke terreindeel was tot eind zeventiger jaren bebost met aanplant van grove 

den. Na te zijn gekapt is het begin jaren tachtig weer gedeeltelijk ingeplant met 

loofhout. Op plaatsen waar de aanplant is mislukt keerde een half-open heidevegetatie 

terug (Van Beers 1996). In de loop der tijd is het zuidelijke terreindeel bijna geheel 

dichtgegroeid en heeft zich jong bos ontwikkeld. In het zuidelijk deel van het terrein is 

een kleine extensieve akker gelegen. De voedselrijkdom van deze akker komt ten 
goede aan een relatief rijke insectenfauna, waar heidesoorten, zoals de zandhagedis, 

van kunnen profiteren. 
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Beheer 

In 1993 is op Mulderskop een begrazingsexperiment gestart met Schotse hooglanders. 

Het gehele gebied, zowel het noordelijke open heideveld (exclusief het 

• 

	

	 halfmaanvormige terrein) als het zuidelijke half open gebied, is omrasterd. In het 

voorjaar en de zomer zijn twee tot drie grazers in het gebied aanwezig, terwijl in de 

•  herfst en winter het aantal wordt verdubbeld. De lage begrazingsdichtheid in het 

broedseizoen is ingesteld ter voorkoming van verstoring van de in het gebied 

broedende nachtzwaluw. De laatste jaren lopen in het gebied ook drie tot vier pony's 

rond. 

Het halfmaanvormige terrein en het open noordelijke heideveld worden jaarlijks van 

. 

	

	 overmatige opslag ontdaan door vrijwilligers van het ]VN. Op het naar het zuiden 

gerichte taludje langs de spoorlijn zijn in 1999 enkele plagplekken aangelegd met een 
. 

	

	 oppervlakte van elk ongeveer één vierkante meter. Deze open plekken waren tijdens 

het veldonderzoek in 2001 nog steeds aanwezig. 
. 	 Het grote noordelijke heideveld is in twee fasen, in 1984 en 1989 geheel machinaal 

geplagd, 
. 	 In het zuidelijke half open gebied is in de winter van 1998 op 1999 is een groot deel 

van de opslag verwijderd. Op diverse plaatsen is in het voorjaar van 1999 met behulp 

van een shovel zeer kleinschalig geplagd. In totaal zijn ongeveer zes plagplekken 

aangelegd met een oppervlakte van elk ongeveer 15 tot 20 m 2 . • 
Fauna en flora 

Mulderskop is een bolwerk van bijzondere fauna en het meest belangrijke kerngebied 

van het onderzoeksgebied. Het is het enige gebied in Nederland, met uitzondering van 

de Veluwe en de Brunsummerheide, waar zadelsprinkhaan voorkomt, één van de 

eerste sikkelsprinkhanen van het onderzoeksgebied is hier waargenomen, het vormt de 
laatste 	jaarlijkse 	broedplaats 	van 	de 	nachtzwaluw 	in 	het 	onderzoeksgebied, 
zandhagedissen zijn nog algemeen aanwezig en regelmatig worden gladde slangen 
waargenomen. Tenslotte is het gebied heel belangrijk voor de bruine eikepage. 

De meest bijzondere plantensoorten van Mulderskop zijn rode dopheide, die als gevolg 

van de plagmaatregelen op het noordelijke heideterrein massaal is teruggekomen en • 
7.3.5 Heumense Schans 

Algemene kenschets . Het 	gebied 	Heumense 	Schans 	bestaat 	uit 	een 	hooggelegen, 	geaccidenteerd 
heideterrein 	in 	het oosten 	en 	een 	laaggelegen, 	oud 	stationsemplacement 	in 	het 

Ô 
westen. 

Het heideterrein is voornamelijk begroeid met struikheide en is plaatselijk begroeid met 

• opslag 	van 	braamstruweel 	en 	jonge 	bomen. 	Op 	de 	heide 	ligt 	een 	vijfhoekig 
verdedigingswerk met aarden wallen, aangelegd in de 17' eeuw. 

Tussen het heideterrein en het emplacement ligt een zeer schraal, grazig terrein met 

her en der een heidepol. Hieraan grenst via een zeer steile zandige helling heideterrein. • 
Beheer 

De Heumense Schans is in eigendom van en wordt beheerd door de Vereniging 

Natuurmonumenten (Natuurmonumenten 2001). Het heideterrein op de Heumense 

Schans en het schrale, grazige terrein worden begraasd met Schotse hooglanders. 

• 
• 	
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Fauna en flora 
In het gebied komt de zandhagedis voor en regelmatig worden hazelwormen 

waargenomen. De nachtzwaluw is uit het gebied verdwenen. De waarneming van 

veldkrekels is onzeker. Er zijn geen gegevens over bijzondere plantensoorten. 

Het spoorwegemplacement bij Molenhoek is begroeid met structuurrijke, oude heide 

en veel opslag van brem, berk en lijsterbes. Ook komen hier grote bremraap en 

torenkruid voor. 

7.3.6 Mookerheide 

Algemene kenschets 
De Mookerheide, in eigendom van Natuurmonumenten, is een groot geaccidenteerd 

heideterrein, gelegen op de westpunt van de steilrand die de overgang vormt van de 

stuwwal naar de rivierkleigronden (Natuurmonumenten 2001). 

Structuurrijke heidevegetaties worden afgewisseld met vergraste delen en plaatselijk 

wat opslag van brem en struweel. 
Direct ten oosten van het heideterrein van de Mookerheide ligt een met een 
structuurrijke vegetatie van heide, pijpenstrootje en opslag begroeide helling. 

Beheer 
Er wordt een begrazingsbeheer gevoerd met Schotse hooglanders en enkele schapen. 

Tevens wordt er kleinschalig, handmatig geplagd. 

Fauna en flora 
De Mookerheide is een belangrijk gebied voor de zandhagedis en de gladde slang. Van 
deze laatste soort is in 2001 een juveniel exemplaar waargenomen, duidend op een 

zich voortplantende populatie. 

Voorheen 	kwamen 	er 	twee 	bijzondere 	sprinkhaansoorten 	voor: 

blauwvleugelsprinkhaan en veldkrekel. Deze zijn tijdens recent onderzoek niet meer 

waargenomen. 
Er zijn geen gegevens over bijzondere plantensoorten. 

7.3.7 Spoorlijnen 

Het onderzoeksgebied wordt doorsneden door twee spoorlijnen. in noord-zuid richting 

loopt de spoorlijn Nijmegen - Boxmeer. In west-oost richting loopt het voormalige 

goederenspoor Nijmegen - Groesbeek. Deze buigt, na enkele kilometers parallel aan de 

eerstgenoemde lijn te hebben gelopen, af in oostelijke richting. 

Beide spoorlijnen vormen behalve een belangrijk leefgebied voor verschillende 

bijzondere heidefauna, tevens een zeer belangrijke corridor tussen de verschillende 

kerngebieden. Het spoorwegemplacement aan de voet van de Heumense Schans 
wordt onder het deelgebied Heumense Schans verder behandeld. 

Spoorlijn Nijmegen - Boxmeer 

Algemene kenschets 
Ten noorden van de Scheidingsweg ligt aan de oostzijde van de spoorlijn Nijmegen -. 

Boxmeer een brede berm, begroeid met zeer structuurrijke, oude heide, 

braamstruwelen en hier en daar opslag van berk en eik. 
Ten zuiden van de Scheidingsweg zijn de bermen smaller en schraler begroeid. Over 

grote lengtes is de vegetatie zeer kort en open. Plaatselijk is heide aanwezig, 

afgewisseld met braamstruweel, opslag vr loof en naaldhout en gr.zigo 'egetatrs 
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Het geheel is zeer structuurrijk, maar sommige plaatsen groeien te veel dicht met 

opslag en raken begroeid met jong bos. 

Huidige beheer 

De bermen van deze spoorlijn worden door de Nederlandse Spoorwegen vrij van 

opslag gehouden. Onkruidgroei tussen de rails wordt chemisch bestreden. 

Fauna en flora 

De 	spoorlijn 	Nijmegen 	- 	Boxmeer vormt een 	heel 	belangrijk 	leefgebied 	voor 	de 
zandhagedis, die over bijna de gehele lengte kan 	worden aangetroffen. 	Op veel 

plaatsen komt steppesprinkhaan voor. Langs de spoorlijn is de enige sleedoornpage 
van het onderzoeksgebied waargenomen. Regelmatig worden bruine eikepages gezien. 

Voormalige goederenspoor 

. Algemene kenschets 

Het voormalige goederenspoor Nijmegen - Groesbeek doorsnijdt het onderzoeksgebied 

• grofweg in west - oost richting. 

Van west naar oost loopt de spoorlijn eerst langs Mulderskop. Vanaf de overweg van 
de Bisseltse Baan doorkruist de spoorlijn, gelegen in een oude smeitwatergeul, het 

bosgebied van Groesbeek. In het middendeel van dit traject is de spoorlijn geflankeerd • door hoge taluds. Het noordelijke talud heeft een op het zuiden geëxponeerde ligging 

en heeft een warm en droog karakter. Dit talud is over het grootste deel van de lengte 
begroeid met een dichte vegetatie van Amerikaanse vogelkers en eik. Slechts over een 

lengte 	van 	enkele tientallen 	meters 	is 	het 	talud 	begroeid 	met 	een 	structuurrijke • heidevegetatie, jonge opslag van eik, pijpenstrootje en open zand. Op dit deel heeft in 

1996 een kleine brand gewoed waarna alle vegetatie was verdwenen. De vegetatie 

heeft zich daarna hersteld en nu is dit het enige voor heidefauna geschikte deel van de 

berm. • 
Beheer 

Deze spoorlijn wordt door de NS niet meer onderhouden. In de afgelopen jaren hebben 

vrijwilligers regelmatig handmatig beheer gevoerd. Dit bestaat hoofdzakelijk uit het • verwijderen van opslag. 	In 	1999 zijn lokaal kleine plagplekken van ongeveer één 

vierkante meter aangelegd. Deze open plekken waren tijdens het veldonderzoek in • 2001 nog steeds aanwezig. 

Fauna en flora . De berm van deze spoorlijn dankt zijn waarde aan het voorkomen van gladde slang en 

zandhagedis. Door de oprukkende verbossing neemt de betekenis van de berm voor 

deze soorten echter snel af. 

• 73.8 De Buit - Grüske 

Algemene kenschets 

De But is een vrij open bos, met verspreid gelegen open plekken die deels met heide • begroeid zijn. Een grote open plek in het bosgebied is Het Grüske. Dit terreintje ligt op 

een lange, op het zuiden gerichte helling, met aan de voet vooral een korte grazige 

vegetatie. De randen van het terrein zijn begroeid met een structuurrijke vegetatie 

heide van heide, opslag van jonge bomen, pijpenstrootje en braam. • 
• 
• 	
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Beheer 
Om te voorkomen dat het gebied teveel dichtgroeit met opslag worden jaarlijks 

beheersmaatregelen uitgevoerd door het IVN. 

Fauna en flora 
Het gebied herbergt een belangrijke populatie van de zandhagedis, die in dit deel van 

het onderzoeksgebied een steeds kleiner wordende verspreiding heeft. Daarnaast is 

het gebied heel interessant als potentieel leefgebied voor de sikkelsprinkhaan en 

zadelsprinkhaan. 
De zeer zeldzame Duitse brem komt hier voor. 

7.3.9 De Lier 

Aan de westzijde van het spoor ligt De Lier, een heiderestant waar de zandhagedis 

voorkomt. Het westelijk deel is geen heideterrein, maar een heischraal talud. Hoewel 

De Lier in het streefbeeld is opgenomen, valt het buiten de voorliggende planvorming 

en zal het verder niet uitvoerig worden behandeld. Over de gehele lengte van De Lier 
ligt aan de noordzijde een zuidelijk geëxponeerde helling. Deze helling is in potentie 

zeer geschikt als leefgebied voor warmteminnende (heide-)soorten. Met name het 
oostelijk deel is in potentie geschikt voor de zadelsprinkhaan, welke hier in het 

verleden heeft voorgekomen. Een open verbinding met Mulderskop, via de spoorlijn, is 
essentieel om de soort hier in de toekomst terug te laten keren. In het heide gedeelte 

van het oostelijk deel komt de zandhagedis voor, in het ruigere grazige deel komt het 
bruin blauwtje voor. Het grasland in het westelijk deel van De Lier vormt momenteel 

foerageergebied voor de das. 
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• 	8 KNEL- EN AANDACHTSPUNTEN 

8.1 KNELPUNTEN 

In vergelijking met het begin van de negentiende eeuw is het heideareaal tussen 

Nijmegen en 	Mook 	sterk teruggelopen. 	De huidige 	heideterreinen zijn van 	elkaar 

geïsoleerd geraakt. Daarnaast is de kwaliteit van de heide vaak verslechterd. Dit alles 

heeft tot gevolg gehad dat de bijzondere heidefauna achteruit is gegaan. 

8.1 .1 Kwaliteit van de heideterreinen • . Veel 	bijzondere 	heidefauna 	is 	afhankelijk 	van 	een 	zeer 	hoge 	mate 	van 
structuurrijkdom. De meeste diersoorten zijn warmteminnend. Koudbloedige dieren, . zoals reptielen en sprinkhanen, hebben open plekken nodig om zich voldoende in de 

zon te kunnen opwarmen. Tegelijkertijd hebben de dieren vegetatie nodig om te . kunnen schuilen tegen predatoren en ongunstige weersomstandigheden. Voor een 
soort als 	de 	zandhagedis 	is 	de 	aanwezigheid 	van 	open, 	zonbeschenen 	plekken 
essentieel voor de eiafzet. Voor veel soorten is een heidetype met afwisseling van 

jonge en oude struikheide, pijpenstrootje, plekken met open zand en lokaal opslag van 

bomen en brem ideaal. Dit type is echter schaars in het onderzoeksgebied. Een groot 
deel van het heideareaal bestaat uit vergraste, verboste of monotone heide. 

8.1.2 Bedreigingen van heidebiotopen • 
Bebouwing en wijziging bestemming 

Heideterreinen staan bloot aan bedreigingen door bebouwing en verandering van 

bestemming. Voorbeelden zijn de voorgenomen bebouwing van het NS-emplacement 

in Molenhoek en de mogelijke verandering van de terreinen in het deelgebied de Lier. 

Vergrassing / vermossing 

Vergrassing en vermossïng van heideterreinen leidt tot verlies aan structuurvariatie. 

Vooral open zand en lage begroeiing verdwijnen. Als gevolg hiervan kan de heide zich 

niet verder ontwikkelen. Door de afname van structuur verandert het microklimaat • binnen de vegetatie. 	Veel heidefauna raakt hierdoor in de problemen. Veldkrekel, 

steppesprinkhaan en zandhagedis zoeken specifieke microhabitats op. Met name de 

steppesprinkhaan verkiest de warmste plaatsen in zijn biotoop. Zadelsprinkhaan zet . zijn eieren 	af 	in 	de 	bodem. 	Door vergrassing 	wordt 	het 	microklimaat 	koeler en 

vochtiger waardoor de eieren zich niet meer kunnen ontwikkelen. Zandhagedissen . hebben een open structuur nodig om op te kunnen warmen. Meestal gaat het om 

beschutte stukjes open zand, tussen heidestruiken. 	Door de dichte structuur van . grasvegetaties worden dergelijke plekjes steeds schaarser. Met het verdwijnen van 
grote insectensoorten, als gevolg van vergrassing, verdwijnt het hoofdvoedsel van 

diersoorten aan de top van de voedselketen. Vergrassing is hiermee een probleem 
voor 	de 	nachtzwaluw 	en 	andere 	insectenetende 	heidevogels. 	Ook 	lijdt 	de 

nachtzwaluw door vergrassing onder het verlies van geschikte broedgelegenheid. 
Door vergrassing komt het voortbestaan van veel bijzondere heidefauna in gevaar. 

Vergrassing vormt een probleem in alle heideterreinen van het onderzoeksgebied. 

Vooral de heideterreinen in het Heumensoord, de bermen van het zweefvliegveld en 

delen van de Mookerheide leiden of hebben in het verleden sterk te leiden gehad van 

vergrassing. Op enkele delen van Mulderskop en in de bermen van spoorlijnen hebben 

treedt nauwelijks vergrassing op. Hier groeit de bodem dicht met een laag van een 
gifgroene algensoort. • 
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Afname open zand 

Doordat open zand snel opwarmt vormt het een specifiek biotoop voor 

warmteminnende soorten zoals de blauwvleugel- en steppesprinkhaan. Met name 

vergrassing en vermossing leiden tot het dichtgroeien van zandige plekken. Hierdoor 

warmt het zand niet goed meer op en is niet meer optimaal voor de genoemde 

soorten. 
Voor een aantal andere soorten is het verdwijnen vooral van invloed op de 

voortplanting. Zowel de zandhagedis als de zadelsprinkhaan zetten hun eitjes af in 

open zand. De vrouwtjes van de zandhagedis graven holletjes in het zand waar ze hun 

eitjes in afzetten, vrouwtjes van de zadelsprinkhaan steken hiervoor hun legboor in het 

zand. In een vergraste of vermoste situatie kan niet goed gegraven worden en heerst 

een ander microklimaat, waardoor de eitjes niet tot ontwikkeling komen. 

Ook de afname van open zandige plekken is een probleem in het gehele 

onderzoeksgebied, vooral door het hierboven beschreven proces van vergrassing en 

vermossing. 
Vooral de Mookerheide heeft veel open zandig terrein verloren. Door recent 

uitgevoerde plagmaatregelen en de aanwezigheid van twee zogenaamde zandkuilen is 

Heumensoord-Noord betrekkelijk rijk aan open zand. Op Mulderskop en dan met name 

op het halfmaanvormige heideterreintje raken open plekken begroeid met een laag 

algen. 

Verbossing en verruiging 

Opslag is voor veel soorten van belang. Het zorgt voor stuctuurvariatie en daarmee 

voor beschutting tegen wind en zon en functioneert tevens als zangpost voor vogels 

als de roodborsttapuit. Ook de zadelsprinkhaan is sterk afhankelijk van struiken en 

struweel als zangpost. 
Teveel opslag is ook niet goed. Door een toenemende begroeiing met struiken, jonge 

bomen en struweel kan de zon onvoldoende doordringen. Na verloop van tijd groeien 
de terreinen dicht en gaat de opslag over in bos, waarmee heideareaal verloren gaat. 

Hiermee is geen enkele soort gebaad. 
Verbossing speelt niet alleen op heideterreinen. Ook schrale graslanden en wegbermen 
gaan op deze wijze verloren. Voor het bruin blauwtje, dat afhankelijk is van schrale 

graslanden, heeft dit verlies van leefgebied als gevolg. 

Heumensoord-Noord, het zweefvliegveld en het zuidelijk deel van Mulderskop zijn in 

het verleden grotendeels dichtgegroeid met opslag. Door recente beheersmaatregelen 

zijn delen hiervan weer opengelegd. 

Afname structuur 
Afname van de structuur van de heide is het gevolg van meerdere factoren, waarvan 

er reeds een aantal is besproken. Hieronder vallen vergrassing en verbossing. 
Daarnaast is plaggen een van de hoofdoorzaken voor het verlies aan structuur. 

Doordat veelal grote stukken heide in één keer worden geplagd ontstaan grote, 

monotone heidevelden van één jaarklasse. De eerste jaren ontbreken 

schuilmogelijkheden in de vorm van oude heidestruiken, brem of opslag. In een later 

stadium ontbreken juist de open plekken. 
Structuurvariatie leidt tot een veelheid aan microklimaten, waardoor voor veel soorten 

geschikte habitats ontstaan. Strucuurvariatie is voor bijna alle in dit raport behandelde 

soorten van belang. 

44 



Bureau Natuurbalans - Limes Divergens 	 Herstel van de heide tussen Nijmegen en Mook 

Een typische soort die van meerdere van deze habitats gebruik maakt is de 

zandhagedis. Deze soort maakt gebruik van beschutte, zonbeschenen plekken om op 

te warmen en te jagen. Daarnaast maakt de zandhagedis gebruik van dichte vegetatie 

als schuilplaats. Tenslotte worden eitjes afgezet in open zand. Als een van deze 

factoren ontbreekt kan de soort zijn levenscyclus niet voltooien. 

Door grootschalig plaggen verdwijnt eveneens de aanwezige brem en opslag. Dit heeft 
nadelige gevolgen voor soorten als zadelsprinkhaan en roodborsttapuit. 

De opslag en brem zorgen normaal gesproken tevens voor een geleidelijk overgang 

van heide naar bos. Door het plaggen wordt deze overgang zeer scherp. Een soort als 

de bruine eikepage is afhankelijk van goed ontwikkelde zoomvegetaties. 

Ontworming van grazers 

Grote grazers die worden ingezet bij seizoensbegrazing krijgen vaak een 

ontwormingsmiddel toegediend. Door deze behandeling wordt de mest van deze 

dieren ongeschikt als voedsel voor kevers, zoals mestkevers, doodgravers en histers, 
. 

	

	 die als gevolg hiervan uit heidegebieden verdwijnen. Met deze kevers verdwijnt een 
belangrijke voedselbron voor insectenetende heidevogels. 

S Verstoring door recreatie en begrazing . Met name broedvogels zijn gevoelig voor verstoring door recreatie en verkeer. Het is 

daarom zaak het aantal wegen en paden door heidegebieden zo beperkt mogelijk te 
houden. 	Een 	voorbeeld 	van 	een 	zeer 	verstoringsgevoelige 	vogelsoort 	is 	de 
nachtzwaluw. Deze soort is tevens sterk gevoelig voor verstoring door grote grazers. 

Broedgebieden van nachtzwaluw mogen daarom slechts zeer extensief begraasd 

worden. Het enige gebied wat hier mogelijk onder te lijden heeft is Mulderskop. De 

betreffende heidefauna is niet of nauwelijks gevoelig voor verstoring, met uitzondering 

van de nachtzwaluw. Deze soort broedt bijna alleen nog in het zuidelijke deel van 

Mulderskop. De begrazing met Schotse hooglanders in combinatie met recreanten 

heeft mogelijk een verstorende invloed op de nachtzwaluw. Of en in welke mate de • verstoring optreedt is niet bekend. Een uitbreiding van het aantal grazers in het gebied 

is ten aanzien hiervan niet wenselijk. 

8.1.3 Omvang van de heideterreinen 

Zoals eerder vermeld is het totale heideareaal in het onderzoeksgebied klein. Dit areaal 

is opgebouwd uit kleine, van elkaar gescheiden heideterreinen. Alle heideterreinen zijn 

aan alle kanten ingesloten door bos. Vooral de terreintjes in Heumensoord-Noord zijn • relatief klein. Het totale heideareaal in dit deelgebied is weliswaar vrij groot, maar de . afzonderlijke terreintjes zijn veelal beperkt in omvang en van elkaar gescheiden. De 

oorzaak hiervan is verbossing. 

Ô 
Kleine heidegebieden kunnen slechts kleine populaties herbergen. Indien de terreinen 

eveneens geïsoleerd zijn is de kans dat soorten uitsterven erg groot. Voor gezonde . populaties is van belang dat de heideterreinen een voldoende grote omvang hebben. 
Indien de gewenste structuur aanwezig 	is 	kan een 	dergelijk terrein omvangrijke • populaties herbergen. 

Met een vergroting van het oppervlak van een heidegebied neemt tegelijkertijd het 

aantal mogelijke biotooptypen toe, zodat in grote gebieden de terreinheterogeniteit 

veel groter kan zijn dan in kleine snippers. Dit leidt ertoe dat in grote heidegebieden 

veel meer diersoorten een geschikt leefgebied vinden dan in kleine gebiedjes. • • • 	 45 • 
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8.1.4 Isolatie van de heideterreinen 

Door de toename van de hoeveelheid bos in het onderzoeksgebied is veel heide 

verdwenen. De resterende heideterreinen zijn ingesloten en vaak van elkaar 

gescheiden. Enkele zeldzame soorten, zoals de zadelsprinkhaan en de nachtzwaluw 

komen slechts op één of enkele van de terreinen voor. Door de geïsoleerde ligging van 

de terreinen is uitwisseling van individuen tussen de verschillende terreinen niet of 

nauwelijks mogelijk. Voor een weinig mobiele soort als de zadelsprinkhaan speelt dit 

een grote rol. Uitwisseling tussen meerder deelpopulaties is voor veel soorten 

belangrijk. 
Als er meerdere deelpopulaties in een gebied aanwezig zijn, welke met elkaar 

verbonden zijn, ontstaat er een metapopulatiestructuur. Een dergelijke structuur 

bestaat uit een aantal kernpopulaties, welke met elkaar verbonden zijn, waardoor 

uitwisseling van individuen mogelijk is. In een metapopulatie kunnen calamiteiten 

opgevangen worden. Indien een deelpopulatie verdwijnt, kan herkolonisatie plaats-

vinden vanuit de andere deelpopulaties. Bij geïsoleerde populaties vindt deze 

herkolonisatie niet plaats. Soorten uit het onderzoeksgebied die gevoelig zijn voor 

isolatie door hun beperkte mobiliteit zijn gladde slang, zandhagedis en 

zadelsprinkhaan. 

8.2 AANDACHTSPUNTEN 

Bij de vorming van inrichtings- en beheersplannen in het onderzoeksgebied dient 

rekening gehouden te worden met het huidige gebruik van het terrein. Dit gebruik 

dient ook in de toekomst mogelijk te blijven met gelijke intensiteit. 

8.2.1 Maatregelen bos- en heidebeheer 

De maatregelen, die in §9.2 worden beschreven, richten zich voor een groot deel op 
het omvormen van gesloten bosvegetaties naar open bos en structuurrijke heide. Om 

dit te bewerkstelligen is een aantal specifieke maatregelen gewenst betreffende het 

bos- en heidebeheer. 

Inpassing van de maatregelen in het huidige bos- en natuurbeleid 

De voorgestelde maatregelen omtrent het bosbeheer die noodzakelijk worden geacht 

om het gebied om te vormen tot een gebied waarin bijzondere heidefauna duurzaam 

kan overleven, zijn veelal ingrijpend van aard. Knelpunten zijn gesignaleerd rondom het 

(gedeeltelijk) kappen van bos om meer openheid te verkrijgen. Dit brengt herplantplicht 

in het kader van de Boswet met zich mee. Voor verdere detaillering over de Boswet 

zie bijlage 5. 
Onderstaande aandachtspunten geven weer welke zaken bij de uitvoering van de 

boswerkzaamheden in het kader van de boswet in acht dienen te worden genomen. 

• 	Beukenlanen en waardevolle opstanden, waaronder oude hakhoutstoven, wilde 

appel en inlandse eiken, dienen te allen tijde gespaard te blijven. Indien in 

dergelijke percelen maatregelen zijn voorgesteld hebben deze betrekking op het 

vrijstellen van deze opstanden door het kappen van onder meer grove dennen. 

• 	Waar mogelijk is het invoeren van hakhoutbeheer te prefereren. Daardoor kunnen 

de cultuurhistorische waarden van het gebied duidelijk naar voren komen. 

• 	Voor het verwijderen van opslag tot 10 jaar wordt ontheffing op de Boswet 

verleend. 

• 	Binnen de Boswet is het mogelijk open plekken te creëren tot 0,5 ha. Deze 

plekken kunnen (eventueel met aanvullende maatreçielen) worden benut deer de 
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heidefauna. 	De 	plekken 	groeien 	door natuurlijke successie 	weer dicht. 	Door 
regelmatig nieuwe plekken te creëren ontstaat een dynamisch bos, waarin zowel 

bos- als heidesoorten een leefgebied kunnen vinden. • 	Dunnen van bos is, zonder herplantplicht, mogelijk tot een kroondakbedekking • van 60%. • 	De uitvoering van boskap dient op een landschappelijk aantrekkelijke manier te 

worden uitgevoerd. Dat houdt in dat niet altijd perceelgrenzen worden gevolgd 

als begrenzing van het bos. De 'nieuwe' bosranden dienen een grillige vorm te 

krijgen met inhammen en overstaanders. De exacte invulling hiervan is afhankelijk 

van de situatie ter plaatse en dient tijdens de uitvoering te worden bepaald en is 

derhalve niet op de kaarten opgenomen. 

. • 	Uitbreiding van het inheemse bos met bijzondere soorten zorgt voor een verrijking 
van 	het onderzoeksgebied. 	Het aanplanten 	van 	inheemse soorten 	is daarbij . mogelijk maar zal in goed overleg met de provincie, terreinbeheerders en kundige 

instanties als Bronnen Onderzoek & Advies moeten plaatsvinden. 

8.2.2 Recreatie 

Grote delen van het onderzoeksgebied worden intensief gebruikt voor recreatieve 

doeleinden. Mookerheide, Mulderskop, Heumensoord en de bossen van Groesbeek zijn 

belangrijke wandel- en fietsgebieden. 

Een deel van het Maldens Vlak is in dienst als zweefvliegveld en in het Heumensoord 
is een speciale zone ingericht als kampeerterrein tijdens de Vierdaagse. 

Het huidige gebruik van deze terreinen dient ook in de toekomst gewaarborgd te 

blijven. 

8.2.3 Begrazing 

Op een aantal terreinen binnen het gebied vindt begrazing plaats. Mulderskop wordt 

jaarrond begraasd door Schotse hooglanders en paarden en op de Mookerheide vindt 

momenteel jaarrondbegrazing plaats met Schotse hooglanders. Vanaf 2002 worden 
Heumensoord-Noord en het zweefvliegveld begraasd door een kudde schapen onder 

begeleiding van een herder. 

Deze begrazingseenheden blijven ook in de toekomst gehandhaafd. Bij de vorming van 

beheersplannen dient hier rekening mee gehouden te worden. De beheersmaatregelen 

dienen afgestemd te worden op de resultaten van de begrazing. 

8.2.4 Overige aandachtspunten 

• In enkele delen van het gebied is nog onontplofte munitie uit WOII aanwezig. Indien . dergelijke terreinen geplagd worden, dient hier rekening mee gehouden te worden. 
Tevens 	dient 	bij 	plagbeheer 	rekening 	gehouden 	te 	worden 	met 	de 	mogelijke 
aanwezigheid van verontreinigde grond. Deze zal afgevoerd moeten worden. 
Mogelijk 	zijn 	cultuurhistorisch 	elementen 	aanwezig. 	Deze 	dienen 	vanzelfsprekend 

• gespaard te blijven. 

De aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik vormt eveneens een 
knelpunt. Deze soorten vormen snel opstanden en zijn daardoor moeilijk permanent te 

verwijderen 

S 
S 
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• 	9 AANEENGESLOTEN HEIDE TERUG TUSSEN NIJMEGEN EN MOOK 

• 
Dit hoofdstuk beschrijft het streefbeeld van het onderzoeksgebied met de daarvoor 

benodigde inrichting- en beheersmaatregelen. in §9.1 wordt een algemeen streefbeeld 

geschetst, §9.2 beschrijft de specifieke maatregelen. in §9.4 wordt dieper ingegaan 
op de verschillende kerngebieden en corridors. 

In een aparte paragraaf wordt ingegaan op een toekomstige schapenbegrazing in het 

Heumensoord, eventueel uitgebreid naar de overige gebieden. Voor algemene 

informatie over de genoemde beheersmethodieken wordt verwezen naar bijlage 2. 

Hierin wordt algemeen ingegaan op heidebeheer en de methoden die kunnen worden 

toegepast. 

Ie 9.1 STREEFBEELD ONDERZOEKSGEBIED 

Ô 
Van de heidegebieden ten zuiden van Nijmegen is nog maar weinig over. Nu is het 

gebied tussen Nijmegen, Mook en Groesbeek bijna geheel begroeid met bos, waarin 

Mookerheide, Heumense Schans en Mulderskop als kleine heiderestanten bewaard zijn 

gebleven. 
Om 	de 	achteruitgang 	van 	de bijzondere 	heidefauna 	in 	het 	onderzoeksgebied te 

stoppen en het voortbestaan van soorten op de lange termijn te garanderen, dient een 

deel van de glorie van weleer te worden hersteld. 

Een glooiend heidelandschap dat het hele gebied tussen Nijmegen en Mook beslaat is 

een utopie en vanwege de huidige natuur- en recreatieve waarde van de bossen op de 
stuwwal evenmin gewenst. 

Een duurzaam behoud en ontwikkeling van droge, structuurrijke heidebiotopen kan ook 

gerealiseerd 	worden 	door 	middel 	van 	ingrepen 	op 	kleinere 	schaal. 	Het 	hier 

gepresenteerde streefbeeld richt zich met name op drie fasen: het verbeteren van de 
kerngebieden, 	het 	vergroten 	van 	de 	kerngebieden 	en 	het 	verbinden 	van 	de • kerngebieden. 

Door verbetering van de heidebiotoop in de kerngebieden worden de populaties van 

0 bijzondere heidefauna versterkt. De vergroting van het heideareaal rond de huidige 

kerngebieden is nodig om de bijzondere soorten heidefauna een kans te bieden de • populaties uit te breiden. Dit is nodig omdat het bij veel soorten om kleine en zeer 
geïsoleerde 	populaties 	gaat. 	Het 	met 	elkaar 	verbinden 	van 	kerngebieden 	biedt • bijzondere heidefauna de mogelijkheid nieuwe of in het verleden bezette kerngebieden . te bevolken. 
Speerpunt in dit project is de zadelsprinkhaan. Het streven is dat deze, door zijn zeer . kleine verspreidingsgebied zeer kwetsbare soort, straks gevonden kan worden van de 

heidegebieden in het noorden van Heumensoord tot op de Mookerheide, en in zijn 

voorkomen niet meer beperkt is tot Mulderskop. 

Als sluitstuk en garantie voor duurzaamheid is een extensief en op structuurvariatie 

gericht heide-- en bosrandenbeheer noodzakelijk. 
In figuur 7 is het streefbeeld van het onderzoeksgebied op perceelniveau aangegeven. • 

9.1 .1 Verbeteren kerngebieden 

Veel bijzondere diersoorten van droge heide hebben een zeer beperkte verspreiding in 
het 	onderzoeksgebied. 	Een 	aantal 	soorten 	komt 	voor 	in 	een 	enkel 	kerngebied. 

Voorbeelden hiervan zijn zadelsprinkhaan en nachtzwaluw, die in hun verspreiding • hoofdzakelijk beperkt zijn tot Mulderskop. 

• 
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Om een duurzaam behoud van deze en andere soorten en een toekomstige uitbreiding 

naar nog niet gekoloniseerde locaties te kunnen garanderen, is allereerst een sterke 

positie van de kerngebieden vereist. 

Grote delen van de kerngebieden zijn momenteel begroeid met eenvormige 

vegetatiestructuren. Aaneengesloten, structuurloze vegetaties van bijvoorbeeld heide 

of pijpenstrootje zonder variatie in leeftijd, aanwezigheid van opslag of zandige 

plekken, zijn voor bijzondere heidefauna niet geschikt als leefgebied. Door wijzigingen 

in het beheer, gericht op kleinschaligheid en verhoging van structuurvariatie, kan deze 

situatie eenvoudig worden gewijzigd. Belangrijke punten zijn: 

• 	herstel van heidevegetaties op voormalige heideterreinen 
• lokaal meer bremstruweel en opslag in nu éénvormige heidevegetaties 

• meer open zand 
• 	geleidelijker overgangen naar bos 

9.1.2 Vergroten kerngebieden 

Na de verbetering van de heidebiotoop binnen de kerngebieden is de volgende stap de 

vergroting van het heideareaal in het onderzoeksgebied. Het heideareaal beslaat 

momenteel ruim 100 ha. Het grootste deel hiervan wordt in beslag genomen door de 

grotere heiderestanten Mookerheide, Mulderskop en Heumense Schans. Kleine 

heideterreintjes in het Heumensoord, op het zweefvliegveld, bermen van bospaden en 

langs de spoorlijnen vormen slechts een klein, doch zeer belangrijk deel van het 

heideareaal in het onderzoeksgebied. 
Voor het duurzaam voortbestaan van de bijzondere heidefauna in het 

onderzoeksgebied is een uitbreiding van het heideareaal noodzakelijk. Gronden rondom 

de kerngebieden hebben goede potenties om ingericht te worden als heide. In veel 

gevallen zal hiervoor bos moeten wijken (zie verder §9.4). Een indicatie van de 

omvang van de terreinen die nodig is voor een zich duurzaam handhavende populatie 

is te vinden in tabel 4. 

Tabel 4. Minimum arealen kernpopulaties 

Soort oppervlakte kernpopulatie (ha) 

Nachtzwaluw 500-1000 

Groene specht 500-1000 

Roodborsttapuit 100-500 

Geelgors 100-500 

Boomleeuwerik 100-500 

Gladde slang 25-100 

Bruine eikepage 25-100 

Bruin blauwtje 25-100 

Heivlinder 25-100 

Zandhagedis 10-25 

Hazelworm 10-25 

Zadelsprinkhaan 10-25 

Veldkrekel 10-25 

Blauwvleugelsprinkhaan 10-25 

Steppesprinkhaan 10-25 

Sikkelsprinkhaan  10-25  
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• 	 9.1 .3 Verbinden kerngebieden 

Tenslotte 	dienen 	de 	kerngebieden 	met 	elkaar te 	worden 	verbonden 	zodat 	een 
samenhangend geheel ontstaat. Uitwisseling van individuen zorgt voor een duurzaam 

behoud van soorten. Voorbeelden van geschikte corridors zijn bospaden met brede, 

zonnige 	bermen, 	begroeid 	met 	heidevegetaties 	en 	bosranden 	met 	een 	goed 
ontwikkelde zoom- en mantelvegetatie. 

9.1.4 Duurzaam integraal beheer 

• Kleinschalig en extensief beheer, gericht op behoud van het heidelandschap met . voldoende structuurvariatie, is een vereiste om het heidelandschap op lange termijn in 

stand te houden als leefgebied van de bijzondere heidefauna. 

9.2 BEHEERSMAATREGELEN 

De maatregelen omtrent het beheer kunnen onderverdeeld worden in acht typen. Deze 

typen zijn hieronder beschreven. De locaties waar de maatregelen gewenst zijn, zijn 
weergegeven in figuur 8. Op basis van deze figuur zijn vervolgens in tabel 5 voor de 

beheersmaatregelen indicaties van de bijbehorende oppervlaktes weergegeven per 

deelgebied. De tabel kan als leidraad fungeren om het oppervlakte bos te bepalen dat • onderhevig is aan de herplantplicht. 

Bij alle maatregelen dient opgemerkt te worden dat waardevolle bomen en lanen, 

waaronder oude boswallen en oud hakhout, behouden dienen te blijven (zie ook § 8.1.5). De uitvoering van boskap dient op een landschappelijk aantrekkelijke manier 

te worden uitgevoerd. De 'nieuwe' bosranden dienen grillig van vorm te zijn met 

inhammen en overstaanders. De exacte invulling hiervan is afhankelijk van de situatie 

ter plaatse en dient tijdens de uitvoering te worden bepaald en is derhalve niet op de 

kaarten opgenomen. 

Voortzetten 	huidig 	beheer. 	De 	huidige 	vorm 	van 	(begrazings)beheer 	is 
toereikend. Er hoeven geen bomen te worden verwijderd. Geringe opslag van 

struiken en bomen is veelal wel gewenst omdat veel soorten de afwisseling en 

dekking binnen het terrein waarderen. 

Het 	verwijderen 	van 	bosopslag. 	De 	maatregel 	is 	van 	toepassing 	op • terreindelen die recent (< 10 jaar) zijn dichtgegroeid met spontane bosopslag . en voorheen tot geschikt heideleefgebied behoorden. De terreindelen hebben 

een 	grote 	kans 	om 	zich 	opnieuw tot 	leefgebied 	of 	verbindingszone 	te . ontwikkelen. 

Gesloten bos omvormen tot bos met structuurrijke heide en mantelvegetaties * langs bospaden. De maatregel zorgt voor overgangen van open terrein naar 

bos langs paden of op bosdelen langs (potentieel) geschikte leefgebieden.. De 

zone fungeert als corridor of als randzone langs leefgebieden. Het bos dient 
hier gedund te worden opdat ontwikkeling van een mantelzoom, o.a. met 

brem, 	en 	ontwikkeling 	van 	vegetaties 	van 	struikheide 	en 	pijpenstrootje 
mogelijk worden. 	Oude boswallen 	en 	hakhout dienen 	hierbij 	gespaard te 
blijven. De corridors dienen voldoende zoninstraling te hebben zodat ze tevens 

functioneren 	als 	(tijdelijk) 	leefgebied 	voor 	heidefauna. 	De 	open 	bosdelen 

dienen wisselende breedtes te krijgen, zodat er grillige bosranden ontstaan. 
Als richtlijn voor de minimummaat voor de breedte van de corridors geldt 

twee maal de lengte van de aangrenzende bomen. Dit komt neer op circa 

40m. Delen die gekapt worden en open blijven zijn herplantplichtig. 

S 
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Tabel 5. Overzicht van de maatregelen per deelgebied op basis van figuur 8. De oppervlakten zijn berekend op basis van 

ht krthir 	ilç 7nItnin nipt nn 	naiiwkeiirio 

Beheersmaatregel 4 Huidig Verwijderen Verbreden Vrijstellen Dunnen Omvormen Bos Plaggen Totaal 

beheer bosopslag paden met opstanden van bos bos naar volledig 

mantelzones heide met kappen 

bosopslag 

Kerngebied 

Heumerisoord-Noord 10,0 0,5 0,0 8,0 5,5 2,3 3,5 0,0 29,7 

Zweefvliegveld 10,7 0,0 0,0 1,2 2,1 5,7 1,1 0,0 20,9 

Mulderskop 13,3 16,6 0,0 0,0 11,9 4,5 9,5 0,0 55,8 

Heumense Schans 10,5 1,7 0,0 0,0 1,2 0,4 0,0 0,0 13,7 

Mookerheide 29,1 0,0 0,0 1,0 3,7 0,7 0,0 0,0 34,4 

Spoorlijn Nijmegen - 

Boxmeer 0,5 10,8 0,7 0,0 2,7 6,7 6,8 0,0 28.1 

Spoorlijn Nijmegen - 

Groesbeek 0,4 0,3 0,6 10,4 8,4 9,1 1,5 0,6 31,4 

Grüske / De But 2,4 1,6 0,6 6,5 6,1 4,9 2,6 0,0 24,7 

De Lier 7,1 0,0 1,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 9,4 

Corridors 

Heumensoord-Noord 

met Zweefvliegveld 0,5 0,6 5,4 0,0 0,8 0,0 5,1 0,0 12,3 

Spoorlijn Nijmegen - 

Boxmeer met Grüske - 

But 0,4 0,0 3,6 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 5,4 

Mulderskop met 

Heumense Schans 0,2 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 

Heumense Schans met 

Mookerheide 10,5 3,1 3,9 0,0 5,0 14,1 2,5 5,3 44,4 

Mulderskop met 

Mookerheide 10,6 0,0 2,4 0,0 9,2 8,3 0,0 7,3 37,8 

Totaal 106,2 36,4 19,0 27,1 56,7 57,6 33,6 13,1 349,7 

Vrijstellen oude bosopstanden. Percelen waar oud hakhout, wilde appel of 

andere waardevolle bosopstanden voorkomen. Deze elementen dienen te 

worden vrijgesteld door onder meer grove dennen te verwijderen. Daardoor 

komen ze meer als waardevol cultuurhistorisch bosgebied naar voren en 

krijgen meer kans om zich verder te ontwikkelen. Per situatie dient bekeken te 

worden of herplant verplicht is. 

Dunnen van bos. Met deze maatregel wordt gesloten bos omgevormd naar 

een open bostype met heidevegetaties op de bosbodem. Er worden bomen 

gekapt, zodat uiteindelijk een kroondakbedekking van tenminste 60% 

overblijft. Er dienen vooral grove dennen te worden verwijderd. Oud hakhout 

en andere loofbomen dienen gespaard te blijven. Plaatselijk is het mogelijk om 

een kapvlakte te maken. Vervolgens krijgt het bos hier weer kans om zich 

spontaan te vestigen. In de periode totdat het bos volledig de open plek heeft 

bezet, kan de flora en fauna van open terreinen deze kapvlakten bevolken. 
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Vervolgens 	kan 	in 	de 	directe 	nabijheid 	een 	nieuwe 	kapvlakte 	worden 

aangelegd. Per situatie dient bekeken te worden of herplant verplicht is. 

Omvormen gesloten bos naar heide met bosopslag. Deze maatregel heeft 

betrekking op het vergaand dunnen van bos, zonder dat het bos volledig 

gekapt wordt. Er dienen vooral grove dennen te worden verwijderd. Oud 

hakhout dient gespaard te blijven. Middels lokaal plaggen en begrazing kan 

hier 	een 	heidevegetatie 	ontstaan. 	Er 	wordt 	gestreefd 	naar 	een 

kroondakbedekking van 10-25%. De gekapte delen zijn herplantplichtig. • Het plaatselijk volledig kappen van bestaand bos. Dit geldt voor gebieden met 

ouder (naald)bos waar voorheen open heide was te vinden of voor dichte 

bosgebieden die een barrière vormen in een corridor. 	Deze maatregel valt . onder de Boswet en er is herplant noodzakelijk. 

Plaggen. 	Door het plaggen van het terrein kunnen weer pioniervegetaties . ontstaan. De maatregel kan schraal grasland of heide als streefbeeld hebben. 

Plagwerkzaamheden dienen altijd kleinschalig te worden uitgevoerd, al dan 
niet in een mozaïekpatroon. 

9.3 HET ONDERZOEKSGEBIED IN EEN BREDER PERSPECTIEF 

Het 	onderzoeksgebied 	als 	geheel 	ligt 	geïsoleerd 	ten 	opzichte 	van 	andere 

heidegebieden, maar kan aan de hand van de voorliggende visie in één grote, goed 

functionerende eenheid worden omgezet. 

Het enige natuurgebied in de directe omgeving waar heidevegetaties voorkomen zijn 
de Overasseltse en Hatertse vennen in de gemeente Heumen, ten zuidwesten van • Nijmegen. In dit gebied komt ondermeer de steppesprinkhaan voor. 

Ondanks het feit dat de twee gebieden slechts enkele kilometers van elkaar verwijderd 

liggen, is uitwisseling van heidefauna niet mogelijk en moeilijk realiseerbaar. Hiervoor 
zijn de volgende drie barrières verantwoordelijk: de Rijksweg tussen Nijmegen en • Malden, het Maas-Waal kanaal en de A73. Mogelijk nog belangrijker is het feit dat het 

tussenliggende gebied altijd erg nat is geweest en waarschijnlijk voor de heidefauna 

van beide gebieden altijd een barrière is geweest. Van oudsher komt de zandhagedis 

ook niet voor in de Overasseltse en 	Hatertse vennen. 	Omgekeerd zijn er geen 

S levendbarende hagedissen op de stuwwal te vinden. Deze soort komt wel in de 

Overasseltse en Hatertse vennen voor. Uitwisseling tussen de twee gebieden is dan • ook niet gewenst. . Ook verbindingen met de in het oosten en zuiden gelegen bossen van respectievelijk 

de stuwwal en de Sint-Jansberg met aansluitend het Reichswald, zijn voor heidefauna . niet van toepassing. Deze gebieden zijn nooit begroeid geweest met heidevegetaties 

of hebben inmiddels een bijzondere andere begroeiing (Sint-Jansberg). . Op 	basis 	van 	bovenstaande 	argumenten 	is 	de 	realisatie 	van 	verbindingen 	voor 

heidefauna, tussen het onderzoeksgebied en natuurgebieden in de omgeving, niet 

• wenselijk. 

9.4 STREEFBEELDEN EN BEHEERSMAATREGELEN PER KERNGEBIED 

In deze paragraaf wordt het streefbeeld per kerngebied nader uitgewerkt. Daarnaast 

worden de maatregelen beschreven die nodig zijn om het streefbeeld te realiseren. 

Voor de in de tekst genoemde locaties wordt verwezen naar figuur 7 en 8. Een 

prioritering van de maatregelen wordt geschetst in figuur 9. 

1 
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9.4.1 Heumensoord-Noord 

Het streefbeeld voor Heumensoord-Noord sluit goed aan bij de doelstellingen en 

streefbeelden uitgewerkt in Braster (1995). 

Verbetering 

Momenteel zijn slechts kleine delen van Heumensoord-Noord begroeid met een goed 

ontwikkelde heidevegetatie. Deze locaties zijn rond 1998 geplagd (zie §. 7.3.1). 

Grenzend aan deze heidepercelen liggen voormalige heideterreintjes die geheel zijn 

vergrast en bebost. Het kerngebied kan worden verbeterd door op deze percelen een 

structuurrijke heidevegetatie te herstellen. 

Vergroting 
In het streefbeeld is tevens een aantal percelen die al veel langer bebost zijn, 

aangemerkt als locatie voor te ontwikkelen heidevegetatie. 

De huidige heidepercelen zijn ingesloten door bospercelen met een vrijwel geheel 

vergraste ondergroei. Door de begroeiing van deze percelen om te zetten in een 

heidevegetatie kan het kerngebied belangrijk worden vergroot. 

Verbinding 

In het streefbeeld zijn de heidegebieden in het Heumensoord-Noord verbonden met het 

in het zuiden gelegen zweefvliegveld en de bermen van de in het oosten gelegen 

spoorlijn Nijmegen - Boxmeer, ter hoogte van het schietterrein (corridor 1, zie 

§ 9.4.8). 

Randvoorwaarden 

Het vierdaagse terrein zal ook in de toekomst de huidige bestemming hebben. Als 

gevolg hiervan worden inrichtings- en beheersmaatregelen in dit deel van het terrein 
als niet zinvol beschouwd. Om verdere uitbreiding van schadelijke activiteiten in de 
omgeving te voorkomen dient het vierdaagse terrein duidelijk te worden afgebakend. 

Beheersmaatregelen 
De maatregelen die uitgevoerd moeten worden in Heumensoord-Noord hebben vooral 

betrekking op het kappen van bos en het verwijderen van opslag op voormalige 

heideterreinen. Op van bos ontdane percelen kan plaatselijk kleinschalig worden 

geplagd om eventueel vervilte grondlagen te verwijderen en een zandig milieu te 

creëren. 
Zoals al eerder aangegeven komt het in dit rapport geschetste streefbeeld goed 

overeen met de in Braster (1995) voorgestelde inrichting van het heidegebied in het 
noorden van Heumensoord. Voor de beheersmaatregelen die moeten worden 

uitgevoerd in Heumensoord-Noord wordt dan ook hiernaar verwezen. 

9.4.2 Zweefvliegveld 

Verbetering 
In het kader van het door Braster (1992) opgestelde herinrichtingsplan van het 

zweefvliegveld zijn in de loop der jaren diverse inrichtingsmaatregelen uitgevoerd. 

Verbeteringen binnen de huidige heidebiotoop van dit kerngebied zijn hierdoor niet 

noodzakelijk. 
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• Vergroting 

In het streefbeeld is het heideareaal in het kerngebied zweefvliegveld uitgebreid door 

het bos van de noordelijke driehoek om te zetten naar heidevegetaties. Zeer wenselijk 

is ook de ontwikkeling van heidevegetaties op de huidige bospercelen gelegen tussen 

5 het zweefvliegveld en de spoorlijn Nijmegen - Boxmeer. Door deze ontwikkeling tot 

stand te brengen wordt het zweefvliegveld verbonden met het belangrijke kerngebied 

• 
Bosranden dienen zeer geleidelijk te worden ingericht. 

S 
Verbinding 

S Door aaneengesloten bospercelen tussen de heidegebieden in Heumensoord-Noord en . het zweefvliegveld in te richten als heide ontstaat een belangrijke verbinding tussen 

beide kerngebieden (corridor 1, zie § 9.4.8). 

Randvoorwaarden 

Als randvoorwaarde geldt dat het zweefvliegveld voor publiek ontoegankelijk blijft en 

het zweefvliegen veilig en met de huidige intensiteit kan worden Voortgezet. 

Beheersmaatregelen 

• De maatregelen die betrekking hebben op het zweefvliegterrein zijn het kappen van 

het driehoekige bosperceel tussen de twee banen aan de noordkant van het gebied. 

Inrichtingsmaatregelen voorgesteld in Braster (1992) zijn voor een zeer groot deel 

reeds uitgevoerd. 

S 
9.4.3 Mulderskop 

S 
Verbetering 

Het grote heideterrein in het noorden van dit kerngebied heeft een erg monotone 
heidevegetatie met een geringe structuurvariatie. Eind vorige eeuw zijn grote delen 
van dit terrein een aantal malen geplagd. Het gevolg hiervan is dat de Vegetatie voor 

bijna 100% uit struikheide van gelijke leeftijd bestaat. Daarnaast zijn de overgangen 
naar het omringende bos veelal erg scherp. 

De heidebiotoop in dit deel van het terrein kan verbeterd worden door meer structuur 

S aan te brengen in de heidevegetatie. Verspreid in het terrein is meer opslag van 

struiken en struweel gewenst, afgewisseld door open zandige plekken. Daarnaast 
S dienen de overgangen naar bos te worden verzacht. . In 	het 	zuidelijke 	deel 	van 	Mulderskop 	is 	recent 	een 	aantal 	beheersmaatregelen 

getroffen. Nadat het gebied bijna geheel was dichtgegroeid met bosopslag is deze 

S voor een groot deel verwijderd. De heidevegetatie is echter nog niet goed ontwikkeld 

door de sterke vergrassing. 	In 	het streefbeeld 	heeft dit gebiedsdeel 	een schrale, . structuurrijke 	heidevegetatie, 	met 	plaatselijk 	gevarieerde 	opslag 	van 	struiken 	en 
struweel en zeer gradiëntrijke overgangen naar bos. 

Vergroting 

In het streefbeeld zijn de bospercelen ten oosten van de huidige heidegebieden van 

Mulderskop, tussen de Bisseltse Baan en de Heumense Baan begroeid met een 

heidevegetatie. Door de bospercelen grenzend aan de Bisseltse Baan in te richten als 

heide worden twee kerngebieden, Mulderskop en de spoorlijn Nijmegen - Groesbeek 

aaneengesloten. 

Alle overgangen naar bos dienen zeer geleidelijk te worden ingericht. 

S 

S 	
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Randvoorwaarden 

Mulderskop wordt sinds 1992 beheerd door middel van jaarrondbegrazing met 

Schotse hooglanders en paarden. lnrichtings- en beheersmaatregelen dienen aan te 

sluiten bij deze beheersvorm, daar deze in de toekomst zal worden voortgezet. 

Beheersmaatregelen 

De bospercelen ten oosten van de huidige heidegebieden van Mulderskop, tussen de 

Bisseitse Baan en de Heumense Baan dienen te worden gekapt, waarna zich hier een 

heidevegetatie kan gaan ontwikkelen. 

Halfmaan vormige terreintje 
Voortzetting van handmatig verwijderen opslag, zei het niet op te grote schaal. 

Noordelijke open heideterrein 

Langs de randen opslag van struiken en struweel toelaten. 

Zuidelijk gedeelte 
Dit deel van het terrein dient verder te worden open gekapt. De sterk vergraste delen 

kunnen door kleinschalig plaggen worden verschraald. 

9.4.4 Heumense Schans 

Verbetering 
De Heumense Schans is een oud heideveld met een goed ontwikkelde heidevegetatie. 

Hierbinnen is voldoende structuurvariatie aanwezig. Structuurverrijkende opslag van 
struiken of struweel is slechts plaatselijk aanwezig. In het streefbeeld worden 

verbeteringsmaatregelen geadviseerd ten aanzien van de bosranden. De overgangen 

van heide naar bos zijn zowel in het noorden als in het zuiden te scherp. Deze dienen 

veel geleidelijker te verlopen. 
In het kerngebied is tevens het voormalige stationsemplacement en het grazige, vlakke 

terrein grenzend aan de westrand van het heideveld opgenomen. Met uitzondering van 

een deel opgeslagen grove dennen is de begroeiing van het emplacement in 

overeenstemming met het streefbeeld. 
Het grazige terrein is momenteel geheel structuurloos door de te hoge begrazingsdruk. 

In het streefbeeld ontwikkelt dit perceel zich tot een structuurrijk, heischraal grasland, 

met plaatselijk structuurverrijkende opslag van braam en ander struweel. 

Vergroting 

Een strook bos ten noorden van het heidegebied en ten oosten van het grazige terrein 

is in het streefbeeld ingericht als heidegebied of open bos. 

Verbinding 
Door een strook gelegen tussen de Heumense Schans en Mulderskop Vrij te zetten van 

opslag wordt een verbinding tot stand gebracht met het kerngebied Mulderskop 

(corridor 3, zie § 9.4.8). 
Naar het zuiden toe zijn in het streefbeeld twee corridors aangegeven in de richting 

van de Mookerheide (corridor 4, zie § 9.4.8). 

Beheersmaatregelen 
Maatregelen op de Heumense Schans hebben betrekking op het kappen van bos voor 

de ontwikkeling van structuurrijke bosranden. 
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5 De overgangen van heide naar bos dienen zowel in het noorden als in oosten veel 

geleidelijker te verlopen. Evenals op de Mookerheide ligt ook in dit gebied een zandpad 

langs de noordrand van de heide. Om een geleidelijke overgang te creëren wordt 

geadviseerd een deel van het bos ten noorden van het zandpad deels te kappen en 

5 deels te dunnen, zodat zich hier een zoom- en mantelvegetatie kan ontwikkelen. 

Ook aan de oostrand van de Heumense Schans ligt een zandpad. Voor deze locatie 

5 geldt hetzelfde als voor de noordzijde van de Heumense Schans. Ook hier wordt 

aanbevolen een zoom- en mantelvegetatie te ontwikkelen door een deel van het bos 

S ten Oosten van het zandpad te dunnen en te kappen. 

De overbegrazing van het grazige terrein grenzend aan de westrand van het heideveld 
S dient te worden opgeheven. Dit kan worden gerealiseerd door het aantal grazers terug 
. te brengen of het te begrazen oppervlak uit te breiden, bijvoorbeeld met het gehele 

stationsemplacement. 

Ô 
De in het oostelijk deel van het stationsemplacement opgeslagen grove dennen 

moeten worden gekapt. 

9.4.5 Mookerheide 

Verbetering 

• Grote delen van de Mookerheide, vooral de zuidelijke helft, zijn erg vergrast. In het 
streefbeeld is deze vergrassing teruggedrongen. 

Een groot deel van de noordelijke helft van het gebied is voornamelijk begroeid met 
oude heide, vergelijkbaar met het structuurtype op de Heumense Schans. Ook hier is 

nauwelijks opslag van struiken of struweel aanwezig. In het streef beeld heeft het 
noordelijke 	deel 	van 	de 	Mookerheide 	een 	veel 	structuurrijker 	karakter 	door 	de 

5 aanwezigheid 	van 	meer opslag 	in 	de vorm 	van een 	in 	noordelijke 	richting 	zeer 
geleidelijke overgang naar bos. 

S 
Vergroting 

5 De Mookerheide is voldoende groot van omvang. Vergroting van het kerngebied valt 

derhalve samen met de ontwikkeling van heidevegetaties 

S 
Verbinding 

In het streefbeeld zijn diverse corridors aangegeven in de richting van de Heumense 
Schans en de voormalige spoorlijn Nijmegen - Groesbeek / Mulderskop (corridors 4 en • 5, zie § 9.4.8). 

S Randvoorwaarden 

S 
De Mookerheide wordt beheerd door middel van jaarrondbegrazing 	met Schotse 
hooglanders. 	Inrichtings- 	en 	beheersmaatregelen 	dienen 	aan 	te 	sluiten 	bij 	deze 
beheersvorm, daar deze in de toekomst zal worden voortgezet. 

Beheersmaatregelen 
De Mookerheide wordt begraasd door een kudde Schotse hooglanders. Recent lijkt de 

zandhagedis in aantal te zijn toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren (pers. 
med. F. Mandigers). Dit kan erop duiden dat het begrazingsbeheer een goede 

5 uitwerking heeft op de ontwikkeling van een structuurrijkere heidevegetatie. Op basis 

hiervan verdient het aanbeveling de begrazingseenheid op het huidige niveau te 

houden en niet uit te breiden om overbegrazing te voorkomen. Omdat uit floristisch 
oogpunt de resultaten van het begrazingsbeheer tegenvielen werd gedacht aan een 

• 

	

	 uitbreiding van de begrazingseenheid (pers. med. F. Mandigers). Een verhoging van de 

begrazingsdruk is evenmin wenselijk uit oogpunt van de ontwikkeling van meer opslag 

S 

4 	 al 



1 

tureau Natuurbalans - Limes Divergens 
	

Herstel van de heide tussen Nijmegen en Mook 	
. 

op de heide. In het streefbeeld is de noordelijke bosrand zeer structuurrijk en gaat de 

heide zeer geleidelijk over in bos, via een goed ontwikkelde zoom en mantelvegetatie. 

9.4.6 Spoorlijn Nijmegen - Boxmeer en Nijmegen - Groesbeek 

Verbetering 
Op veel plaatsen zijn de bermen van de beide spoorlijnen, Nijmegen - Boxmeer en 

Nijmegen - Groesbeek), dichtgegroeid met bos. Langs de spoorlijn Nijmegen - 

Boxmeer is dit voornamelijk het geval vanaf de splitsing van beide sporen en verder 

naar het zuiden tot het voormalig rangeerterrein in Molenhoek. 
De noordelijke berm van de voormalige goederenspoorlijn naar Groesbeek is vanaf de 

spoorovergang Bisseltse baan in oostelijke richting geheel bebost. 

De ontwikkeling van een open heidevegetatie op beide bermen zorgt voor een 
belangrijk herstel van het leefgebied van heidefauna. Daarnaast kunnen de spoorlijnen 

beter dienst doen als corridors tussen de overige kerngebieden. 

Vergroting 
De heidebiotoop langs de beide spoorlijnen kan aanzienlijk worden vergroot door 
aangrenzende bospercelen om te zetten in heidevegetaties. Hiervoor komen vooral de 

percelen tussen de spoorlijn Nijmegen - Boxmeer en de Bisseltse Baan en de percelen 

ten noorden van het voormalige goederenspoor naar Groesbeek ten oosten van de 

spoorovergang Bisseltse baan in aanmerking. 

De beboste percelen tussen de spoorlijn Nijmegen - Boxmeer en de Bisseitse Baan 

lenen zich uitstekend voor de ontwikkeling van een brede heideberm, daar waar nu 

slechts een smalle strook aanwezig is. 
Behalve een biotoopverbetering op de noordelijke berm van de voormalige 

goederenspoorlijn naar Groesbeek kan het heidelandschap een belangrijke impuls 

krijgen door de ontwikkeling van een heidevegetatie in een brede strook grenzend aan 

de bovenzijde van het talud. In de optimale situatie strekt deze strook zich uit vanaf 
de helling van het voormalige AZC in het westen tot aan de boswachterswoning in het 

Oosten. 

Verbinding 
De bermen langs de twee spoorlijnen vormen op zichzelf een onmisbaar verbindend 

element tussen de verschillende heidegebieden in het onderzoeksgebied. Door 

bovengenoemde ontwikkelingen door te voeren kunnen de heidegebieden in 
Heumensoord, Mulderskop en de Heumense Schans goed met elkaar worden 

verbonden. 

Beheersmaatregelen 
Overmatige opslag, met name in het zuidelijk deel van het traject Nijmegen - Boxmeer 

en op de noordelijke berm van de voormalige goederenspoorlijn naar Groesbeek dient 

te worden gekapt. 
Evenzo wordt voorgesteld de bospercelen tussen de spoorlijn Nijmegen - Boxmeer en 

de Bisseltse Baan te kappen. 
Hetzelfde geldt voor de brede strook bos grenzend aan de bovenzijde van het talud 
van het voormalige goederenspoor. In de optimale situatie strekt deze strook zich uit 

vanaf de helling van het voormalige AZC in het westen tot aan de boswachterswoning 

in het oosten. 
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• 9.4.7 De But - Het Grüske 

Verbetering 

Met uitzondering van het Grüske zijn de voormalige heideterreintjes op de But sterk • dichtgegroeid 	met 	opslag. 	Het 	is 	wenselijk 	deze 	weer 	open 	te 	leggen 	en 	de 
ontwikkeling van een heidevegetatie te stimuleren. 

Vergroting 

Door bospercelen die de voormalige en huidige heideterreintjes omringen om te zetten 
naar een heidevegetatie kan het leefgebied van heidefauna op de But en het Grüske • belangrijk worden uitgebreid. 

• Verbinding . Door uitbreiding van het heideareaal op de But en het Grüske worden de g&soleerde 

heidefragmenten automatisch met elkaar verbonden en ontstaat een aaneengesloten . leefgebied voor bijzondere heidefauna. 

Daarnaast kan door de ontwikkeling van een brede berm langs het bospad, direct ten 
zuiden van het terrein van Dekkerswald, de heide worden verbonden met de spoorlijn 
Nijmegen - Boxmeer (corridor 2, zie § 9.4.8). 

Beheersmaatregelen 

Gewenste maatregelen op De But hebben betrekking op het kappen van bomen ter 
vergroting van het heideareaal. 

S 
9.4.8 Corridors 

S 
Maatregelen die moeten worden ingezet ter realisatie van de verschillende corridors • tussen 	de 	kerngebieden 	hebben 	bijna 	zonder 	uitzondering 	betrekking 	op 	het 
verwijderen van bomen. 
In 	bepaalde gevallen 	moet 	bos 	worden 	geveld 	om 	bospaden te verbreden 	en 
structuurrijke bosranden te creëren. In andere gevallen moet de hele bosbegroeiing van 

S een perceel wijken voor een te ontwikkelen heidevegetatie. 

S Heumensoord-Noord met zweefvliegveld 

Deze twee kerngebieden moeten worden verbonden via open bospaden met brede, 
S zonnige 	bermen. 	Op 	diverse 	plaatsen 	langs 	deze 	paden 	kunnen 	open 	plekken 

gecreëerd worden door over grotere oppervlakten bos te kappen. 

S Spoorlijn Nijmegen-Boxmeer met de But - het Grüske 

Door de berm van het zandpad langs de zuidzijde van het Dekkerswald te verbreden 

kan een goede verbinding worden aangelegd tussen de spoorlijn Nijmegen - Boxmeer 
en de But - het Grüske. Hiertoe moet bos worden gekapt. 

Mulderskop met Heumense Schans 

Een verbinding van de Heumense Schans met de heidegebieden op Mulderskop kan 
tot stand worden gebracht door een strook 	bos langs de spoorlijn Nijmegen 	- 

5 Boxmeer, grenzend aan het noordelijke deel van de Heumense Schans te kappen. Op 

deze manier kan ook een verbinding naar het kerngebied De Lier worden gevormd. 

5 Wezenlijk voor de verspreiding van soorten is de aanwezigheid van optimale gebieden 

aan het start- en eindpunt van de verbindingszone, zijnde de Mulderskop en het NS- 

emplacement aan de voet van de Heumense Schans. 

S 
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S 
Heumense Schans met Mookerheide 

Een goede locatie voor een corridor tussen Heumense Schans en Mookerheide is de 

zone langs het pad gelegen tussen de zuidoosthoek van de Heumense Schans en de 

noordoosthoek van de Mookerheide. Het pad loopt momenteel door bos, waarvan een 

strook aan beide zijden van het pad dient te worden gekapt. De begroeiing dient te 

worden omgevormd tot een brede, schrale berm met een goed ontwikkelde zoom- en 

mantelvegetatie. 
Een tweede corridor tussen de Heumense Schans en de Mookerheide kan worden 

gerealiseerd via de Mookerschans en de Gemeenteheide. Hiertoe dienen enkele paden 

te worden verbreed en een aantal percelen bos omgevormd te worden tot heide met 

bosopslag. 

Mulderskop met Mookerheide 

Via de gronden grenzend aan de Bisseltse Baan kan de Mulderskop verbonden worden 
met de Mookerheide. Bospercelen aan weerszijden van de Bisseltse Baan moeten een 

heidebegroeiing krijgen. In dit deel van het onderzoeksgebied liggen ook veel 

graslanden die, indien zij extensief beheerd worden schraal genoeg zijn om dienst te 

doen als geschikt leefgebied en corridor voor heidefauna. 

9.5 VERVOLGBEHEER 

Na realisatie van het streefbeeld dient ook in de toekomst het behoud van het 

heideareaal tussen Nijmegen en Mook gegarandeerd te worden. Het huidige beheer 

dient te worden aangepast, zodat de gerealiseerde heidetypen duurzaam behouden 
blijven. Vooral in de gebiedsdelen waar bos wordt omgevormd tot heide (m.n. 

corridors) gelden momenteel andere beheersstrategieën dan gewenst. 
Beheersmaatregelen die in aanmerking komen zijn, afhankelijk van het terrein, 

extensieve begrazing (b.v. door een schaapskudde met herder), kleinschalig 

plagbeheer en het lokaal verwijderen van opslag. 

9.6 SCHAPENBEGRAZING IN HET HEIJMENSOORD 

9.6.1 Een geleide schaapskudde 

Na Mulderskop, Mookerheide en Heumense Schans wordt vanaf 2002 ook het 

Heumensoord en het zweefvliegveld beheerd door middel van begrazing. In 2001 is in 
opdracht van de gemeente Nijmegen een haalbaarheidsstudie opgesteld, waarvan de 

resultaten beschreven zijn in Van Beek & Peters (2001). De begrazing vindt plaats in 

de periode mei - december door een kudde schapen onder begeleiding van een herder. 

Doel van het begrazingsbeheer op Heumensoord is de ontwikkeling en het behoud van 

de nog aanwezige heide en de daarmee samenhangende natuurwaarden en 

landschapsdiversiteit. Deze doelstelling sluit naadloos aan bij de doelstelling van dit 
project. Het begraasde gebied beslaat voorlopig de noordelijke heideterreinen en het 

zweefvliegveld. De grootste meerwaarde van een geleide schaapskudde in vergelijking 

met begrazing binnen een raster is de mogelijkheid tot sturing van de graasdruk. Door 

sturing van graasdruk is ondermeer te voorkomen dat oude heidepollen en opslag 

overmatig wordt begraasd. Voorwaarde hierbij is dat de herder goed is geïnstrueerd en 

precies weet waar en met welke druk begraasd moet worden, opdat de beoogde 

resultaten worden behaald en bijzondere vegetaties en structuren niet worden 

beschadigd. Doordat een kudde de vorm heeft van een 'wolk' van schapen die op 

relatief grote onderlinge afstand (5 m) van elkaar lopen, wordt voorkomen dat alles 

wat de kudde op zijn weg tegenkomt kaal oevreTti wordt. 
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Voor meer algemene informatie over begrazingsbeheer wordt verwezen naar bijlage 2. 

Heumensoord zal begraasd worden door een trekkende kudde van 250 Kempense 

heideschapen onder begeleiding van een herder. De kudde zal in de periode april tot en 

met december ingezet worden, in het hele gebied van de noordelijke heideterreinen tot • en met het zweefvliegveld in het zuiden. Dezelfde kudde wordt eveneens in Staddijk 
ingezet. 

Vooral de zwaar vergraste gebiedsdelen, die in de meeste gevallen tegelijkertijd ernstig 

verbost zijn, zullen het meest intensief bezocht worden. In de verboste terreindelen zal 
S begrazingsbeheer gecombineerd moeten worden met het verwijderen van bos, om het 

gewenste heideherstel te realiseren. Terreindelen die in de afgelopen jaren zijn geplagd 

en waar zich een heidevegetatie ontwikkeld heeft met een evenwichtige verdeling van . heide, grassen en open plekken zullen zoveel mogelijk buiten de begrazing worden 

gehouden. Dit geld ook voor locaties waar restpopulaties van bijzondere heidefauna 
aanwezig zijn. 

9.6.2 Schapen in het hele onderzoeksgebied? 

Het verdient aanbeveling onderzoek te doen naar de mogelijkheid het te begrazen 
gebied uit te breiden met gebieden buiten het Heumensoord. De meest ideale situatie 

• is een schaapskudde die onder deskundige begeleiding ingezet wordt in het gehele 
onderzoeksgebied 	en 	alle 	kerngebieden 	tussen 	Heumensoord-Noord 	en 	de 

5 Mookerheide 

S 

S 

S 
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• 	10 SAMENVATTING MAATREGELEN EN AANDACHTSPUNTEN 

S 
Om het heideareaal tussen Nijmegen en Mook weer op een hoger peil te brengen zijn 

een aantal maatregelen beschreven. Daarnaast is het zaak om de cultuurhistorische 

boswaarden niet alleen in acht te nemen maar zelfs te versterken. Veel bijzondere 

diersoorten die gebonden zijn aan de heide en bosranden kunnen volop profiteren van 
deze maatregelen. 

S 
Ruimte voor heide 

S 	 De belangrijkste maatregelen van het inrichtings- en beheersplan richten zich op het 
. 	 omvormen van gesloten bosvegetaties naar open bos en structuurrijke heide. De 

maatregelen richten zich op het verbeteren van de huidige heidepercelen, waarbij het 
. 

	

	 behoud van de nog aanwezige doelsoorten voorop staat. Een duurzaam behoud en 

ontwikkeling van droge, structuurrijke heidebiotopen kan ontstaan door ingrepen op 

. kleinere schaal en het inzetten van schapen voor de begrazing van de (vergraste) 

heide. Vervolgens is het vergroten van de leefgebieden van belang, gevolgd door het 

onderling verbinden van de deelgebieden door middel van corridors. 

• 	
Zorgvuldig bosbeheer 

Inpassing van de maatregelen in het huidige bos- en natuurbeleid is noodzakelijk. Bij 

de uitvoering van de boswerkzaamheden zijn de volgende punten van belang: 
• 	Neem de boswet in acht. 
• 	Let op dat beukenlanen en waardevolle opstonden, waaronder oude 

hakhoutstoven, wilde appel en inlandse eiken, altijd gespaard blijven. 

• 	 • 	Voer de werkzaamheden op een landschappelijk aantrekkelijke wijze uit. Grillige 

bosranden en inhammen met overstaanders zorgen voor de gewenste variatie. 

5 	 • 	Dunnen van bos is, zonder herplantplicht, alleen mogelijk tot een 
kroondakbedekking van 60%. 

• 	Het aanplanten van inheemse soorten is mogelijk, maar alleen in overleg met 
deskundigen. 

Monitoring en onderzoek 

S 	 De geplande ingrepen en het toekomstige beheer zullen moeten leiden tot behoud en 

uitbreiding van de doelsoorten in het onderzoeksgebied. Of dat doel inderdaad 
S 	 gerealiseerd wordt is te meting door monitoring van de doelsoorten. Vervolgens is een 
. 	 evaluatie van de maatregelen noodzakelijk om eventueel de maatregelen en het 

gevoerde beheer bij te stellen. 

S 

S 
S 
S 
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• 	11 MONITORING EN ONDERZOEK 

• 
De geplande ingrepen en het toekomstige beheer zullen moeten leiden tot behoud en 

•  uitbreiding van de doelsoorten in het onderzoeksgebied. Of de maatregelen tot de 

beoogde doelstellingen leiden zal aan de hand van onderzoek moeten blijken. 
Monitoring van de doelsoorten is daarvoor een goede methode. Hierbij kan 

onderscheid gemaakt worden in monitoring van de aantalsontwikkeling in 

kernpopulaties en de uitbreiding van soorten vanuit de kernen. 

Daarnaast is het van belang om de maatregelen en de ingrepen te evalueren. Daarbij is 

het vooral van belang om te bezien of de gewenste vegetatietypen tot ontwikkeling 

komen. 

11.1 MONITORING KERNPOPULATIES 

. 	 Om de ontwikkeling van de aantallen individuen in de kernpopulaties in de gaten te 

houden is het nodig deze populaties te monitoren. 

Soorten waarvoor monitoring van kernpopulaties gewenst is zijn: 

Nachtzwaluw 

Gladde slang 

• Zandhagedis 

Bruine eikepage • Zadelsprinkhaan 
Blauwvleugelsprinkhaan • Steppesprinkhaan 

Voor deze soorten is het gewenst specifieke transecten uit te zetten in en in de 

directe omgeving van de kernpopulaties. Deze transecten dienen jaarlijks een aantal 
malen geïnventariseerd te worden, bij geschikte weersomstandigheden. Hierbij dient 

de omvang van de populaties te worden bepaald. 

Voor de nachtzwaluw dienen twee avondronden in de periode juni-juli te worden 

$ uitgevoerd. Op geschikte locaties wordt het aantal nachtzwaluwen geteld. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een draagbare CD-speler. Het uitzetten van transecten is 
niet van toepassing. 

De gladde slang heeft een verborgen leefwijze en is daardoor lastig te inventariseren. 

. 	 Op zicht inventariseren geeft een onnauwkeurig beeld, waarmee geen trends zijn vast 

te stellen. Een alternatief vormt het uitleggen van platen op potentiële vindplaatsen. 

Ø 	
Gladde slangen, alsmede hazelwormen, kunnen onder deze platen schuilen. Door de 

platen regelmatig te keren in de periode april-september kunnen deze soorten relatief 

• 	
eenvoudig worden geïnventariseerd (van Hoof & Krekels, 2001; Reading, 1997). 

Voor de zandhagedis is het raadzaam om een aantal transecten uit zetten. Aan de 

hand van deze transecten kan de aantalsontwikkeling worden gevolgd. De transecten 
dienen twee maal in het voorjaar (mei) voor adulte dieren en één maal in het najaar 

(september) voor juveniele dieren gelopen te worden. 

De bruine eikepage vliegt van eind juni tot begin augustus. In deze periode, met name 

juli, dienen wekelijks (4x) transecten gelopen te worden op voor de soort geschikte 

locaties. • 
• 
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De populatie zadelsprinkhanen dient nauwlettend in de gaten gehouden te worden. 

Het is zaak het aantal zingende mannetjes in de kernpopulatie twee maal te tellen in 

de maand september. Dit kan het beste via vastgestelde routes. 

Het is onduidelijk of de blauwvleugelsprinkhaan nog in het onderzoeksgebied voor 

komt. Het is daarom belangrijk de oude vindplaatsen grondig te onderzoeken. In 
augustus dienen op de oude vindplaatsen uitgezette transecten twee maal onderzocht 

te worden. 

Voor de steppesprinkhaan dienen eveneens transecten uitgezet te worden. Deze 

dienen in de periode augustus-september twee maal bekeken te worden. 

11.2 GEBIEDSDEKKEND (POTENTIELE PLEKKEN) VOOR VERSPREIDING SOORTEN 

Om de eventuele uitbreiding van soorten vast te kunnen stellen is het nodig eens in de 

2 â 3 jaar het gehele gebied te onderzoeken op het voorkomen van de doelsoorten. 
Hierbij dient de aandacht geconcentreerd te worden op geschikte biotopen voor de 

verschillende soorten. 

11.3 EVALUATIE MAATREGELEN EN INGREPEN 

Een vegetatiestructuurkartering die eens in de drie jaar wordt uitgevoerd geeft inzicht 

in de gevolgen van oe maatregelen en de ingrepen. 
Ook het beheer zal nauwlettend in de gaten gehouden moeten worden. Indien 

ongewenste veranderingen in het gebied optreden kan dat in de volgende jaren leiden 

tot mogelijk verlies van kleine, doch belangrijke, populaties. Een vinger aan de pols 

van de heidesoorten is dan ook noodzakelijk. Anderzijds zal het gehoopte herstel van 

de heide in de tijd gevolgd moeten worden. 'Wordt de vergrassing tegengegaan en 

ontstaat inderdaad een structuurrijke heide?" is de grote vraag die beantwoord moet 

gaan worden. De resultaten van de monitoring zullen al dan niet aanleiding geven tot 

een aanpassing van het gevolgde (begrazings)beheer. 

Voor de monitoring van de schapenbegrazing in het Heumensoord, die in 2002 van 
start is gegaan, is een apart monitoringsplan geschreven (Verbeek, 2002). Hierin 

wordt aan de hand van de flora (kartering enkele soorten) en fauna (transecten) het 

beheer geëvalueerd. 

Voor de gebiedsdelen waar schapenbegrazing plaatsvindt is de monitoring zoals 

beschreven door Verbeek (2002) voldoende. Voor de overige maatregelen dienen 

enkele aanvullende transecten uitgezet te worden. In deze transecten dienen de 

vegetatiestructuur en de fauna in de gaten gehouden te worden. Op deze manier 

wordt het effect van de maatregelen op de fauna duidelijk. De vestiging en trend (toe-

of afname) van soorten kunnen zo gevolgd worden. 
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• 	Bijlage 1 HET HEIDELANDSCHAP IN NEDERLAND 

• 
A. ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN HEIDE IN NEDERLAND 

S 
Heide is in Nederland een halfnatuurlijk landschap dat door de mens is gevormd en 

• 

	

	 lange tijd in stand is gehouden (Odé et al. 2001). Reeds tijdens de 
standvoetbekercultuur (2400-1900 v. Chr.) ontstonden op de zandgronden de eerste 

S 

	

	 heidegebieden. Grote oppervlakten bos werden gekapt en gebrand ten behoeve van de 

akkerbouw. Na uitputting van de grond werden de kapvlakten gebruikt voor 
S 

	

	 veebeweiding, waardoor regeneratie van bos onmogelijk werd en heide zich op de 

voedselarme grond kon ontwikkelen (Burny 1999). 
S 	 Na het begin van onze jaartelling zette de ontbossing voort en breidde het heideareaal 

. 	 zich uit. In de periode 900 tot ongeveer 1800, toen in Nederland het heideareaal zijn 

grootste omvang kende (bijna 900.000 ha), was sprake van een potstalcultuur 

S 	 (Diemont 1996). Dit heidelandbouwsysteem was beperkt tot de noordwest Europese 

laagvlakte, ten westen van de lijn Antwerpen - Hamburg. Nederland vormde het 
. 	 centrum van de potstalcultuur. 

In dit landbouwsysteem werden de akkers bemest met heideplaggen vermengd met 

schapenmest om bodemuitputting te voorkomen. Om voldoende meststoffen te 

verkrijgen moest het heideareaal 5-30 keer zo groot zijn als het akkerland. Zowel door 

5 

	

	 begrazing als door afplaggen en maaien werden nutriënten aan de heide onttrokken. 

Als gevolg van deze verschraling en de ermee gepaard gaande bodemvorming werden 

5 	 de arme gronden steeds geschikter als groeiplaats voor heide. 

Vooral de heide dichtbij de dorpskernen werd intensief gebruikt. Plaggen, maaien, 

5 

	

	 branden en begrazen werden intensief, maar kleinschalig uitgevoerd. Vooral binnen 

een straal van enkele kilometers van de woonkernen kwamen grote oppervlakten 

5 monotone struikheide van 10-15 cm hoogte voor, zonder opslag van bomen of 

struiken. Omdat dit heidetype het meest geschikt is als veevoer en ook de meeste 
honing oplevert, werd dit successiestadium actief door maaien en branden in stand 

gehouden. Deze jonge heide werd kleinschalig afgewisseld met open zandige plekken, 

grassen en kruiden. Mossen en strooisellagen waren slecht ontwikkeld (De Molenaar 

1995). Op grotere afstanden van de dorpskernen kwamen latere successiestadia voor, 

S 

	

	 met oudere en hogere heideplanten (tot 80 cm hoog) en verspreide opslag van bomen 

en struiken. Dergelijke vegetaties, met waarschijnlijk een grotere diversiteit aan 
S 

	

	 heidefauna kwamen vermoedelijk alleen centraal op grote heideterreinen voor, waar 

menselijke invloeden laag waren. 

. 	 Door diverse ontwikkelingen is de oppervlakte heide in Nederland sterk afgenomen. In 

het begin van de 20e  eeuw nam door de introductie van kunstmest, kolen en . prikkeldraad het gebruik van heide in de landbouw snel af. Aanvankelijk leidde dit tot 

vegetatieherstel, waar vermoedelijk veel fauna van heeft geprofiteerd. Gaandeweg 
. raakten steeds grotere oppervlakten van de resterende heide buiten landbouwkundig 

gebruik. Door onvoldoende nutriëntenaf voer en successie is vergrassing en 

bosvorming opgetreden. Daarnaast werden grote oppervlakten heide actief ingeplant 

met bos, ten behoeve van de productie van mijnhout. Door verregaande ontginningen 

5 

	

	 ten behoeve van de moderne landbouw is op dit moment minder dan 42.000 ha heide 

over, waarvan meer dan 8.000 ha deels bebost is (Diemont 1996). Ondanks de 

5 

	

	 vernietiging van grote delen van de noordwest Europese taaglandheide ligt ook nu nog 

circa 25% van het areaal in Nederland. 

5 	 In het overgebleven heideareaal is de laatste decennia een belangrijk floristische en 

faunistisch kwaliteitsverlies opgetreden. De laatste decennia hebben heide- en • 
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bosgebieden sterk te lijden onder atmosferische depositie van stikstof. Dit leidt tot 

verzuring en eutrofiëring en de daarmee samenhangende vergrassing. Heide wordt 

verdrongen door onder voedselrijkere omstandigheden concurrentiekrachtigere 

grassoorten als bochtige smele en pijpenstrootje. In veel gebieden zijn karakteristieke 

vertegenwoordigers van heidegemeenschappen verdwenen of bedreigd. 

B. KENMERKEN VAN HEIDEGEMEENSCHAPPEN 

Een heidegebied is niet per definitie een uitgestrekte paarse vlakte, hoewel dat vaak 
wel de beleving van het grote publiek is. Heidegebieden van voldoende grootte kunnen 

een groot aantal begroeiingstypen herbergen: droge en natte heidevegetaties, 

stuifzandgebieden, vennen en overgangen naar voedselarme, open en gesloten 

bossen, droge en natte schraalgraslanden en hoogvenen (Bink et al. 2000). 
Al deze systemen worden gekenmerkt door voedselarme en relatief zure bodems. 

Specifiek voor droge heidegebieden en stuifzanden geldt de aanwezigheid van een 

extreem microklimaat. De temperatuur kan extreme waarden bereiken. Op 

zuidhellingen waar open zand aanwezig is kan het in de zon oplopen tot boven de 
60°C. Door verschillen in vegetatiebedekking, -samenstelling en expositie heerst er een 

grote ruimtelijke variatie. Daarnaast worden droge heidegebieden gekenmerkt door 

extreme voedselarmoede, met een gering ontwikkelde humuslaag, en extreme 

droogte. De bovenste laag van de bodem is niet in staat water vast te houden met als 
gevolg dat regenwater snel afstroomt of wegzakt in diepere bodemlagen. Open 

zandige plekken hebben onder invloed van wind en neerslag een grote dynamiek. 

In dergelijke extreme en dynamische milieus zijn maar weinig dieren in staat alle stadia 

van hun levenscyclus te voltooien. Het heidelandschap herbergt dan ook een arme, 

maar zeer karakteristieke fauna (Van de Bund 1986). Voor een klein deel betreft het 
soorten die heideplanten als voedselbron gebruiken. De meeste soorten zijn echter aan 

de bijzondere milieuomstandigheden gebonden, waarbij vier faunagroepen zijn te 

onderscheiden: 
Droge- en warmteminnende soorten (xerofiel); deze soorten zijn gebonden aan 

schrale graslanden en struikheidevegetaties met open zandige plekken. Door 

zoninstraling kan op de beschutte zandige plekken (vaak met een donkere 

podzolbodem) een hoge temperatuur worden bereikt. 

Vochtminnende 	soorten 	(hygrofiel) 	die een 	voorkeur hebben 	voor 

dopheidevegetaties en hoogveen; bijvoorbeeld Adder, Veenbesblauwtje, Veenmier. 

Soorten die gebonden zijn aan de contactzone tussen droge en vochtige terreinen, 

zoals Rugstreeppad en Heikikker. 

Euryotope 	heidesoorten, 	zoals 	Levendbarende 	hagedis, 	Groentje, 

Heidesabelsprinkhaan. 

De waarde van de heide als levensgemeenschap wordt voor een belangrijk deel 
bepaalt door de faunistische rijkdom van vooral kleine veelal zeldzame soorten in het 

algemeen (insecten, spinnen, reptielen) en de gebondenheid van fauna aan specifieke 

heidebiotopen in het bijzonder. 
Levensgemeenschappen van heide kunnen alleen worden behouden als zowel de 
natuurlijke ontwikkeling van de vegetatie naar bos, als de totale vergrassing kan 

worden voorkomen. 
Beheersmaatregelen als begrazen, afplaggen, branden en maaien moeten daarom 

blijvend worden toegepast om de heidelevensgemeenschap te kunnen behouden. 

De aard en omvang van de in te zetten beheersmaatregelen dienen afgestemd te iijn 

op het behoud van de fauriistische waarde. Een beheer dat jitsitjjtnd ciericht is no de 
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regeneratie van de heidevegetatie, leidt niet automatisch tot omstandigheden die 

gunstig zijn voor de heidefauna. 
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• 	Bijlage 2 HEIDEBEHEER 

HEIDEBEHEER ALGEMEEN 

Om 	de 	heide 	als 	levensgemeenschap 	in 	stand 	te 	houden 	zijn 	blijvende 
beheersmaatregelen noodzakelijk. Beheer is niet alleen een technisch aspect, maar met 

beheer kan sturend worden ingegrepen in de ontwikkeling van de levensgemeenschap. 

Door wijziging van aard en omvang van beheersmaatregelen, kan de verschijningsvorm 

van heide verandert worden. 

Von Gelder (1 989) onderscheidt vijf zogenaamde doeltypen van heide, waarbij deze 
verschijningsvorm 	wordt 	beschreven. 	Doeltypen 	zijn 	te 	omschrijven 	als 	'gerichte . vormen van landgebruik, met welomschreven gewenste eindproducten en te gebruiken 

beheersvormen om hiertoe te komen'. Uitgangspunt vormt zowel het behoud van . natuur- 	als 	cultuurhistorische 	waarden. 	Figuur 	Al 	geeft een 	overzicht 	van 	deze 
doeltypen. 

• 
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Figuur Al: Overzicht heidedoeltypen (naar Van Gelder). 
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Tabel Al: Globale verhoudingen gras/heide/bos per heidedoeltype. 

Begroeiing 	Doeltype - -- 
1 	 2 	 3 4 5 

-- % heide 	 100 	> 75 	> 60 33 10-20 

% grasachtig 	 < 20 	< 35 33 10-20 
% bos 	 < 5 	< 5 33 60-80 

Heidebeheer, gericht op behoud van faunistische rijkdommen, betekent beheer gericht 

op ontwikkeling en behoud van structuurvariatie. Vanuit dit oogpunt moet gestreefd 

worden naar de ontwikkeling van heidedoeltype 3b, 4 of 5 

De effecten van verschillende beheersmaatregelen op herstel van heidevegetaties zijn 

goed bekend. Beheer van heidegebieden gericht op faunagemeenschappen, is nog een 

slecht bekend uitgangspunt. Omdat heidefauna pas zeer recent een speerpunt vormt 

in beheer is kennis van de effecten van verschillende beheersmaatregelen zeer 

schaars. De ervaringen van de afgelopen jaren hebben geleerd dat een diverse 

maatregelen succesvol kunnen worden toegepast om leefgebieden van heidefauna te 

behouden. 
Ter realisatie van het in het vorige hoofdstuk gepresenteerde streefbeeld komt een 

aantal maatregelen voor heide- en bosrandbeheer in aanmerking. In de volgende 

paragraaf zullen deze kort en algemeen worden toegelicht. 

BEGRAZING 

Algemeen 
Begrazing als beheersmaatregel wordt ingezet om de groei van grassen en de opslag 

van houtige gewassen te beperken om verdergaande vergrassing en verbossing te 

stoppen en de structuurvariatie in de vegetatie te vergroten. 
Grazers voeren een eigen en veelal subtiele selectie uit met betrekking tot eet- en 

rustgebieden. Hierdoor ontstaat een kleinschalige variatie die met andere middelen 

nauwelijks is te bereiken. Voorwaarde is wel dat de begrazing zeer extensief is en 

wordt uitgevoerd onder deskundige begeleiding. Bij overbegrazing zal voor de meeste 

faunagroepen de noodzakelijke structuurvariatie verloren gaan. Het verschil in 

veebezetting tussen overbegrazing en de meest ideale begrazingsdichtheid is bij van 

nature voedselarme gebieden, die tegenwoordig bovendien worden geteisterd door 

hoge stikstofdeposities, zeer klein. 

Verschillende grazers 
Ieder type grazer heeft een eigen fourageerstrategie en gaat in de begrazingsactiviteit 

selectief te werk. Grazers kunnen op grond van hun spijsverteringsstelsel en de 

daarmee samenhangende voedselselectie strategie in gedeeld worden in 'grazers', 

'snoeiers' en 'variabele vreters. 

Grazers: Dit betreft de groep die het meest gespecialiseerd is in het eten van grassen. 

Voorbeelden zijn schapen en runderen. 

Snoeiers: De snoeiers vermijden voedsel met een erg hoog celwandgehalte. Ze 

verkiezen bladeren, knoppen, vruchten en kruiden. In de winter voeden ze zich vooral 

met houtige gewassen zoals twijgen en bast. Een voorbeeld van een snoeier is het 

ree. Door lage dichtheden is hun invloed op de vegetatie over het algemeen klein. 

Variabele vreters: Deze groep vertoont een meer flexibel voedingsgedrag en is in staat 

de voedselkeuze aan te passen aan wisselende (terrein- of seizoen-) omstandigheden 

Zo kunnen ze in het "ooriFiar relatief veel orns eten trwiil -'c' in de wine 
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overschakelen op meer onverteerbare houtige gewassen. Voorbeelden zijn geit, 

wisent, edelhert en damhert. 

Paarden nemen een enigszins afwijkende plaats in en kunnen aangeduid worden als 
'grazende snoeiers'. In tegenstelling tot herkauwers heeft het paard slechts één maag, 

zodat de passage door het spijsverteringskanaal zeer snel gebeurt. Omdat paarden de 

celwanden hierdoor slecht verteren moeten ze veel meer eten om voldoende voedsel 

binnen te krijgen. De celinhoud wordt echter wel goed verteerd. Hierdoor kunnen 

paarden meer voedingsstoffen en energie halen uit grassen met een laag eiwitgehalte 

dan runderen (Janis, 1976). Van alle graseters consumeren paarden voedsel met de 

laagste voedingswaarde en verteerbaarheid. In perioden van voedselschaarste kunnen 

paarden ook houtige gewassen verorberen door de bast van bomen en struiken af te 
schillen. 

. Verschillende begrazingsmethoden 

Begrazingsbeheer kan ingezet worden binnen een raster en zonder raster. Begrazing 

O binnen een raster is te onderscheiden in seizoensbegrazing en jaarrondbegrazing. 
Begrazing 	zonder 	raster 	heeft 	betrekking 	op 	een 	door 	een 	herder 	geleide . schaapskudde. 

Bij seizoenbegrazing zijn grazers alleen in het groeiseizoen in het terrein aanwezig zijn, 
terwijl bij jaarrondbegrazing grazers het gehele jaar aanwezig zijn. Jaarrondbegrazing 
wordt gewoonlijk uitgevoerd met een kudde winterharde 	runderen of paarden. Een 
gedegen bepaling van de begrazingsdichtheid in een terrein is essentieel voor het 
slagen 	van 	het 	beheer. 	Van 	de 	verschillende 	vormen 	van 	begrazing 	leidt 
jaarrondbegrazing tot de grootste terreinheterogeniteit. Bij jaarrondbegrazing ontstaan 

grotere verschillen in structuur en samenstelling van de vegetatie omdat tijdens het 

groeiseizoen andere planten (grassen en kruiden) worden geconsumeerd dan in het 

najaar en de winter (bomen en struiken). Vooral de winterbegrazing bevordert hierbij • de ontwikkeling van structuurvariatie en biodiversiteit (Al & Beije, 1996). 
Omdat vergroting van structuurvariatie de doelstelling is van het heidebeheer in het 

IJ onderzoeksgebied, wordt seizoensbegrazing hier verder buiten beschouwing gelaten. 

Jaarrondbegrazing 

• Een kennismaking 

Jaarrondbegrazing 	komt 	vooral 	tot 	zijn 	recht 	in 	gebieden 	met 	reeds 	een 	grote 
0 terreinheterogeniteit. In het groeiseizoen worden grassen en kruiden gegeten, terwijl . de wintermaanden moeten worden doorgebracht met een menu van ruigere en houtige 

gewassen (Wigbels, 1996). Door jaarrond in een terrein aanwezig te zijn wordt door . de grazers een grote bekendheid met het terrein opgebouwd en zijn in het gehele 
gebied 	meer 	begrazingseffecten 	zichtbaar. 	Dit 	is 	zeer 	bevorderlijk 	voor 	de 

O 
structuurvariatie in de vegetatie. 

Een voordeel van jaarrondbegrazing is een relatief lage veebezetting. Hierdoor zijn in 
het 	groeiseizoen 	minder 	schadelijke 	effecten 	te 	verwachten 	dan 	in 	geval 	van 
seizoensbegrazing waarbij hogere dichtheden worden gebruikt. Kruidenrijke vegetaties 

kunnen bij een lagere veebezetting eenvoudiger tot ontwikkeling komen. Juist deze 

kruidenrijke vegetaties met soorten als tormentil, zandblauwtje en liggend walstro zijn 
een belangrijk onderdeel van het leefgebied van verschillende bijzondere heidefauna. 

Een lage veebezetting 	is eveneens gunstiger voor grondbroedende vogelsoorten. 
Begrazing vormt voor een aantal soorten, zoals nachtzwaluw, een sterk bedreigde 

soort in het onderzoeksgebied, een bron van verstoring. Naast verontrusting kunnen 

ook nesten en juvenielen worden vertrapt, waardoor het broedsucces wordt beperkt. 

• • 	
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L.4 

Welke grazers? 

Jaarrondbegrazing wordt bij voorkeur uitgevoerd met speciale paarden- en 

runderrassen. Dergelijke wild-ogende rassen verhogen de recreatieve beleving voor 

recreanten. Omdat de dieren in lage dichtheden worden ingezet, kunnen ze door het 

publiek in het terrein ontdekt worden, wat een extra dimensie geeft aan de 

natuurbeleving. 
De meeste optimale vorm van jaarrondbegrazing is met een combinatie van grazers, 

bijvoorbeeld runderen met enkele paarden. Het verschil in graasgedrag heeft een extra 

gunstig effect op de vegetatiestructuur. Paarden zijn vanwege hun gebit in staat 

vegetaties zeer kort te grazen. In de winter voeden ze zich graag met boomopslag en 

boombast. Runderen verzamelen voedsel met hun tong, waardoor de begrazing minder 

selectief is dan bij paarden (De Molenaar, 1996). 
Winterharde runderrassen die geschikt zijn voor jaarrondbegrazing zijn onder meer 

Schotse hooglanders, galloways en heckrunderen. Bij heidebegrazing worden vaak 

Schotse hooglanders gebruikt. Deze soort heeft het nadeel dat het weinig 

kuddegedrag vertoon. Heckrunderen doen dit wel, maar zijn minder geschikt vanwege 

hun agressiviteit jegens publiek. 
Begrazing dient altijd gepaard te gaan met publieksvoorlichting. Zeker bij begrazing 

met paarden is een goede voorlichting belangrijk. Paarden laten zich gemakkelijk door 

publiek aanhalen en voeren. Het gevolg hiervan is dat de dieren bedelgedrag vertonen 

zodra ze mensen zien. Dit leidt er toe dat paarden bepaalde terreindelen minder en 

andere delen zeer intensief (omgeving wandelpaden) kunnen gaan begrazen. 
Daarnaast kunnen paarden zeer agressief reageren op honden. Dit kan echter ook een 

motivatie zijn om juist paarden te gebruiken om ook het regelmatig terugkerende 

probleem van loslopende honden het hoofd te bieden. 
Geharde paardenrassen die gebruikt worden in extensieve begrazingsprojecten zijn 

koniks, IJslandse pony's en fjordenpaarden. 

Begrazingsdichtheid 
Om het gewenste effect van jaarrondbegrazing te bereiken is het van groot belang dat 

de juiste veebezetting wordt gekozen. Op van oorsprong voedselarme heidegebieden 
met tegenwoordig hoge stikstofdeposities kunnen snel effecten van zowel onder- als 

overbegrazing optreden. Het is daarom van groot belang dat de begrazing deskundig 

wordt begeleid en de veebezetting eventueel wordt bijgesteld naar aanleiding van cie 

ontwikkeling van de vegetatiestructuur (monitoring structuur en begrazingseffecten). 

In figuur A2 wordt een indicatie gegeven van de begrazingsintensiteit bij 

jaarrondbegrazing. De figuur is afgeleid van het begrazingsmodel van Lotz & Poorter 

(1983). De in de figuur aangegeven veedichtheden zijn gebaseerd op een 

biomassaproductie van 2 ton per hectare per jaar. In literatuur wordt voor heidevelden 

een biomassaproductie variërend van 1 .1-2,2 ton per jaar genoemd. 

Voor het verkrijgen van een structuurrijk open landschapstype (heide- doeltype 3b - 

4), moet bij jaarrondbegrazing uitgegaan worden van circa 5,5- 7 GVE (groot vee 

eenheid) per 100 hectare. Bij een hogere biomassa- productie moet de 

hegrazingsdichtheid vanzelfsprekend groter zijn, bij lagere productie juist geringer. 
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Figuur A2: Effect van begrazing met runderen of paarden op de landschapsontwikkeling (zie figuur Al 

voor de omschrijving van de heidedoeltypenl. 

Tabel A2: Indicatie van gemiddelde veebezetting en resulterende verdeling van de 

begrazingsdruk bij permanente begrazing (uit De Molenaar, 1996; naar Oosterveld, 1985). 

A= voedselarme gronden, R= voedselrijke gronden. 

kwalificatie 
veebezetting 

aantal runderen / paarden 
per 100 hectare 

verdeling begrazingsdruk 
(in % van het begraasd terrein) 

A R hoog matig licht zeer licht 

hoog >45 >150 80 15 5 <<5 

gemiddeld 30 100 20 50 25 5 

laag 10 30 5 15 50 30 

zeer laag <3 <10 (1) 10 25 65 

Tabel A3: Indicatie van de uiteindelijke verdeling in de vegetatiestructuur (in procenten van 

de totale oppervlakte) bij permanente begrazing met verschillende begrazingsdruk (uit De 

Molenaar, 1996; naar Oosterveld, 1985; Bink, 1992; Lotz & Poorter, 1983). 

begrazings-druk korte vegetatie ruigte-vegetatie struweel- 
vegetatie 

bos-vegetatie 

hoog 100 -- -- -- 

matig 80 20 

licht 20 70 10 <5 

zeer licht 5 10 20 65 

85 



Bureau Natuurbalans - Limes Divergens 
	

Herstel van de heide tussen Nijmegen en Mook 

Ook op basis van gegevens verzameld door De Molenaar (1996) kan een 

overeenkomstige veedichtheid worden afgeleid. In tabel A2 is de kwalificatie van de 

veebezetting en begrazingsdruk uitgezet (uit De Molenaar, 1996; naar Oosterveld, 

1985). In de linker helft staan de kwalificaties en de corresponderende veebezetting, 

in de rechterhelft de verdeling van de begrazingsdruk binnen een gemiddeld terrein. 

Het verband tussen de verschillende gradaties van begrazingsdruk en de relatieve 

verdeling van de vegetatiestructuurtypen wordt weergegeven in tabel A3. Om een 

landschapstype met een grote variatie in vegetatiestructuur, zoals de heidetypen 

heidedoeltype 3b-4 uit figuur Al, te realiseren moet uitgegaan worden van een zeer 

lage tot lage veedichtheid. Bij voedselarme gronden zoals heidevelden ligt deze 

veebezetting tussen de 3-10 dieren per 100 hectare. 

Begrazing zonder veekerend raster 

Behalve met jaarrondbegrazing door runderen of paarden kunnen eveneens goede 

resultaten geboekt worden met een geleide schaapskudde. 

In Nederland was het vroeger gebruikelijk dat een herder met schaapskudde op de 
heide aanwezig was. Bij deze vorm van begrazingsbeheer bepaalt de herder waar en in 

welke mate gebiedsdelen worden begraasd. Bij dit type van begrazing is het 

vanzelfsprekend van groot belang dat de herder goed op de hoogte is van het beoogde 

heidedoeltype. Terreinen met oude heide kunnen bij de begrazing worden gemeden, 

terwijl sterk vergraste delen veel intensiever kunnen worden begraasd. Hierdoor kan 

een structuurrijke heide worden gecreëerd en behouden worden. Wanneer bovendien 
gebruik wordt gemaakt van een schaapskooi kan een deel van de nutriënten via de 

uitwerpselen van de heide worden verwijderd. 
Ook aan geleide schapenbegrazing kleven nadelen. Voor deze beheersmaatregel is een 

relatief groot terrein noodzakelijk om de schaapskudde van voldoende voedsel te 

voorzien en overbegrazing te voorkomen. Piekbegrazing, waarbij kortstondig een hoge 

begrazingsdichtheid wordt ingezet om een hoge mate van vergrassing terug te 

dringen, kan negatieve effecten hebben voor bepaalde faunagroepen. Verschillende 
vlindersoorten zijn bijvoorbeeld afhankelijk van, in heidegebieden gewoonlijk schaarse, 

kruidenvegetaties. Deze kunnen bij onvoldoende sturing van de herder massaal 

worden weggegeten. Tenslotte is een continue begeleiding door een herder zeer 

arbeidsintensief. 

Monitoring 
Met nadruk dient te worden vermeld dat elk gebied uniek is en de berekeningen van 

de geschatte veebezetting alleen als richtlijn dienen te worden beschouwd. Het effect 

van de jaarrondbegrazing op de structuurvariatie in het terrein dient in aanvang 

nauwkeurig te worden gevolgd en zo nodig moet de veebezetting worden bijgesteld. 

Deskundige begeleiding is een vereiste om uiteindelijk tot een goede veebezetting te 

komen. 

Natuurlijke begrazing 
Het effect van natuurlijke 'grazers', zoals reeën, konijnen, hazen en wilde zwijnen, 

wordt nogal eens onderschat. In hogere dichtheden kunnen de graasactiviteiten van 

reeën, konijnen en hazen invloed hebben op de landschapsontwikkeling. De 

graafactiviteiten van wilde zwijnen en konijnen zorgen voor kleinschalige variatie in de 

bodemstructuur en voor natuurlijke verjonging. Op sommige plaatsen kunnen kort 
gegraasde stukjes ontstaan, terwijl op de latrineplaatsen verruiging optreedt. Op de 

plaatsen met graafactiviteiten komt zand aan de oppervlakte dat nog niet verzuurd is 

en nog zwakzure eigenschappen kan bezitten. Op deze plaatsen kunnen hierdoor 
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t 	 plantensoorten verschijnen als gewone hoornbloem, zandblauwtje, liggend walstro en 

schapezuring. Deze soorten zijn een flinke verrijking voor het heidegebied. 

Over een negatief effect van wilde zwijnen op de aanwezige reptielenpopulatie zijn de 

nodige speculaties gedaan. Dit is echter nog nooit in gericht ecologisch onderzoek 

t 	 aangetoond. 

AANVULLENDE MAATREGELEN 

t 	 Door begrazing kan vergrassing van de heide worden afgeremd. Door de hoge 
atmosferische depositie van stikstof kunnen herbivoren niet voorkomen dat een 

• 	 geleidelijke verrijking van de bodem ontstaat. Totaal vergraste heide kan over het 

algemeen niet alléén door begrazing ongedaan worden gemaakt. Om voldoende 
t 	 nutriëntenafvoer te realiseren zijn aanvullende beheersmaatregelen noodzakelijk. 

Plaggen 

Ô 
Plaggen vormt de meest effectieve manier om vergrassing en verbossing tegen te 

gaan. 	Door te 	plaggen vindt een 	grote 	nutriëntenafvoer 	plaats en ontstaat 	een . pionierssituatie, waarop heide zich opnieuw kan ontwikkelen. Deze ontwikkeling vergt 
10-30 jaar. In deze periode dient plaggen niet opnieuw te worden uitgevoerd. 

Het directe effect van (machinaal) plaggen op de heidefauna is zeer groot: op de 

plaglocatie 	verdwijnt 	al 	het 	leven. 	De 	herstellingsduur 	hangt 	af 	van 	de 

vegetatieontwikkeling, de verhouding van de omvang van het geplagde terrein ten 
opzichte 	van 	niet 	geplagde 	delen 	(brongebied 	fauna) 	en 	het 	verspreidings- 	en 

verbreidingsvermogen van diersoorten. 

Bij plaggen wordt aanbevolen niet meer dan 100 m 2  aaneensluitend te behandelen en 

ervoor te zorgen dat 3-10 keer zo grote aangrenzende delen ongemoeid blijven. Te 

brede plagstroken vormen een barrière bij de verbreiding van fauna (voor reptielen 

breder dan 25m; voor loopkevers zonder vliegvermogen slechts enkele meters) en kan 
een 	populatie in 	kleinere populaties versnipperen, 	waardoor de uitsterfkans 	sterk • wordt vergroot (Opdam, 1987). Smalle lijnvormige plagstroken (3-4 m breed) met 

zuidelijk geëxponeerde vegetatieranden vormen een gunstig habitat voor xerofiele 

t soorten, waarbij op korte afstand voldoende beschutting en dekking is in de vorm van 

vegetatie. 

Schade aan heidefauna kan worden beperkt door het plaggen te laten plaatsvinden in 

de periode half augustus-half september. Voortplanting en ontwikkeling van juvenielen 
t vindt vtiör deze periode plaats, overwintering (in de vegetatie of ingegraven in de . bodemtoplaag) nâ deze periode. 

Naast 	begrazing 	is 	het 	zeker 	gedurende 	de 	eerste 	jaren 	na 	aanvang 	van . jaarrondbegrazing nuttig om kleinschalig te plaggen. Op deze manier kan er versneld 

een grote mate van structuurvariatie in het gehele terrein gerealiseerd worden. Sterk . vergraste terreindelen kunnen niet uitsluitend door begrazing worden teruggedrongen. 
Plaggen is hier noodzakelijk om voldoende nutriëntenafvoer te realiseren. 

Maaien 

t 	 Maaien kan een beheersmethode zijn om in homogene heidevegetaties (die 
bijvoorbeeld ontstaan zijn na grootschalig machinaal plaggen) variatiestructuur te 

• krijgen. Het maaien dient kleinschalig (maximum oppervlakte 100 m 2) en 
mozaïekvormig plaats te vinden. Grootschalig maaien leidt tot het ontstaan van 

eenvormige vegetaties. Na het maaien dient ook afvoer van het maaisel plaats te 

vinden. Gebeurt dit niet dan kan verruiging/vergrassing en strooiselophoping 

• 	 plaatsvinden. 

t 
t 
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Wanneer maaien wordt uitgevoerd met het oog op afvoer van voedingsstoffen, dan 

dient dit bij voorkeur in de zomer plaats te vinden, omdat nutriënten in deze periode 

voornamelijk liggen opgeslagen in de bovengrondse plantedelen. Omdat deze 

maaiperiode voor veel heidefauna zeer ongunstig is, dient de aan/afwezigheid van 

kwetsbare/zeldzame fauna maatgevend te zijn voor het wel of niet maaien. Soorten 

die structuurrijkdom en dekking prefereren worden sterk benadeeld en kunnen 

bovendien gedood worden door het maaien zelf. 

Bij de uitvoering van een geschikte jaarrondbegrazing is maaien niet meer noodzakelijk 

en zelfs onwenselijk. De grazers dienen voor het geschikte maaibeheer van de 

vergraste heide te zorgen. 

Handmatig verwijderen boomopslag 

Door een geschikte jaarrondbegrazing zullen grazers met name in de wintermaanden 

zorgen dat een deel van de opslag verdwijnt of zich verder als dwergstruik ontwikkeld 

(wegvreten van de toppen). Indien ook paarden zijn ingeschaard kunnen zelfs grotere 

bomen worden aangevreten. 
Grote groepen boom- en struikopslag van hogere leeftijd worden niet door de 

bovengenoemde maatregelen aangepakt. Dit is echter wel gewenst omdat zeer dichte 

boom- en struikvegetaties weinig ecologische waarde hebben op een heideterrein. 
Om meer openheid te creëren is het handmatig terugzetten van de opslag 

noodzakelijk. Door kleine delen van de opslag te laten staan blijft een afwisseling in 
structuur behouden. Om opnieuw dichtgroeien te voorkomen dient het perceel bij de 

begrazing betrokken te worden. 

Bos- EN BOSRANDENBEHEER 

Zoals eerder opgemerkt, kenmerken de overgangen van bos naar hei zich door een 

grote variatie in vegetatiestructuur en zijn hierdoor een zeer belangrijk biotoop voor 

veel heidefauna in een heideterrein. Een correct beheer van omliggende bossen en 
bosranden geeft daarom een grote meerwaarde aan het aansluitende heideterrein. 

Hiervoor is een aantal maatregelen beschikbaar, die in de volgende paragrafen worden 

behandeld. 
De genoemde methodes worden vaak gecombineerd met begrazing om opnieuw 

dichtgroeien van de randzones te voorkomen. Met het begrazen van deze randzones 

moet echter zeer voorzichtig worden omgesprongen. Vaak herbergen deze biotopen 

de laatste populaties bijzondere heidefauna en vormen zij de laatste bron om de open 

heide te herkoloniseren. Deze randzones zijn vaak geliefde plaatsen voor het vee zowel 

om te foerageren als te schuilen waardoor, zelfs bij lage begrazingsdichtheden, 

beschadiging van de randzone kan optreden. 

Houtkap 
Door plaatselijke houtkap in de overgangszones van bos naar hei kan het gradiënt aan 
vegetatiestructuren vergroot worden. Deze maatregel is op lange termijn alleen 

succesvol als ze gecombineerd wordt met begrazing. Door gerichte kap of dunnen van 

dichte houtopslag of van naaldboomcultures kunnen structuurarme en soortenarme 

bospercelen omgevormd worden tot structuurrijke overgangsvegetaties richting de 
open hei. Het vrijkomende hout kan verwerkt worden in houtstapels die vaak zeer 

geschikt zijn voor bijvoorbeeld reptielen. 
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Ringen van bomen 

Het ringen van bomen wordt toegepast om open plekken in bosranden of bossen te 

creëren. Een bijkomend voordeel is dat de hoeveelheid dood hout snel toeneemt 

waardoor de mate van structuur vergroot wordt. 

Open bosbeheer 
Gesloten bossen hebben voor heidefauna nauwelijks tot geen waarde. Open bossen 

waarbij bomen verder uit elkaar staan en regelmatig worden afgewisseld met open 

plekken hebben daarentegen een grote waarde voor bijvoorbeeld reptielen, vlinders en 

sprinkhanen. Door het open karakter ontwikkeld zich een structuurrijke vegetatie van 
pijpenstrootje, struikheide, bochtige smele en boom- en struikopslag met veel zonrijke 

plekjes. Open bosstructuren vormen hiermee geen barrière voor migrerende fauna en 

kunnen voor uitwisseling tussen heideterreinen zorgen. Vaak bieden de randen van 

paden veel mogelijkheden om de mate van openheid in het bos te vergroten. 

ak 
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• 
S,  
• 	Bijlage 3 DOELSOORTEN VOOR DE HEIDE TUSSEN NIJMEGEN EN MOOK 

• 
A. 	BROEDVOGELS 

Heide- en stuifzandgebieden vormen in Nederland het leefgebied van enkele tientallen 

S, broedvogelsoorten. Deze behoren deels tot de zeldzaamste van Nederland en de 

meeste zijn de afgelopen decennia sterk in aantal achteruitgegaan. Voorbeelden zijn 

S, korhoen (Tetrao tetrix), klapekster (Lanius excubitor), duinpieper (Anthus campestris) 
en nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) (Opdam & Retel Helmrich 1984). 

Op de heideterreinen in het onderzoeksgebied komt één van deze soorten voor, de 

nachtzwaluw. 	Mulderskop 	en 	het 	zweefvliegveld 	vormen 	samen 	regionaal 	een 

belangrijk leefgebied van deze indicatorsoort voor structuurrijke heide en overgangen 

naar bos. Verder komen drie andere broedvogelsoorten van de Rode Lijst in het • 
onderzoeksgebied voor: roodborsttapuit, geelgors en groene specht. 	Behalve deze 

Ô 
soorten wordt ook de boomleeuwerik in deze paragraaf besproken. 
De boomleeuwerik was voorheen een Rode Lijstsoort, maar is bij het opstellen van de . nieuwe lijst in 1994 door zijn landelijke toename geschrapt (Osieck & Hustings 1994). 
De soort wordt hier toch besproken, gezien zijn indicatiewaarde voor kale, zandige 

situaties (Sierdsema 1995). De aanwezigheid van open zand wordt momenteel 

beschouwd als één van de meest belangrijke aspecten van een droog heidelandschap, 

als onmisbaar element voor karakteristieke heidefauna (Van Turnhout et al. 2001). 

S, Tabel Bi: Aantallen territoria van broedvogels van heide op Mulderskop in de periode 1975-1999. 

Mulderskop 1975 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1995 1999 • Nachtzwaluw 0 2 3 3 4 4 4 4 1 
Roodborsttapuit 0 5 5 6 0 2 1 1 1 • Geelgors 5 6 5 4 3 4 5 7 3 
Boomleeuwerik 2 5 1 1 1 4 2 1 1 

S, 

S, 	 Nachtzwaluw 

• 	 Verspreiding in Nederland 

Ø 	
De nachtzwaluw is in Nederland als broedvogel beperkt tot de zandgronden. De 

grootste populaties zijn aanwezig op de Veluwe, in oostelijk Noord-brabant en noord 
• 

	

	 en centraal Limburg. Daarnaast heeft de soort een versnipperde verspreiding in 

Drenthe (Bargerveen en Amsterdamse veld), Overijssel (Sallandse heuvelrug) en 
• 

	

	 Utrecht (Utrechtse heuvelrug). Uit de duinen is de nachtzwaluw zo goed als 
verdwenen (Bijlsma et al. 2001). 

S, Ecologie 

Nachtzwaluwen broeden op of aan randen van schrale heidegebieden en langs randen 

van zandverstuivingen, mits deze niet zijn vergrast, verruigd of verstoord door 

recreatie. Ook worden kap- en brandvlakten en zelfs jonge naaidbosaanplantingen 
(Cramp 1985). Broedlocaties worden kenmerkt door de aanwezigheid van verspreide 

• 	 boomgroei, lichte opslag en de open zand (Jonkers 1995). 

Nachtzwaluwen zijn voor hun voedsel afhankelijk van de aanwezigheid van grote 

S, 	 insecten, zoals nachtvlinders en kevers. 

S, 
S, 91 

S, 
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Status en bedreiging 

Sinds de vijftiger jaren is de stand van de nachtzwaluw in Nederland sterk afgenomen. 

Halverwege de zeventiger jaren waren bijna alle broedgebieden verlaten en resteerde 

slechts 1000 paar. Begin jaren negentig bereikte de achteruitgang een dieptepunt met 

een totaal van 450-650 paar. Eind negentiger jaren heeft een licht herstel opgetreden 

(Bijlsma et al. 2001). 
De oorzaak van de achteruitgang van de nachtzwaluw is allereerst de ontginning van 

zijn broedgebieden in het verleden. Daarnaast leiden vergrassing, vermossing en 

verruiging van heide- en stuitzandgebieden, veroorzaakt door verzuring, vermesting en 
verdroging, tot een afname van de heterogeniteit van een gebied. Hierdoor zijn niet 

alleen geschikte nestplaatsen verdwenen, ook het voedselaanbod in de broedgebieden 

is hierdoor teruggelopen. Veel insectensoorten, zoals vlinders, sprinkhanen, bijen en 

hommels en andere ongewervelden zijn in hoge mate afhankelijk van een grote 
terreinheterogeniteit. Aantasting van het soortenspectrum en afnames van dichtheden 

van de ongewerveldenfauna treffen uiteindelijk de diersoorten aan de top van de 

voedselketen, zoals de insectenetende nachtzwaluw, grauwe klauwier en de kuikens 

van korhoen (Stuifzand et al. in druk, Peeters et al. 2001). De achteruitgang van grote 

insecten, zoals mei- en junikevers, ligt mogelijkerwijs ook aan klimaatveranderingen 

(Jonkers 1995). Het ontwormen van grote grazers bij seizoensbegrazing van 

heideterreinen is de oorzaak van het verdwijnen van mestkevers (Bosman et al. 1999). 

Tenslotte wordt de toename van recreatie en verhoging van het aantal wegen in 

heidegebieden verwantwoordelijk gesteld voor een toename van verstoring. 

Voorkomen in het onderzoeksgebied (figuur Bi) 

In het verre verleden was de nachtzwaluw een vrij algemene verschijning op de heiden 
van het onderzoeksgebied. In de periode eind vijftiger jaren werden meer dan veertig 

territoria geteld. Mogelijk dat deze aantallen zelfs alleen betrekking hebben op het 
Heumensoord. Als gevolg van militaire activiteiten en toegenomen recreatie is de soort 

hier sinds eind zeventiger jaren verdwenen (Van den Bergh et al. 1979). 
Voor de Mookerheide en de Heumense Schans worden de laatste broedgevallen 

beschreven door Visser (1977). In beide gebieden was in 1975 één territorium 
aanwezig. Daarna is de soort in deze gebieden niet meer waargenomen, uitgezonderd 

één territorium op de Heumense Schans in 1992 (Erhart & Kurstjens 1993, Vogel & 

Klemann 1997). 
Sinds die tijd is het voorkomen van de nachtzwaluw in het onderzoeksgebied beperkt 

tot Mulderskop en het zweefvliegveld. In deze twee gebieden schommelt het aantal 

nachtzwaluwen de laatste tien jaar tussen de één en vier. 
In de periode 1988-1995 is het aantal territoria van de nachtzwaluw op Mulderskop 

toegenomen van twee naar vier (Van Beers 1996). Daarna is de stand iets 

teruggevallen. In 1999 was slechts één territorium aanwezig (Deuzeman 1999). In 

2000 werden drie en in 2001 twee territoria vastgesteld (tabel Bi) (pers. med. 

SOVON). 
Het zweefvliegveld lijkt niet jaarlijks bezet. In 1992 waren hier twee territoria 

aanwezig. In 1993 was het gebied onbezet. Zowel in 2000 en 2001 is één territorium 

van de nachtzwaluw vastgesteld (pers. med. SOVON). 
Ondanks de in 2000 uitgevoerde beheersmaatregelen op zowel het zuidelijke gedeelte 

van Mulderskop, waarbij een voormalige halfopen heide ontdaan is van overmatige 

opslag, als langs de randen van het zweefvliegveld, is het aantal nachtzwaluwen niet 

gestegen. Dit terwijl de aantallen op de zuidelijke Veluwe in 2001 explosief zijn 

toegenomen 
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Roodborsttapuit 

S 

S • 
• 	 Verspreiding in Nederland 

De verspreiding van de roodborsttapuit is in Nederland voornamelijk beperkt tot 

gebieden op zand. Zowel de volledige duinstrook van Zeeland tot en met de 

Waddeneilanden als de zandgronden zijn bezet. Daarbuiten is de soort, uitgezonderd in 

enkele gebieden zoals het oostelijk rivierengebied, een schaarse broedvogel. 

Binnenlandse bolwerken liggen in Noord-Brabant, Limburg, Drenthe, en op de Veluwe. 

Ecologie 

In de eerste helft van de twintigste eeuw was de roodborsttapuit een Vrij algemene 

broedvogel van vooral ruderale terreinen en kleinschalige cultuurlandschappen. In 
S 	 mindere mate werden heide- en hoogveengebieden bewoont (Bijlsma et al. 2001). De 
. 	 kleinschaligheid van het toenmalige cultuurlandschap wordt treffend omschreven met 

'sterk verkavelde weilandjes met veel distels en andere onkruidstengels, veel paaltjes 

• 	
en draad' (Agatho 1961). . Status en bedreiging 

Sinds de zeventiger jaren zijn de populaties in het agrarisch landschap ingestort, met • een dieptepunt rond 	1990 (Hustings 1986). De aantallen broedparen in heide- en 

hoogveengebieden zijn, vermoedelijk door het inzetten van begrazingsbeheer, vanaf de 

tachtiger jaren toegenomen. Ook de toename van braamstruwelen in voorheen kale 

gebieden heeft de soort in de kaart gespeeld. In het agrarisch gebied is sinds 1990 
weer een licht herstel waarneembaar. Waarschijnlijk liggen bronfuncties van gegroeide 
populaties in natuurgebieden hieraan ten grondslag (Bijlsma et al. 2001). 

S 
Voorkomen in het onderzoeksgebied (figuur 82) 

5 De roodborsttapuit is in het onderzoeksgebied een schaarse broedvogel die beperkt is 

tot de heidegebieden. Broedgevallen zijn geconstateerd in Heumensoord, Mulderskop, 
Heumense Schans en Mookerheide. 

Een decennium geleden vormde vooral het heideveld van Mulderskop een geschikt 

leefgebied waar meerdere broedparen aanwezig waren. Tussen 1988 en 1990 werden 

er jaarlijks tussen de vier en zes broedparen geteld. In 1991 	waren opeens geen 
S broedende roodborsttapuiten meer aanwezig. In 1993, 1995 en 1999 is weer door 

één paar succesvol gebroed (Brouwer 1995, Deuzeman 1999). Ook in 2000 en 2001 • was de roodborsttapuit met minimaal één territorium op het noordelijke heideveld . vertegenwoordigd (tabel Bi). 

De achteruitgang van de roodborsttapuit op Mulderskop is veroorzaakt door een . afname 	van 	structuurvariatie. 	Enerzijds 	is 	het 	noordelijk 	heideterrein 	grootschalig 
geplagd en hebben diverse branden het terrein geteisterd zodat bijna alle opslag is . verwijderd. 	Anderzijds 	is 	in 	de 	afgelopen 	jaren 	het 	zuidelijk 	gelegen, 	halfopen 
heideterrein steeds verder dichtgegroeid (Brouwer 1995). Er zijn geen gegevens over 
een eventueel herstel in het zuidelijk deel. Dit was wel de verwachting naar aanleiding 
van de rooiwerkzaamheden in 2000. • In 	1986 	was 	de 	roodborsttapuit 	met 	één 	territorium 	vertegenwoordigd 	op 	de 
Heumense Schans. De soort werd toen niet aangetroffen op de Mookerheide. Zowel • de Mookerheide als de Heumense Schans waren in 1996 één broedpaar rijk (Vogel & 
Klemann 	1997). 	Ook 	in 	2001 	is 	in 	beide 	gebieden 	ten 	minste 	één 	territorium • vastgesteld. 

Op het zweefvliegveld zijn in 2001 ten minste twee territoria van de roodborsttapuit • vastgesteld. 

1 
95 • 
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Geelgors 

Verspreiding in Nederland 

De geelgors is in Nederland een broedvogel van de hogere zandgronden in het oosten 

en zuiden van het land. De hoogste dichtheden worden bereikt in bos-, heide- en 

kleinschalige cultuurgebieden (SOVON 1987). 

Ecologie 
De geelgors is een typische broedvogel van overgangssituaties van lage gras- en 

kruidvegetaties naar opgaande begroeiingen, zoals bosranden en boomgroepen in 

heidegebieden, open loof- en naaldbossen en zelfs in jonge bosaanplantingen. In 

heidegebieden worden zelfs de kleinste heidefragmenten bewoont (Opdam & Retel 

Helmrich 1984). In het cultuurlandschap broedt de soort in dichte heggen en 
houtwallen met een goed ontwikkelde struik- en kruidlaag en kruidenrijke zomen en 

ruigten (Osieck & Hustings 1994). 

Status en bedreiging 
Sinds halverwege de twintigste eeuw is het verspreidingsgebied gekrompen in 

zuidoostelijke richting en zijn dichtheden sterk afgenomen. De situatie in Zeeland, 

waar in 1940 meer dan 7000 broedparen voor, terwijl in 1991 minder dan tien 

broedgevallen zijn geconstateerd, is tekenend voor heel laag Nederland. Ook in 

regionale kernen in het oosten en zuiden is de soort tot 1990 plaatselijk sterk in aantal 

achteruitgegaan. Plaatselijk neemt het aantal broedende geelgorzen zowel in 

natuurgebieden als cultuurlandschappen sinds de negentiger jaren weer toe, 
bijvoorbeeld in Westerwode, Groningen (Bijlsma er al. 2001). 

Verspreiding in het onderzoeksgebied (figuur B3) 

De geelgors is een kenmerkende broedvogel van open bos, bosranden en halfopen 

heide in het onderzoeksgebied. 
Het aantal territoria in Boswachterij Groesbeek, met daarin Mulderskop (tabel Bi), is 

de afgelopen decennia nagenoeg constant gebleven (Deuzeman 1999). Opvallend is 

het nagenoeg verdwijnen van de soort van het noordelijk heidegebied van Mulderskop, 

waarschijnlijk veroorzaakt door de afname van opslag ten gevolge van 

plagwerkzaamheden (Brouwer 1995). 
Op de Mookerheide is de stand van de geelgors afgenomen. In 1986 waren nog vijf 

territoria aanwezig, in 1996 werden slechts twee territoria geteld. Op de Heumense 
Schans waren zowel in 1986 als in 1996 twee territoria aanwezig (Vogel & Klemann 

1997). 

1.010 
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S 

S 

5 	 Groene specht 

• 	 Verspreiding in Nederland 

De groene specht is een extreme standvogel van de zandgronden van Oost- en Zuid-

Nederland en de duinstrook van Zeeuws Vlaanderen tot Den Helder. 

•  Ecologie 

Groene spechten broeden in opgaande bossen met open, grazige of zandige plekken, 

S parken, en heidegebieden met boomgroepen en structuurrijke bosranden. 
Het hoofdvoedsel bestaat uit mieren. 

S 
Status en bedreiging 

S De stand van de groene specht is gedurende de afgelopen veertig jaar gemiddeld met 

I 
50-75 % afgenomen (Osieck & Hustings 1994). De gebieden die het hardst zijn 

getroffen zijn de Veluwe, Drenthe en de Utrechtse heuvelrug. In Noord-Brabant lijkt de 
. situatie minder ernstig. In Twente, delen van Limburg, zoals de zuidelijke hellingbossen 

en 	de 	omgeving 	van 	Nederweert, 	grote 	delen 	van 	de 	duinen 	en 	vooral 	het 
. rivierengebied en Zeeland, neemt het aantal groene spechten sinds begin negentiger 

jaren toe (Bijlsma et al. 2001). 

Verzuring en vermesting, met als gevolg vergrassing van bos- en heidegebieden, zijn 

waarschijnlijk de belangrijkste oorzaken van achteruitgang. Door vergrassing neemt de 

voedselbeschikbaarheid af en worden foerageergebieden ongeschikt. Er lijkt een relatie 

te bestaan tussen de mate van achteruitgang en bodemsoort, en dus begroeiing en 
voedselbeschikbaarheid. Op de grove zandgronden vormt de rode bosmier (Formica 

rufa) 	het 	hoofdvoedsel. 	Deze 	miersoort 	heeft 	in 	Nederland 	sterk 	te 	lijden 	van 

5 vergrassing van bossen. Op de grove zandgronden is de achteruitgang van de groene 
specht dan ook het sterkst. Op fijnzandige gronden, waar behalve de rode bosmier 

5 ook andere miersoorten, zoals zwarte wegmier (Lasius niger) 	en gele weidemier 
(Lasius f/avus) deel uitmaken van het voedsel, is de achteruitgang van de groene 

5 specht veel minder ernstig. In het rivierengebied en Zeeland, waar de gele weidemier 
het hoofdvoedsel vormt, neemt het aantal groene spechten toe (Bijlsma et al. 2001). 

0 
Verspreiding in het onderzoeksgebied (figuur B4) 

0 	 De groene specht is in het onderzoeksgebied sinds halverwege de zeventiger jaren 

afgenomen met 80 % (Hustings 1989). Begin negentiger jaren is een licht herstel 
S 	 opgetreden. Sindsdien is het aantal territoria van de groene specht vrij constant. 
. 	 In de periode 1988-1993 was jaarlijks één territorium van de groene specht op 

Mulderskop aanwezig. In het overige deel van Boswachterij Groesbeek zijn jaarlijks 
. 

	

	 vier tot zes territoria aanwezig (Deuzeman 1999). Op de Heumense Schans waren in 

1996 twee territoria aanwezig. Op de Mookerheide is de soort in dat jaar niet 
, 

	

	 aangetroffen (Vogel & Klemann 1997). Zowel in 1999 als in 2001 werd op de 

Heumense Schans ten minste één territorium van de groene specht vastgesteld. 
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Boomleeuwerik 

Verspreiding in Nederland 

Leefgebieden van de boomleeuwerik beperken zich tot de zandgronden. De 
belangrijkste broedgebieden liggen op de Veluwe en in Noord-Brabant en Noord-
Limburg. Daarnaast worden de duinen tussen Camperduin en Schouwen bewoond 
(SOVON 1987). Lokaal komt de soort voor in het agrarisch cultuurlandschap van 
Noord-Brabant en Limburg (Bijlsma et al. 2001). 

Ecologie 
De boomleeuwerik is een bewoner van zandverstuivingen, schrale heidevelden en 
open plekken bossen, zoals kaalslagen en jonge aanplant. 

Status en bedreiging 

In de vijftiger en zestiger jaren is het broedbestand van de boomleeuwerik in 
Nederland afgenomen om vanaf de zeventiger jaren sterk toe te nemen. In de tweede 
helft van de negentiger jaren heeft de toename zijn hoogtepunt bereikt, met >3500 
broedparen. 
De toename van de boomleeuwerik in de zeventiger jaren, is toe te schrijven aan de 
kolonisatie van grote storm- en brandvlaktes in bossen en van heidegebieden na 
veranderingen in het beheer (Bijlsma et al. 2001). Mogelijk dat de toename van het 
areaal open zand door plagbeheer en het inzetten van grote grazers, gunstig heeft 
uitgepakt voor deze op de grond foeragerende insecteneter. 

Verspreiding in het onderzoeksgebied (figuur B5) 

In 1993 werden negen territoria vastgesteld in Boswachterij Groesbeek (Erhart & 
Kurstjens 1993). In 1999 is in dit gebied het aantal territoria afgenomen tot twee 
(Deuzeman 1999). Op Mulderskop is de boomleeuwerik de laatste tien jaar 
hoofdzakelijk vertegenwoordigd met slechts één territorium. In 1988 waren nog vijf 
territoria aanwezig, daarna is de stand opeens ingezakt. Er zijn geen gegevens bekend 
uit de periode 1975-1988, zodat niet duidelijk is of de vijf territoria van 1988 een 
eenmalige uitschieter waren, of dat wel degelijk spraken is geweest van een plotseling 
afname (Van Beers 1996). In 1992 volgde een opleving naar vier broedparen, maar 
spoedig daarna zakte het aantal weer terug naar één bezet territorium (tabel Bi) 
(Deuzeman 1999). 
Op de Heumense Schans en de Mookerheide is de soort in 1996 juist toegenomen ten 
opzichte van 1986. Op de Mookerheide waren in 1996 zes territoria aanwezig tegen 
drie in 1986.   Op de Heumense Schans zijn deze aantallen respectievelijk twee en één. 
In 1999 werd ten minste één broedgeval van de boomleeuwerik op de Heumense 
Schans vastgesteld. 
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Bureau Natuurbalans - Limes Divergens 	 Herstel van de heide tussen Nijmegen en Mook 

Status en bedreiging 

De gladde slang staat op de Rode Lijst in de categorie 'bedreigd'. 

De afname van rijk gestructureerde bosranden en zoomvegetaties, eutrofiëring, 

vergrassing en vermossing van heideterreinen, grootschalige beheersmaatregelen zoals 

plaggen en intensieve begrazing, versnippering en verstoring worden gezien als de 
belangrijkste bedreigingen voor de gladde slang. 

Vergrassing wordt steeds minder beschouwd als een oorzaak van achteruitgang. De 

soort heeft waarschijnlijk veel meer te lijden van beheersmaatregelen die tegen de 

vergrassing worden ingezet. 

Verspreiding in het onderzoeksgebied (figuur 86) 

De gladde slang komt waarschijnlijk zeer zeldzaam en plaatselijk in het 

onderzoeksgebied voor. De meeste waarnemingen zijn verricht op het talud van het 

voormalige goederenspoor naar Groesbeek. Ook van het nabijgelegen 

"halfmaanvormige heideterreintje", tussen het voormalige goederenspoor Nijmegen - 
Groesbeek en de Bisseitse baan, en van Mulderskop, zijn waarnemingen bekend. 

Verder bestaan verspreide waarnemingen uit het Heumensoord en Boswachterij 

Groesbeek. Een mogelijk van dit deel van het gebied geïsoleerde populatie is die van 
de Mookerheide (Veenvliet & Schoen 1994). In 2001 is op de Mookerheide een 

juveniele gladde slang waargenomen (pers. med. A. Donker). Dit toont aan dat de 

gladde slang zich in dit gebied nog voortplant. 

Zandhagedis 

Verspreiding in Nederland 

De zandhagedis heeft twee grote verspreidingskernen in Nederland. Dit zijn de duinen 

en de Veluwe. Daarnaast komt de soort verspreid voor op de Utrechtse Heuvelrug, in 

Drenthe, Overijssel, op enkele plekken buiten de Veluwe in Gelderland en op de 

oostelijke Maasoever in Limburg. 

Ecologie 
De zandhagedis is een warmteminnende reptielsoort. De biotoop van de zandhagedis 

dient daarmee voldoende open plekken te bieden om te kunnen zonnen. Daarnaast 

moeten voldoende schuilmogelijkheden aanwezig zijn als bescherming tegen 

predatoren en als bescherming tegen te hoge temperaturen. Voor de voortplanting zijn 

open zanderige plekjes noodzakelijk waar de vrouwtjes eieren kunnen afzetten die 

door de zonnewarmte worden uitgebroed. 

Op heideterreinen op de Veluwe en in zuidoost Nederland bestaat de voorkeursbiotoop 

uit structuurrijke droge heidevegetaties op naar het zuiden geëxponeerde hellingen met 

een begroeiing van struikheide, bochtige smele en pijpenstrootje, afgewisseld met 
open zandplekken. Daarnaast komt de soort voor in spoor- en wegbermen en open 

plekken in bossen en bosranden. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden ontwaken zandhagedissen in maart of begin 

april uit de winterslaap. De mannetjes verschijnen enkele weken eerder dan de 

vrouwtjes en onvolwassen dieren. De voortplanting vindt plaats in mei. In deze 

periode gaan de mannetjes actief op zoek naar vrouwtjes. Hierbij vertonen de 
mannetjes agressief, territoriaal gedrag tegenover elkaar. Na de paring zoeken de 

vrouwtjes geschikte eiafzetplaatsen op. Deze bestaan uit open, zandige plekken, waar 

een holletje wordt gegraven van 5 â 10 cm diepte. Hierin zet het vrouwtje gemiddeld 

zes eitjes af. De eitjes worden in twee maanden tijd door de zonnewarmte uitgebroed. 
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Bureau Natuurbalans - Limes Divergens 	 Herstel van de heide tussen Nijmegen en Mook 

In september gaan de volwassen dieren weer in winterslaap. De jonge dieren volgen 

meestal in oktober. Het voedsel van zandhagedissen bestaat uit allerlei 

ongewervelden, zoals insecten, spinnen en wormen. 

• 	Status en bedreiging 

De zandhagedis staat op de Rode Lijst in de categorie 'kwetsbaar'. 

De sterke achteruitgang van de zandhagedis na 1950 is vooral veroorzaakt door het 

verdwijnen van leefgebieden. Tegenwoordig is met name het verlies aan Iandschaps-

en vegetatiestructuren in de resterende leefgebieden een belangrijke oorzaak van 

achteruitgang. Door het achterwege blijven van beheer en de invloed van vermesting, 
treedt vergrassing op en groeien leefgebieden dicht met struik- en boomopslag. De 

oppervlakte en kwaliteit van het leefgebied nemen af, waardoor populaties kleiner 

worden. Versnippering is eveneens een oorzaak van achteruitgang. Populaties kunnen 

gemakkelijk geïsoleerd raken, waardoor de kans op lokaal uitsterven toeneemt. 

. Verspreiding in het onderzoeksgebied (figuur 87) 

In vroeger tijden was de zandhagedis in de omgeving van Nijmegen een zeer gewone . verschijning. Niet alleen in de toen veel grotere en meer aaneengesloten heideterreinen 

ten zuiden van de stad, maar ook binnen de bebouwde kom. Zo waren meldingen van 

zandhagedissen uit de tuinen van de Java-buurt rond 1950 geen zeldzaamheid. Ook 
was 	de 	soort 	rond 	1960 	algemeen 	op 	het 	rangeerterrein 	van 	de 	Nederlandse • Spoorwegen in de spoorkuil (Veenvliet & Schoen 1994). In de spoorkuil is in 2000 
een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van de zandhagedis, maar is niet meer • aangetroffen (Felix & De Goeij 2001, De Goeij & Felix 2001). Tegenwoordig worden 
zandhagedissen 	niet 	meer 	binnen 	de 	bebouwde 	kom 	waargenomen 	en 	is 	het 
voorkomen beperkt tot de heide- en bosgebieden ten zuiden van de stad. 

De zandhagedis komt in grote delen van het onderzoeksgebied voor. De soort is • aanwezig op vrijwel elk heideterrein. 	Het mogelijk belangrijkste leefgebied voor de 
zandhagedis in het onderzoeksgebied is de spoorlijn Nijmegen - Boxmeer. Over vrijwel 
de gehele lengte van het tracé door het onderzoeksgebied komen zandhagedissen 
voor. Behalve een geschikt leefgebied vormen de bermen van het spoor ook een 

belangrijke corridor tussen de populaties op de heidevelden in de directe omgeving. 

Behalve langs de spoorlijn zijn grote dichtheden van de zandhagedis aanwezig op 
Mulderskop, de Mookerheide, in Heumensoord en het Grüske. 

Op Mulderskop is vooral het "halfmaanvormige heideterreintje", gelegen tussen het 
voormalige goederenspoor Nijmegen - Groesbeek en de Bisseltse baan een belangrijk 
leefgebied. Op het open heideveld van Mulderskop komt de soort in lage dichtheden • voor. Een tweede belangrijke plek op Mulderskop is het onkruidakkertje. Dit zandige . terreintje, waar jaarlijks relatief hoge aantallen juveniele dieren worden aangetroffen, is 

een belangrijke locatie voor het afzetten van de eieren. Tevens biedt dit terrein een . grote hoeveelheid voedsel voor de soort. 

In Heumensoord zijn vooral de heideterreintjes in het uiterste noorden en de randen . van het zweefvliegveld in het zuiden rijk aan zandhagedissen. Op de open terreindelen 
rond 	de 	vierdaagse 	locatie 	komen 	weinig 	zandhagedissen 	voor. 	De 	benodigde 
structuurvariatie ontbreekt 	hier. 	Het 	Heumensoord 	en 	het deel van 	Boswachterij 
Groesbeek ten westen van de Nijmeegse Baan herbergen waarschijnlijk één grote 

populatie. Hier staan de populaties van de heidevelden via open plekken in het bos, 
bospaden en de spoorlijn met elkaar in contact. • Meer g&soleerd zijn de populaties in het Grüske en de But, op de Mookerheide en de 

Heumense Schans. Tussen deze populaties is waarschijnlijk minder contact omdat 
tussenliggende terreinen minder geschikt zijn. 

• 
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Verspreiding in Nederland 
De hazelworm is bekend van alle Nederlandse provincies, uitgezonderd Zeeland en 

Flevoland. Uit het verspreidingsbeeld blijkt een duidelijke binding met zandgronden. 

Kerngebieden zijn Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, Zuid- en Midden-Limburg en het 

grensgebied tussen Friesland en Drenthe (Creemers 1996). 

Ecologie 
De hazelworm vindt zijn belangrijkste leefgebied in heide- en bosgebieden. Daar 

worden vooral bosranden, open plekken in bossen en structuurrijke heidevegetaties 

bewoond. Daarnaast kan de soort aangetroffen worden in een groot aantal andere 

biotopen, zoals houtwallen, struwelen, spoor- en wegbermen, kalkgraslanden, 

vestingwerken, ruderale plaatsen en tuinen (Stumpel 1987). De vindplaatsen liggen bij 
voorkeur op zand, soms op leem en krijt. Kleigronden worden gemeden. Vaak is de 

bodem matig vochtig en dicht begroeid. In bossen heeft de soort een voorkeur voor 

open, door de zon beschenen plekken, met veel ondergroei (Creemers 1996). 

Status en bedreiging 

De hazelworm staat op de Rode Lijst in de categorie 'kwetsbaar'. 
De belangrijkste bedreigingen zijn intensief bosbeer, de achteruitgang van de 

structuurrijkdom van heideterreinen en bosranden, het intensieve beheer van spoor- en 

wegbermen of juist het achterwege blijven hiervan, en het verdwijnen van 

overhoekjes. 

Verspreiding in het onderzoeksgebied (figuur 88) 

Zoals het verspreidingsbeeld aangeeft komt de hazelworm verspreid in het hele 

onderzoeksgebied voor. Bekende plekken zijn de Mookerheide, de Heumense Schans, 
het voormalige goederenspoor naar Groesbeek en het Grüske. De soort is in zijn 

verspreiding niet beperkt tot de heidegebieden en kan worden aangetroffen op open 
plekken in bossen, langs bospaden en in bosranden. Door zijn verborgen leefwijze is 

de hazelworm een moeilijk te inventariseren soort. Het verspreidingsbeeld is dan ook 

verre van volledig. 
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S 

C. DAGVLINDERS 

S 
Dagvlinders 	zijn 	belangrijke 	indicatoren 	voor 	vegetatiepatronen 	en 

• 	 terreinheterogeniteit. Dit geldt ook voor de karakteristieke dagvlinders van 

heidegebieden. In Nederland zijn maar weinig soorten exclusief gebonden aan heide. 

5 	 Voor droge heide vegetaties zijn dit drie soorten: kleine heivlinder, heivlinder en 

heideblauwtje. Kleine heivlinder leeft op schrale heidevelden en stuifzanden met 

S 	 buntgras. De heivlinder is een soort van heidegebieden met grote afwisseling van 

vegetatiestructuren. Het heideblauwtje verlangt een rijke begroeiing van struik- of 

5 	 dopheide voor de nectarvoorziening. Deze soort vliegt ook op vochtige en natte 

heideterreinen. Op droge heiden zijn ook vaak dagvlindersoorten aanwezig die meer 
S 	 kenmerkend zijn voor droge bosranden en graslanden. Hiertoe behoren bruine 

Ô 	
eikepage, hooibeestje, en kleine vuurvlinder. Langs randen van heidegebieden op 

overgangen naar voedselrijkere gronden komen soms plaatselijk sleedoornpage en 
. 	 bruin blauwtje voor. 

Het onderzoeksgebied is voornamelijk van belang voor de bruine eikepage, die op en 

Ô rond Mulderskop Vrij veel voorkomt. Typische dagvlindersoorten van droge heide 
komen nauwelijks voor. Alleen de heivlinder is een enkele keer waargenomen. In deze 

paragraaf worden behalve bruine eikepage en heivlinder ook sleedoornpage en bruin 

blauwtje besproken. 

S 
Bruine eikepage 

Verspreiding in Nederland 

5 	 Vroeger kwam de bruine eikepage vrij algemeen voor op de hogere zandgronden in het 

oosten en zuiden van het land, in de duinen en in Zuid-Limburg. Nu is de soort vrij 

5 	 zeldzaam en is het aantal populaties afgenomen (Tax 1989,   Van Ommering et al. 
1995). 

S 
Ecologie 

De bruine eikepage wordt beschouwd als een weinig mobiele soort, karakteristiek voor 

bosranden en open bos. De eieren worden afgezet op kleine, vaak minder vitale eikjes. 

5 

	

	 Deze zijn vooral te vinden op schrale bodems, zoals langs heidegebieden. Ook komt de 

soort voor in open bossen, kapvlaktes en jonge eikenaanplant. Voor de balts worden 
S 

	

	 oude solitaire eiken gebruikt. Volwassen vlinders leven van de nectar van braam, 
sporkehout en koninginnekruid. 

S 	 Status en bedreiging 

De bruine eikepage is vrij zeldzaam in Nederland. De Rode Lijst status is 'kwetsbaar'. 

S  Door eenvormig en grootschalig bosbeer zijn structuurrijke, open plekken in bossen 

verdwenen. Op heidevelden zijn de overgangen naar bos veel scherper geworden, door 
grootschlige beheersmaatregelen zoals plaggen en intensieve begrazing. 

• 	 Verspreiding in het onderzoeksgebied (figuur 89) 

Het belangrijkste leefgebied van de bruine eikepage in het onderzoeksgebied is 

Mulderskop. De soort komt voor langs de bosranden en op het half open heideterrein, 

met een hoge dichtheid aan kleine, kwijnende eikjes. Volwassen vlinders kunnen 

5 

	

	 worden gevonden op braamstruwelen langs het open heideveld en in de omgeving van 

de onkruidakker. 

S 
S 
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Ook komt de soort voor langs de voormalige goederenspoorlijn richting Groesbeek. 

Daarnaast zijn enkele verspreide vondsten bekend uit het Heumensoord en langs de 

spoorlijn Nijmegen - Boxmeer. 

Bruin blauwtje 

Verspreiding in Nederland 

In Nederland komt het bruinblauwtje hoofdzakelijk voor in de duinen en langs de grote 

rivieren. Tijdelijk kan de soort zich vestigen in geschikte leefgebieden elders in het 

binnenland. 

Ecologie 

Het bruin blauwtje is een mobiele vlinder, die terreinen kan koloniseren die slechts 

tijdelijk een geschikt leefgebied vormen, zoals bouwplaatsen en ruderale terreinen. De 

belangrijkste biotoop vormen rivierdijken en —duinen, kustduinen en kalkgraslanden. 

De biotoop van het bruin blauwtje bestaat uit droge, schrale, graslanden met ruige en 

kruidenrijke plekken. Voor de warmtehuishouding is de soort afhankelijk van open 

vegetaties, met plaatselijk open grond. De rups leeft van ooievaarsbek en reigersbek. 

Status en bedreiging 

Het bruin blauwtje is een vrij algemene vlindersoort. De Rode Lijst status is 

'kwetsbaar'. 
Intensief beheer van de dijkgraslanden en eutrofiëring en verruiging van de graslanden 

in de Zuid-Hollandse duinen zijn de grootste bedreigingen. Ook de afname van schrale 

graslanden in het binnenland vormen een oorzaak van achteruitgang. 

Verspreiding in het onderzoeksgebied (figuur 810) 

Het bruin blauwtje is vrij zeldzaam in het onderzoeksgebied. Het kleine aantal 

vindplaatsen ligt zeer verspreid. De meeste waarnemingen zijn afkomstig van grazige, 
kruidenrijke plekken in de bermen van de spoorlijn. Ook vliegt de soort regelmatig op 

schrale graslandjes in "de kuil" bij Malden. 

Heivlinder 

Verspreiding in Nederland 

De heivlinder is in Nederland een algemene dagvlinder van de zandgronden. Vooral 

heidevelden in het noorden, oosten en zuiden van het land zijn belangrijke 

leefgebieden. Ook in de duinen is het een talrijke dagvlindersoort. Als gevolg van 

versnippering van heidegebieden en schrale graslanden zijn recent populaties 

verdwenen of achteruitgegaan (Van Ommering et al. 1995). 

Ecologie 
Heivlinders komen voor op droge en heischrale graslanden, natte en droge heiden en 

stuifzanden (Tax 1989). Optimale condities zijn aanwezig op heidevelden met een 

grote terreinheterogeniteit. Hier is een combinatie aanwezig van heide, gras, kale 

bodem en plaatselijk opslag van struweel of jonge bomen. In dergelijke snel 

opwarmende gebieden vindt deze warmteminnende soort optimale mogelijkheden voor 

zijn thermoregulatie (Pahlplatz 2001). Open, zandige locaties met een lage en geringe 

vegetatiebedekking zijn van belang voor de eiafzet. Heivlinders zijn mobiele soorten die 

na de paring zwerfgedrag vertonen en op grote afstanden van hun leefgebied kunnen 

worden gevonden. 
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Status en bedreiging 

De Rode lijst status van de heivlinder is 'gevoelig'. 

Door afname van het heideareaal en de heterogeniteit van de overgebleven terreinen 
zijn veel geschikte leefgebieden voor de soort verdwenen. 

Verspreiding in het onderzoeksgebied (figuur Bil) 

Uit het onderzoeksgebied is slechts één waarneming van de heivlinder bekend. Het 

gaat om twee exemplaren die zijn gezien op de Heumense Schans. Ondanks de 

aanwezigheid van potentieel geschikt leefgebied in het onderzoeksgebied zijn verder 

geen heivlinders uit het onderzoeksgebied bekend. 

Mogelijk heeft de waarneming op de Heumense Schans betrekking op toevallige 

gasten. Op een voor deze zeer mobiele soort eenvoudig te overbruggen afstand ligt de 
Bergerheide, een bolwerk van heivlinder in Noord-Limburg. 
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D. SPRINKHANEN EN KREKELS 

De meeste Nederlandse sprinkhaansoorten zijn warmteminnend en daarom 

voornamelijk beperkt tot de zandgronden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist 

het heidelandschap van groot belang is voor onze sprïnkhanenfauna. Een groot deel 

van de in Nederland voorkomende soorten is exclusief gebonden aan heide of bereikt 

er de hoogste populatiedichtheden. Veel karakteristieke heidesoorten zijn sterk in 

aantal achteruitgegaan. Alle in Nederland uitgestorven, ernstig bedreigde en bedreigde 

sprinkhaansoorten hebben een biotooptype dat gerelateerd is aan het heidelandschap 

(Kleukers er al. 1997, Stuijfzand er al. in druk). 
De heidegebieden in het onderzoeksgebied, inclusief de Overasseltse en Hatertse 

vennen in de gemeente Heumen, behoren tot de soortenrijkste sprinkhaangebieden 

van Nederland (Kleukers er al. 1997). Ze vormen het leefgebied van zes Rode Lijst 

soorten, waaronder wrattenbijter (Decticus verrucivorus), zadelsprinkhaan en 

steppesprinkhaan. Beide gebieden zijn aangewezen als provinciaal kerngebied voor 

sprinkhanen (Reemer & Kalkman 1998). 

Zadelsprinkhaan 

Verspreiding in Nederland 
De zadelsprinkhaan is in Nederland altijd beperkt geweest tot de heidevelden op de 

Veluwe, tussen Nijmegen en Mook, Midden- en Zuid-Limburg en de Utrechtse 

Heuvelrug. De zadelsprinkhaan is verdwenen van de Utrechtse Heuvelrug, Veenhuizen, 

Venlo en de Meinweg (Kleukers et al. 1997). Op de noordelijke Veluwe en tussen 

Nijmegen en Mook is de soort zeer sterk achteruitgegaan. Op de noordelijke Veluwe 

zijn in 1999 drie nieuwe vindplaatsen ontdekt. Eén daarvan, de Oldenbroekse heide, 

herbergt één van de grootste populaties van West-Europa (Van Delft et al. 2000). 

De enige vindplaats van de soort buiten het Rijk van Nijmegen en de Veluwe is de 

Brunssummerheide in Zuid-Limburg. Het gaat hier om een zeer kleine populatie van 
slechts enkele dieren: in de afgelopen drie jaar zijn maximaal twee roepende mannetjes 

waargenomen (pers. med. W. Janssen). 
Momenteel ligt de belangrijkste verspreidingskern op de Veluwe. Een grote populatie 

komt voor op de zuidelijke Veluwezoom (Verkuijlen 2000). 

Ecologie 
De biotoop van de zadelsprinkhaan bestaat in Nederland uit droge, structuurrijke 

heide. Leefgebieden van deze thermofiele soort hebben vaak een beschut karakter 

door een op het zuiden geëxponeerde ligging en de nabijheid van een bosrand. 

Kenmerkend is de aanwezigheid van enige opslag in de vorm van jonge boompjes, 

brem of braam, dat wordt gebruikt als zangpost (Kleukers et al. 1997). In 

heidevegetaties met een grote heterogeniteit in leeftijdsklassen is de aanwezigheid van 
opslag als structuurverrijkende factor geen noodzaak, zoals het geval is op de 

Oldenbroekse Heide (Van Delft et al. 2000). 
Een onmisbaar aspect van de biotoop van een zadelsprinkhaan, is de aanwezigheid 

van open, zandige plekken die gebruikt worden als afzetplaats voor de eieren. Deze 

maken een ontwikkeling door van twee tot drie jaar (Stuijfzand et al. in druk). Evenals 

bij de wrattenbijter en de heidesabelsprinkhaan is de ontwikkeling van de eieren van 

de zadelsprinkhaan mogelijk afhankelijk van vocht. 
Het voedsel van de zadelsprinkhaan bestaat voornamelijk uit plantaardig materiaal, 

maar ook insecten staan op het menu. 
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S 

5 	 Door het ontbreken van vliegvermogen is de soort weinig mobiel. Lopend kunnen 

echter flinke afstanden worden afgelegd (Niehuis 1991), getuige ook een waarneming 

5 	 in het onderzoeksgebied in 1999.   Een roepend mannetje werd waargenomen op een 
braamstruweel in een grazige berm langs de spoorlijn Nijmegen - Boxmeer. De 

5 	 vindplaats vormt geen geschikt biotoop en waarnemingen van zadelsprinkhanen in de 

omgeving ontbreken. De enige populatie in de omgeving, die van Mulderskop, ligt op 

5 	 meer dan één kilometer afstand. 

• 	 Status en bedreiging 

De zadelsprinkhaan is zeldzaam en zeer sterk afgenomen in Nederland. De Rode Lijst 
• 	 status is 'bedreigd'. 

Een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van de zadelsprinkhaan is de 
S 	 versnippering en afname van het heideareaal in Nederland. Door zijn kleine mobiliteit 
. 	 is het moeilijk barrières te nemen en nieuwe leefgebieden te koloniseren. 

Daarnaast is de kwaliteit van de leefgebieden achteruitgegaan. Vergrassing heeft het 

O 	 microklimaat van de heidevegetaties koeler gemaakt en open zand is door vergrassing 

en vermossing verdwenen. Door het bestrijden van de ontwikkeling van opslag, door 
. 	 middel van te intensief begrazen of plaggen, worden de overgangen van heide naar 

bos te scherp (Odé 1999). 

Verspreiding in het onderzoeksgebied (figuur 812) 

Tussen Nijmegen en Mook werd de soort vroeger op een groot aantal plaatsen 
gevonden, vaak ook in hoge dichtheden (Kleukers et al. 1997). Tot eind tachtiger 

5 

	

	 jaren kwamen zadelsprinkhanen voor in het noordelijk deel van Heumensoord, de 

omgeving van de Mookerheide en zowel het noordelijk als in het zuidelijk deel van • 
Halverwege de negentiger jaren is het Heumensoord verlaten. Buiten de Veluwe en 

5 	 mogelijk de Brunsummerheide, komen zadelsprinkhanen in Nederland alleen nog voor 
rond het noordelijke heideveld van Mulderskop. De meeste exemplaren zijn aanwezig 

5 	 op het zogenaamd "halfmaanvormige heideterreintje", gelegen tussen het voormalige 

goederenspoor Nijmegen - Groesbeek en de Bisseltse baan. De hoogste dichtheden 

5 	 worden bereikt in de noordwest hoek en de zuidoost hoek van deze strook heide. 

Deze plaatsen liggen het meest beschut door een aangrenzende houtwal die het 
5 	 terreintje scheidt van het grote heideveld van Mulderskop. Ook staat hier de meeste 

opslag van eik, berk, brem en sporkehout. Ook worden regelmatig enkele dieren 
S 	 gevonden aan de zuid- en westrand van het heideveld van Mulderskop, voornamelijk 

op dijkjes, opgeworpen uit plagmateriaal, begroeid met braam en ander struweel. 
• 	 De populatie op Mulderskop is niet groot. Het maximaal, onder optimale 
. 	 omstandigheden waargenomen aantal zingende mannetjes is 38 (in 1999). Deze 

waren allemaal aanwezig op het "halfmaanvormige heideterreintje". In de overige 
. 	 gebiedsdelen is toen niet gezocht. Aangenomen mag worden dat de populatie niet 

groter is dan 100- 150 dieren, mogelijk minder. 
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Bureau Natuurbalans - Limes Divergens 
	 Herstel van de heide tussen Nijmegen en Mook 

1 
Veldkrekel 

Verspreiding in Nederland 

Vroeger was de veldkrekel een Vrij gewone Verschijning op de Nederlandse 

zandgronden, zowel in het binnenland als in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse duinen. 

Behalve op heidevelden kon de soort ook worden aangetroffen in het agrarische 

gebied. 
De soort is sterk achteruitgegaan en van veel vindplaatsen verdwenen, waaronder die 

in het agrarische gebied. De soort komt voornamelijk nog voor op de noordelijke 
Utrechtse heuvelrug, de zuidelijke Veluwe, Noord-Brabant en Midden-Limburg waar 

kleine, geïsoleerde populaties resteren (Kleukers et al. 1997). 

Ecologie 

De veldkrekel is in Nederland een soort van heischrale graslanden, heideterreinen en 

stuifzandgebieden. De optimale biotoop van de veldkrekel kan omschreven worden als 
een lage, grazige vegetatie met veel graspollen afgewisseld met open zandige plekken. 

De zandige plekken zijn bij deze soort, evenals bij de zadelsprinkhaan, onmisbaar voor 

de eiafzet. Veldkrekels leven in holletjes die aan de voet van een graspol worden 
gegraven. Voor de vaak op het zuidoosten gerichte uitgang van het holletje grazen de 

dieren een deel kaal. Vanaf deze kale plek brengen de mannetjes hun zang ten gehore 

(Kleukers et al. 1997). 

Status en bedreiging 
De veldkrekel is zeldzaam en zeer sterk afgenomen in Nederland. De Rode Lijst status 

is 'bedreigd'. 
Afname en versnippering van het heideareaal zijn de belangrijkste oorzaken van de 

achteruitgang van de soort. Door sterke isolatie en reductie van populatiegroottes zijn 

veel leefgebieden verlaten. 
Daarnaast is de kwaliteit van de leefgebieden achteruitgegaan door vergrassing en 
afname van dynamiek, zodat vooral de oppervlakten open zand sterk zijn verkleind 

(Odé 1999). 

Verspreiding in het onderzoeksgebied (figuur 813) 

De veldkrekel is sinds de jaren dertig uit het onderzoeksgebied bekend. Tot eind jaren 

zestig zijn regelmatig waarnemingen verricht, allemaal op of in de directe omgeving 
van de Mookerheide. Gedurende een periode van bijna 25 jaar zijn daarna geen 

meldingen van veldkrekels uit het onderzoeksgebied bekend, tot in 1993 hoge 

aantallen veldkrekels worden gemeld van wederom de Mookerheide en ook van de 

Heumense Schans. Op de Mookerheide gaat het om 100 dieren, op de Heumense 

Schans om 80 exemplaren. Na dat jaar zijn geen waarnemingen van veldkrekels uit 

het onderzoeksgebied bekend. In 2001 zijn, ondanks een gerichte inventarisatie geen 

veldkrekels waargenomen in beide gebieden. Dat de inventarisatie is uitgevoerd in de 

activiteitsperiode van de veldkrekel blijkt uit de waarneming van vele zingende 

mannetjes op de Bergerheide in dezelfde periode. Er mag worden aangenomen dat de 

veldkrekel uit het onderzoeksgebied is verdwenen. 
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Bureau Natuurbalans - Lumes Duvergens 
	

Herstel van de heide tussen Nijmegen en Mook 

S 

• 	
Blauwvleugelsprinkhaan 

• 	 Verspreiding in Nederland 

De Nederlandse verspreiding van de blauwvleugelsprinkhaan is beperkt tot de 

5 	 zandgronden. In de duinen is de blauwvleugelsprinkhaan Vrij gewoon en wordt 

gevonden van Walcheren tot Terschelling. In het binnenland is de soort veel 

5 	 zeldzamer. Hier worden heide- en stuifzandgebieden van Gelderland, Noord-Brabant en 

Overijssel bewoont. De populaties zijn tegenwoordig klein en geïsoleerd (Kleukers et 
• 	 al. 1997). 

•  Ecologie 

De biotoop van de blauwvleugelsprinkhaan loopt uiteen van duin-, droge heide- en 
• 	 stuifzandgebieden tot kapvlakten, groeven en spoorbermen (Kleukers et al. 1997). Als 
, 	 strikt bodembewonende soort is de blauwvleugelsprinkhaan afhankelijk van droge, 

warme, open terreinen met een lage vegetatie en grote onbegroeide zandige delen. 
. 	 Deze terreindelen zijn onmisbaar voor de balts en paarvorming en voor de eiafzet en - 

ontwikkeling (Stuijfzand et al. in druk). 

Status en bedreiging 

De blauwvleugelspinkhaan is vrij zeldzaam en sterk afgenomen in Nederland. De Rode 
Lijst status is 'kwetsbaar'. 

Afname van open zand door de toegenomen vergrassing en afgenomen dynamiek in 

zandverstuivingen hebben gezorgd voor een afname van kwaliteit van de leefgebieden. 

Verspreiding in het onderzoeksgebied (figuur 814) 

0 In het onderzoeksgebied zijn waarnemingen van de blauwvleugelsprinkhaan bekend 
van 	halverwege 	de 	tachtiger 	jaren 	tot 	begin 	negentiger 	jaren. 	De 	meeste 

5 waarnemingen zijn gedaan in de noordelijke heidegebieden van Heumensoord. In 1993 

werden vier dieren waargenomen op de Mookerheide. Alle waarnemingen hebben • betrekking op lage aantallen. In de laatste jaren zijn in het onderzoeksgebied geen 

blauwvleugeisprinkhanen meer gemeld. Ook in 2001 	is de soort ondanks gerichte 

5 inventarisaties in beide gebieden niet meer waargenomen. 

De blauwvleugelsprinkhaan is door de zeer zachte zang vrij moeilijk te inventariseren. • Omdat dieren niet altijd geneigd zijn op te vliegen is in gebieden met lage dichtheden 
de trefkans gering (Kleukers et al. 1997). De mogelijkheid bestaat dat de soort in het 

1 onderzoeksgebied, ondanks gericht zoeken, toch over het hoofd is gezien, en dat 
blauwvleugelsprinkhanen 	nog 	steeds 	in 	zeer 	lage 	aantallen 	in 	het 	noorden 	van 

Ô Heumensoord of op de Mookerheide voorkomt. . Mogelijk is ook dat de populaties in het onderzoeksgebied te klein zijn geworden om 

stand te houden, met als gevolg dat de blauwvleugelsprinkhaan inmiddels uit het 
onderzoeksgebied is verdwenen. 
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Herstel van de heide tussen Nijmegen en Mook 

Steppesprinkhaan 

Verspreiding in Nederland 

De Steppesprinkhaan is in Nederland bekend van een zeer klein aantal vindplaatsen, 

waarvan alleen die in het Rijk van Nijmegen resteren. De eerste waarneming van de 

steppesprinkhaan in Nederland dateert van de periode rond 1900 bij Venlo. 

Vervolgwaarnemingen zijn gedaan in de veertiger jaren bij Hatert. Deze locatie betreft 

zeer waarschijnlijk de Overasseltse en Hatertse Vennen, waar momenteel één van de 

twee Nederlandse populaties voorkomen. De tweede populatie is pas begin negentiger 

jaren ontdekt langs de spoorlijn Nijmegen - Boxmeer. 

Ecologie 
In Nederland is de steppesprinkhaan beperkt tot droge heide, heischraal grasland en 

zeer spaarzaam begroeide plaatsen langs spoorlijnen en bosranden. De ruime 

meerderheid van vindplaatsen zijn schaars begroeid, liggen beschut tegen wind en 

worden optimaal beschenen door de zon (Kleukers et al. 1997). Behalve in deze 

optimale biotopen kunnen exemplaren ook worden aangetroffen in wat grasrijkere 

vegetaties en in heidestruiken. Mogelijk dat het in deze gevallen om migratie gaat. 

Status en bedreiging 
De steppesprinkhaan is in Nederland een zeer zeldzame, maar stabiel blijvende of zelfs 

toegenomen soort. De Rode Lijst status is "gevoelig'. 
Te sterke bosopslag en vergrassing zijn de belangrijkste bedreigingen. Door de geringe 

omvang van de populaties is de kans op lokaal uitsterven Vrij groot (Odé 1999). 

Verspreiding in het onderzoeksgebied (figuur B15) 

Langs de spoorlijn Nijmegen - Boxmeer wordt de steppesprinkhaan gevonden in de 

berm vanaf de Scheidingsweg tot aan het zweefvliegveld. Een groot deel van het 

traject met een lengte van ruim drie kilometer is bezet. Verder zuidelijk zijn geen 

waarnemingen verricht. 
Opvallend is dat de soort alleen voorkomt op naar het Oosten, westen of zuidwesten 

gerichte taluds. Op taluds gericht naar het noordoosten ontbreekt de soort. Deze 

plaatsen ontvangen voor de warmteminnende steppesprinkhaan te weinig 

zoninstraling. 
Dat betekent dat aan de westzijde van de spoorlijn, waar de berm hoofdzakelijk op het 

oosten en noordoosten is gericht, alleen waarnemingen zijn verricht op de trajecten die 
noord - zuid lopen. Op het noordwest - zuidoost lopende traject ontbreekt de soort 

aan de westzijde van de spoorlijn. Een uitzondering hierop vormen enkele meters berm 

die hier op het zuidwesten gericht zijn. Aan de oostzijde van de spoorlijn komt de 

soort verspreid voor op plaatsen die aan de biotoop voldoen. 
Behalve in de bermen van de spoorlijn Nijmegen - Boxmeer komt de steppesprinkhaan 

veelvuldig voor op de meest noordelijke heideterreintjes in Heumensoord. De meeste 

dieren zijn aanwezig in de heide en mosvegetaties rond de noordelijke en zuidelijke 

stuifkuil. De vindplaatsen liggen allemaal zeer beschut, vaak in een kuil en in een 

bosrand of langs boomgroepen. De bodem is zeer spaarzaam begroeid, vaak alleen 

met een donkere mosvegetatie, met her der wat kaal zand, zeer jonge heideplantjes en 

wat strooisel. 
In 2001 zijn ook langs een pad aan de noordrand van het heideterreintje ten westen 

van de twee stuifkuilen steppesprinkhanen waargenomen. Op deze locatie is de soort 
nooit eerder vastgesteld. De kans is groot dat deze locatie recent is gekoloniseerd, 

omdat ondanks geregeld onderzoek in het verleden hier nooit eerder 
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fl 

steppesprinkharien zijn waargenomen. De afstand tot de stuifkuilen bedraagt ongeveer 

200 meter. De tussenliggende vegetatie bestaat uit gesloten naaldbos. 

Er zijn aanwijzingen dat ook op het Grüske steppesprinkhanen voorkomen (pers. med. 

R. Kleukers). Deze locatie ligt hemelsbreed anderhalve kilometer van de vindplaatsen 

•  langs de spoorlijn. Tijdens enkele veldbezoeken in het kader van dit project is de soort 

hier echter niet waargenomen. Indien het Grüske daadwerkelijk een populatie 
steppesprinkhanen herbergt is dit een aanwijzing dat de soort op nog meer plaatsen 

op de stuwwal voorkomt of zich mogelijk zelfs aan het uitbreiden is. 

S 
Sikkelsprinkhaan 

S 
Verspreiding in Nederland 

• 	 De sikkelsprinkhaan breidt zich in Europa in noordwestelijke richting uit. In Nederland 
. 	 werden de eerste waarnemingen van deze soort gedaan in 1968 (Kleukers et al. 

1997). De laatste jaren heeft de soort zich met name in Zuid-Limburg sterk uitgebreid. 

S 

	

	 Ook Noord-Brabant is recent gekoloniseerd (Peeters 1999, Hermans et al. 2000). De 
eerste waarneming van Gelderland stamt uit 1999,   toen een exemplaar in het 

Ô  Overasseltse en Hatertse vennengebied werd waargenomen (pers. med. B. Kuijper). In 
2001 zijn waarnemingen verricht in Lochem (pers. med. R. Kleukers) en in Nijmegen, 

waar in augustus 2001 een vrouwtje in de binnenstad werd waargenomen. Zeer 

recent is een exemplaar waargenomen op Mulderskop (zie verder). 

Ecologie 

De biotoop van de sikkelsprinkhaan wordt gevormd door brede, zonnige bosranden, 

structuurrijke heideterreinen met opslag van bomen of braam en grazige hellingen met 

een goed ontwikkelde kruid- en struiklaag (Kleukers et al. 1997, Hermans et al. 
2000). 

Status en bedreiging 

De sikkelsprinkhaan is nog steeds zeer zeldzaam in Nederland, maar zal mogelijk 
steeds algemener worden. De Rode Lijst status is 'gevoelig'. 

In tegenstelling tot de meeste soorten die besproken worden in dit rapport vertoont de 

sikkelsprinkhaan juist een toename. Zijn aanwezigheid op de Rode Lijst is op basis van 

de vroegere zeldzaamheid van de soort. Door de recente sterke toename van de 

sikkelsprinkhaan mag verwacht worden dat de soort op de in de toekomst herziene 
Rode Lijst van sprinkhanen ontbreekt. 

Verspreiding in het onderzoeksgebied (figuur 816) 

In september 2001 is op het zuidelijk deel van Mulderskop één exemplaar van de 

sikkeisprïnkhaan waargenomen (pers. med. F. Willems). Of de soort zich daadwerkelijk 

in het onderzoeksgebied gaat vestigen zal de toekomst uitwijzen. In het 

onderzoeksgebied zijn diverse geschikte leefgebieden aanwezig, zoals het Grüske in 
Boswachterij Groesbeek. 
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S 
SAMENVATTING ONDERZOEK 

O 
Tussen de lijn Nijmegen - Ubbergen en Mook - Groesbeek bevindt zich een voor 

Nederlandse begrippen uitgestrekt bosgebied dat vanaf de St. Jansberg doorloopt naar . het Reichswald. Het bos bevindt zich vooral op en langs de flanken van de stuwwal 

die van Nijmegen doorloopt tot de Sint Jansberg en vandaar via Kleve naar Kalkar 

loopt. In totaal betreft het ongeveer 10.000 ha min of meer aaneengesloten bos. 
Grote 	delen 	van 	dit 	bos 	zijn 	vermoedelijk 	altijd 	bos 	geweest. 	Op 	historische • topografische 	kaarten 	(Tranchot- 	von 	Müffling 	1803-1805 	en 	de 	Topografische 
Militaire Kaart 1830-1850) is dit duidelijk te zien. De lagere delen van met name de 

5 westflank van de stuwwal zijn vanaf de Middeleeuwen vooral met heiden bedekt 

geweest. In tegenstelling tot wat door velen wordt aangenomen gaat het echter niet • alleen om heide. Hier heeft men in het verleden ook hakhout geëxploiteerd. Omdat er 
gewoonlijk 	van 	een 	tamelijk 	korte 	hakcyclus 	(6-10 jaar) 	sprake 	is 	geweest 	zijn 
dergelijke bosjes in het verleden vaak niet gekarteerd vanwege het eenvoudige feit dat 
zij 	uit 	militair-strategisch 	oogpunt 	helemaal 	niet 	als 	bos 	worden 	geïnterpreteerd. 

5 Dergelijke hakhoutpercelen werden in het verleden ook vaak door aarden boswallen 

(soms met een sloot aan de buitenkant) omgeven. Dit hakhoutverleden is in het 
5 plangebied op diverse plaatsen zichtbaar in de vorm van echte dichte hakhoutpercelen, 

wat meer verspreide hakhoutbosjes en lijnvormige boswallen met oud eikenhakhout. 

S In het beschermingsplan wordt een pakket aan inrichtings- en beheermaatregelen 

voorgesteld om het gebied een veel opener karakter te geven. Tot de maatregelen 
S behoren het volledig kappen van percelen, het dunnen en de omvorming van bos naar . bosopslag. 

Natuurbalans-Limes Divergens heeft een kaart aangeleverd waarop de voorgestelde . maatregelen zijn weergegeven. Die percelen waar nu bos is en waar een wijziging in 
het 	huidige 	beheer 	wordt 	voorgesteld 	zijn 	onderzocht 	op 	het 	voorkomen 	van , autochtone bomen en struiken en oude bosplaatsen. 

Uit dit onderzoek blijkt dat met name in Heumensoord (Noord) en de omgeving van de . But en langs het traject van de voormalige spoorlijn Nijmegen - Groesbeek nog tamelijk 
veel oud hakhout van zomereik voorkomt. Deze plekken zijn op kaart weergegeven. 

Tevens komen er verspreid over het plangebied oude boswallen met zomereikhakhout 
voor. 

5 Het is heel goed mogelijk de nagestreefde beschermingsdoelen te bereiken 	met 
behoud van deze bijzonder waardevolle plekken, waarvan de oorsprong mogelijk al tot 

in de Middeleeuwen teruggaat. De hakhoutpercelen en de oude lijnvormige elementen 
zijn 	e 	al 	eeuwen 	lang 	en 	hebben 	altijd 	een 	positieve 	invloed 	gehad 	op 	de 
aanwezigheid en de verspreiding van fauna. 

S 
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AANLEIDING 

In het kader van een beschermingsplan voor de bedreigde fauna in een gebied tussen 
Nijmegen en Mook worden beheer- en inrichtingsmaatregelen voorgesteld die als doel 
hebben de kerngebieden van die bedreigde fauna te verbeteren en te vergroten en om 
de ecologische verbindingen tussen de kerngebieden te verbeteren. 

Een aantal van die inrichtings- en beheermaatregelen betreft bestaand bos. 

Omdat de autochtone status van deze bospercelen onvoldoende duidelijk is in die 

percelen waar tengevolge van inrichtings- of beheervoorstellen veranderingen plaats-

vinden, is het onderzoek vooral bedoeld om het voorkomen van autochtone genen-

bronnen en oude bosplaatsen vast te stellen. 

ONDERZOEKSMETHODE/WERKWIJZE 

Autochtoon en oorspronkelijk inheems 
Autochtoon (synoniem met oorspronkelijk inheems) zijn de bomen en struiken die zich 
sinds de spontane vestiging na de laatste IJstijd (vanaf ca. 12.000 jaar geleden) ter 
plekke altijd natuurlijk hebben verjongd. Ze kunnen ook kunstmatig verjongd zijn, maar 
dan moet het plantmateriaal afkomstig zijn van strikt lokaal oorspronkelijke bomen of 
struiken (Heybroek 1992). Dit betekent dat bomen en struiken die als soort inheems 
zijn, maar ingevoerd uit een andere klimaatszone of geologische regio niet autochtoon 
zijn. Plantmateriaal uit de direct aangrenzende gebieden kan daarentegen wel als 
oorspronkelijk inheems worden gedefinieerd, als ze verder voldoen aan de definitie. 

Wanneer is een boom of struik autochtoon 
Aangeplante bomen en struiken zijn niet zonder meer te onderscheiden van hun 

autochtone verwanten. Ervaren veldwerkers kunnen wel heel wat verschillen 
vaststellen, maar in de praktijk worden autochtone bomen en struiken onderscheiden 

op basis van een aantal criteria. De werkwijze hiervoor is ontwikkeld door Maes en in 

samenwerking met Rövekamp verbeterd (Maes 1993, 2001). 
De criteria hebben betrekking zowel op de boom zelf als op de groeiplaats. Soms 

bieden archieven of herinneringen van omwonenden hulp. Een nieuwe hulpbron is 

kennis van het DNA waarmee de Holocene migratieroutes vanaf c.a. 13.000 jaar 

geleden kunnen worden getraceerd en met behulp waarvan autochtone genenbronnen 

kunnen worden gekarakteriseerd. 

De belangrijkste criteria die de groeiplaats betreffen: 

• het landschapselement komt voor op de historische topografische kaart; 

• het landschapselement maakt in het veld een oude en ongestoorde indruk; 
• het bodemtype en de groeiplaatsomstandigheden komen min of meer overeen 

met de natuurlijke standplaats van de soort; 

• de bodem maakt een ongestoorde indruk; 
• er komen oude cultuurhistorische elementen op de groeiplaats voor. Veel oude 

bossen hebben begrenzingen in de vorm van een greppel en een wal, waarbij 

de wal aan de boszijde ligt. Oude hakhoutbossen worden ook intern nog door 

aarden wallen in percelen verdeeld. Deze boswallen geven ook vaak eer' 

onderverdeling in eigendom aan. Depressies op oude bosplaatsen duiden som'-

op locale, particuliere leem-. zand , of kleiwinningen en worden vaak door o;d 
hakhout omgeven. Ook oude holle wegen middeleeuwse (kerken)paden er 

graften vormen vaak oude groeiplaatsen: 

• 	er zijn plantensoorten aanwezig in de boon-. str'jik- of kruudlag die indicatirf 

zijn voor oude bosplaatsen of houtwaller'., Hierbij wordt een lust gehanteerd 

zoals die voor d hossen van Vlair:derrn iz ogosirl d.c'r M Herm' (Tck c 
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al., 1993), aangevuld met soorten die representatief zijn voor Nederland, (Al, 
1995); 

de groeiplaats ligt binnen het verspreidingsgebied van de betreffende soort. 

De belangrijkste criteria die de boom of struik zelf betreffen: 

• de boom of struik is een wilde inheemse variëteit, geen cultuurvorm; 

• het betreft een zichtbaar oude boom of struik, een oude stoof van voormalig 

hakhout of spaartelg (op enen gezet). Met behulp van genetische technieken 

kan de genetische identieke identiciteit van de hakhoutstammen bevestigd 

worden; 
• 	DNA onderzoek geeft indicaties over de autochtoniteit. 

Overige criteria: 

• 	uit archieven blijkt een hoge ouderdom van de groeiplaats of zijn er indicaties 
voor het autochtoon karakter; 

• 	uit palaeo-botanisch of archeologisch onderzoek volgen indicaties voor het 
autochtoon karakter. 

In het algemeen vindt men autochtone bomen en struiken op oude bosplaatsen (oude 

hakhoutbosjes, boerengeriefbosjes, houtkanten, houtwallen, holle wegen, op 

steilhellingen en langs onvergraven meanderende beeklopen). In de omgeving van 

dergelijke oude groeiplaatsen kunnen door uitzaaiing soms op jongere standplaatsen 
inheemse bomen en struiken voorkomen. 

Voor de flanken van de stuwwal tussen Nijmegen en Mook is het voorkomen van oud 

hakhout een belangrijke indicatie voor ouderdom en autochtoniteit. 

In situaties waar van voorkomen op historische topografische kaarten geen of 

onduidelijk sprake is, is het zelfs het belangrijkste criterium. 

Oud hakhout herkent men aan het voorkomen van vaak omvangrijke clusters van 

genetisch identieke bomen. Deze zijn ontstaan door het eeuwenlang in een 

regelmatige cyclus kappen van de bomen die vervolgens telkens zijdelings weer 

uitliepen en zodoende heksenkringachtige groepen met stammen vormen die per groep 
allen tot hetzelfde individu behoren. 

S 	 De genetische identiteit van hakhoutstoven is goed vast te stellen aan de hand van 

morfologische overeenkomsten van de stammen die tot dezelfde stoof behoren. 
S 	 Bladvorm, schorstype, takaanzet, aan/afwezigheid van takgaffels, groeivorm geven 
. 	 samen een karakteristiek die het mogelijk maakt vast te stellen of een groep bomen uit 

een of meerdere individuen bestaat. Daarnaast blijkt dit ook uit fenologische 
. 

	

	 waarnemingen. Dit wordt ook door de moderne genetische technieken inmiddels 

onderschreven. Uit het proefschrift van E. Bakker blijkt dit voor hakhout op de Leusder 

S 

	

	 Heide en de Meinweg (Bakker, 2001). Ook in België heeft men op 8 locaties 

vastgesteld dat de stammen van een eikenhakhoutstoof zowel morfologisch als 
•  genetisch identiek zijn (Coart et al., in prep.). De leeftijd van hakhoutstoven is nooit 

direct af te leiden. De ouderdom van de aanwezige stammetjes zegt slechts iets over 

de periode waarin voor het laatst is gekapt en de ondergrondse oorspronkelijke kern 

en wortelstelsel zijn waarschijnlijk al lang verdwenen, zodat C 14-bepaling aan het 

5  oorspronkelijke kernhout niet mogelijk zijn. Omdat we van hakhout met een omvang 

van drie tot vier meter op vergelijkbare bodems elders de leeftijd uit archiefgegevens 

wel weten (± 200 jaar, Van den Dooi et al., in prep.) zou een rekenkundige 
extrapolatie voor een stoof met een omvang van (aan de grond gemeten) 10 meter 

• 

	

	 wijzen op een leeftijd van 500 jaar of ouder. De validiteit van dergelijke extrapolaties 

blijkt uit onderzoek in Engeland Pigott veronderstelt op grond van extrapolatie met 
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fl 
behulp van gedateerde stammen van bomen en hakhoutstoven dat lindenhakhout met 

een doorsnede van 6-8 meter (omtrek 19-25 meter) 1 300 tot 1900 jaar oud is. Omdat 
linden sneller groeien dan eiken en beuken lijken de door ons gehanteerde 
extrapolaties een goede werkhypothese (Pigott, 1989). 

Dit heeft voor het onderzoek betekend dat hakhout dat, aan de grond gemeten, een 
omvang heeft van meer dan vijf meter maar niet voorkomt op de historische kaart 
toch als oud en betrouwbaar autochtoon kan worden opgevat, omdat het zeker ouder 
dan 200 jaar is. 
Een groter probleem bij de leeftijdsbepaling levert het voorkomen van spaartelgen op. 
Spaartelgen zijn ontstaan uit hakhout dat "op enen" is gezet. Hierbij is één stam van 
de oorspronkelijke stoof als overstaander overgebleven, terwijl de overige stammen op 
een tijdstip (in de zomer) zijn gekapt dat ze niet meer uitlopen. Zeker van oudere 
spaartelgen zijn de restanten van de oorspronkelijke stoof niet meer boven de grond 
zichtbaar. Als in een situatie met spaartelgen geen aanwijzingen voorhanden zijn dat 
we te maken hebben met individuen ouder dan 200 jaar, moet de betreffende locatie 
in ieder geval op de historische topografische kaart voorkomen om als autochtone 
genenbron te worden aangemerkt. 
Het voorkomen van oud-bosindicatoren, met name in de kruidlaag, geeft ook een 
sterke aanwijzing voor de ouderdom en het autochtone karakter van de betreffende 
bosplaats. Ook onder de boom- en struiksoorten komen indicatoren voor oud bos 
voor. Zo is Wintereik voor het onderzoeksgebied een waardevolle gidsboom. 
Doordat het onderzoek zeer laat is uitgevoerd is het voorkomen van oudbosindicatoren 
onder de kruiden zeer onderbelicht. 

HET ONDERZOEKSGEBIED 

Plangebied 
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• 	 Tussen de lijn Nijmegen-Ubbergen en Mook(erhei)-Groesbeek bevindt zich een 
uitgestrekt natuurgebied met een geringe infrastructuur aan wegen en een zeer 

•  beperkte bebouwing. Het gebied ligt op de westflank van de Nijmeegse stuwwal en 
maakt deel uit van een groot bosgebied dat zich via de Sint Jansberg en het 

•  Reichswald tot voorbij Kalkar in Duitsland en Ven-Zelderheide in Limburg uitstrekt. Het 
betreft in totaal ongeveer 10.000 hectare min of meer aaneengesloten bos. Een 
dergelijk groot aaneengesloten bosgebied is tamelijk uniek voor West-Europese 
begrippen. 

Uit historisch-topografische kaarten blijkt ook dat het grootste deel oud bos is. Het 
onderzoeksgebied maakte voor een belangrijke portie deel uit van het Nederrijkse Wald 
dat in vroegere tijden een geheel vormde met het Reichswald. 

De bijzondere combinatie van stuwwal en grensgebied verklaart mogelijk waarom het 
gebied min of meer ononderbroken bosgebied is geweest. 

Uit de Tranchotkaart blijkt dat vooral de steilere flanken en de toppen van het 
stuwwallencomplex met bos waren bedekt. Ogenschijnlijk zijn de lagere delen vooral 
bedekt met heide. 

De grens van het oude bos lijkt min of meer samen te vallen met de spoorlijn Nijmegen 
- Boxmeer. Op de Tranchotkaart is wel duidelijk te zien dat het traject van de oude 
voormalige spoorlijn Nijmegen - Groesbeek ligt in een droogdal dat met hakhout was 
begroeid. De Topgrafische Militaire Kaart 1830 laat zien dat er tussen Mook en 
Nijmegen ook op de lagere delen van de stuwwaiflanken sprake was van hakhout. Het 
verschil met de Tranchotkaart komt waarschijnlijk door het feit dat het in beide 
gevallen om kaarten gaat die voor militaire doeleinden zijn opgesteld. Hakhout dat net 
gekapt is biedt als zodanig geen enkele militaire bescherming en wordt derhalve vaak 
niet gekarteerd. 

In de eerste week van november is het onderzoeksterrein gedurende 4 dagen 
onderzocht. Uitgegaan is van de percelen die door de opdrachtgever aangemerkt zijn 
voor een verandering in het bestaande beheer (figuur 8 Maatregelen: verwijderen 
bosopslag; verbreden paden met mantelzone; dunnen van bos; omvormen van bos 
naar 'bosopslag"; volledig kappen van bos). 

De begrenzing van een veldopname zijn weergegeven op topografische kaarten schaal 

1:10.000. De gegevens op de veldkaarten zijn vervolgens digitaal verwerkt met 
behulp van het programma ArcView. 
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DEELGEBIEDEN 

Heumensoord (Noord) 

Heumensoord vormt het noordelijke deel van het plangebied ten westen van de 

spoorlijn Nijmegen - Boxmeer. Het ligt op de uiterste flank van de stuwwal. Ten 

noordwesten van het terrein dat in de zomer dienst doet als kampeerplaats voor de 

militairen die aan de Vierdaagse meedoen bevindt zich een geaccidenteerd terrein (1) 

dat afwisselend uit zeer oud hakhout van zomereik, stuifzand, heide en grove 

dennenopslag bestaat. Het betreft hier hakhout op heide. In het beschermingsplan 

wordt juist op de plaatsen met het oude hakhout volledig kappen voorgesteld. 

Verwijdering van grove dennenopslag lijkt hier het enig noodzakelijke beheer. Meer 

noordelijk (2) bevindt zich een hakhoutperceel dat meer rationeel is geëxploiteerd. Het 
maakt onderdeel van een groter complex hakhout dat zich richting Scheidingsweg 

uitstrekt. Bij het voorgestelde dunningsbeheer dient het hakhout gespaard te blijven. 

Even ten oosten van de spoorlijn bevinden zich twee oude boswallen met oud hakhout 

van zomereik. Beide dienen gespaard te blijven. 

Ook meer zuidelijk richting het zweefvliegveld komen nog enige noord-zuid lopende 

boswallen met oud hakhout van zomereik voor op plaatsen waar voorgesteld wordt de 

paden te verbreden. Bij het versterken van de ecologische verbindingen kunnen deze 

boswallen positief ingezet worden. 
Bij de But bevinden zich nog drie percelen met een hakhoutkarakter onder grove den 

In de beheersvoorstellen wordt hier gedacht aan een combinatie van kappen, dunner 
en omvormen. Hierbij dient het hakhout en de spaartelgen gespaard te blijven. 
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Zweefvliegveld, Mutderskop en oude spoorlijn Nijmegen- Groesbeek 

De oude spoorlijn Nijmegen - Groesbeek is eertijds aangelegd in een droog erosiedal 

dat op de oude kaart nog met bos was begroeid. Op de koppen van dit dal bevindt 

zich parallel aan de spoorbaan een afwisselend dun en dik lint van oud hakhout van 

zomereik. Bijzondere aandacht verdient de oude boswal die ongeveer vanaf restaurant 

het Zwaantje in noordwestelijke richting naar het oude spoor loopt en vlak voor de 

voormalige spoorwegovergang scherp naar het oosten afbuigt onder Mulderskop door. 

In dit deelgebied bevinden zich meerdere oude boswallen met hakhout en spaartelgen 

van zomereik op plaatsen waar kap en dunning wordt voorgesteld. Deze dienen 

gehandhaafd te blijven. 
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Mookerheide en wijde omgeving 

Hier bevinden zich nauwelijks oudbosrestanten. Aan de oostzijde van de Mookerheide 

bevindt zich, deels binnen, deels buiten het raster een heterogeen relict met hakhout 

van zomereik. Vanaf de Groesbeekseweg loopt een zeer oude boswal richting de 

oostkant van de Heumense Schans. 

va 

L'ILI ; 
, 

CONCLUSIE 

In het beschermingsplan voor de bedreigde fauna van droge heide en bosranden wordt 

voor een aantal percelen en boswallen met waardevol oud hakhout van voornamelijk 
zomereik inrichtings- en beheermaatregels voorgesteld die het huidige karakter ernstig 

aantasten. Het kappen, dunnen of omvormen naar bosopslag is hier eerder negatief 

voor de bedreigde fauna. Voorgesteld wordt om op de betreffende locaties het 

hakhout met rust te laten. Dat betekent: nergens kappen, dunningen gericht op 
naaldhout (vooral grove den) en op de betreffende plaatsen geen omvorming naar 

bosopslag maar juist de bosopslag verwijderen. 
De betreffende oude elementen hebben vermoedelijk altijd een positieve rol gespeeld 

voor de nu bedreigde fauna. Als historisch referertiebeeld voor het plangebied kan het  

landschapsbeeld van omstreeks 1800-1850 dienen. Hierbij zagen we van west naar 

Oost een gradiënt van tamelijk open heide mei hakhort naar een me.r gesloren bos 

dat echter altijd tamelijk transparnt is gawest. 
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DE BOSWET, EEN HANDREIKING VOOR 

De Boswet stelt dat indien houtopstanden worden geveld, deze herplant moeten 

worden. De wet biedt de ruimte om dit eventueel elders en onder voorwaarden te 
doen. 

BIJZONDERE GEVALLEN 

In bijzondere gevallen biedt de Boswet de mogelijkheid uitstel of ontheffing van de 
herplantplicht te verlenen. In een beperkt aantal situaties is dit voor het project 

Nijmegen-Mook het geval. Die verzoeken en verplichtingen zullen op een soepele 
manier worden behandeld. Aan deze benaderingswijze kunnen dan ook geen rechten 
worden ontleend voor andere gebieden. 

• 	Natuurlijke opslag op voormalige natuurterreinen als gevolg van achterstallig 

beheer. Er wordt slechts ontheffing van de herplantplicht verleend als er 

sprake is van spontane opslag op natuurterreinen die jonger is dan 10 jaar. 

Bosopslag die ontstaan is op (voormalige) natuurterreinen en die nu nog jonger 

is dan 10 jaar mag (na melding) verwijderd worden. Indien herplant niet 

wenselijk is dient via LASER ontheffing van de herplantplicht te worden 
gevraagd. Bij het blijvend verwijderen van bosopslag ouder dan 10 jaar, dus 

spontaan ontstaan opgaand bos, dient de hele gerooide oppervlakte 

gecompenseerd te worden. Herbebossingen op voormalige kapvlaktes (al dan 

niet met spontaan bos) die jonger zijn dan 10 jaar vallen hier niet onder. 
Hetzelfde geldt voor beplantingen die als compensatie voor andere gevelde 
opstanden zijn aangebracht. 

• Omvormen van bos naar hakhout. Hakhoutbeheer valt onder de Boswet, 

waardoor de mogelijkheid ontstaat om opgaande bossen om te vormen naar 

hakhout. Er ontstaat hiermee wel een herplantverplichting, maar hieraan wordt 

onder normale omstandigheden (pas op voor wilddruk en begrazing) gewoon 

vo aan door het uitlopen van de gekapte stobben. Wel moet er een redelijke 
fre 	ntie van de hakhoutcyclus gekozen: niet te korte omlopen zodat er 
v 	ende variatie in het hakhout ontstaat van oudere en jongere stukjes. 

or het op reguliere basis afzetten van hakhout is geen kapmelding nodig. 

• 	Herbebossing kan plaatsvinden door herplant of door natuurlijke verjonging. In 

principe vindt herbebossing ter plekke plaats. Met toestemming van de 

betreffende provincie (via LASER) kan een zelfde oppervlakte elders 
gecompenseerd worden (e.e.a. binnen de termijn van de Boswet). In geval er 

gebruik gemaakt wordt van natuurlijke verjonging, kan uitstel verkregen van 

de wettelijke termijn van 3 jaar, waarbinnen herplant dient plaats te vinden. 
Dit kan alleen als er na deze periode van 3 jaar voldoende aanwijzingen zijn, 
dat herbebossing via natuurlijke verjonging een goede kans van slagen heeft. 

Aan het verlenen van uitstel kunnen voorwaarden verbonden worden. Hierbij 
kan gedacht worden aan het voorschrijven van een bodemverwonding. 
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• 	Mantelzones (maximaal 10 ni) vallen onder de Boswet indien ze bestaan uit 

bomen en/of struiken. Hiermee kan dus voldaan worden aan een 
herplantverplichting. 

• 	Voor het vellen van bijzondere houtopstanden (bi. oude hakhoutstoven) 

anders dan ten behoeve van regulier bosbouwkundig beheer wordt geen 

toestemming gegeven. In dergelijke gevallen wordt een kapverbod reëel 

geacht. Ontheffing is in deze gevallen dan ook niet aan de orde. 

WERKWIJZE 

• Conform de Boswet is dunnen "een maatregel, welke uitsluitend als een 

verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei van de overblijvende 

houtopstand moet worden beschouwd. Na dunning dient nog een 

bedekkingsgraad van minimaal 60% aanwezig te zijn. Dunnen mag niet tot 

doel hebben om de bosstructuur duurzaam te veranderen naar een 

heidevegetatie. Ook mag de bosontwikkeling niet duurzaam worden 
tegengegaan als herplant op dezelfde plaats het streven is. Bij het maken van 

plannen dient te worden aangegeven welk percentage van het kronendak 

verwijderd wordt en wat het vervolgbeheer is. Op basis hiervan kan dan de 

beoordeling in het kader van de Boswet geschieden. Dunningen zwaarder dan 

de genoemde 60% dienen gewoon via LASER gemeld te worden waarna er 

een herplantverplichting volgt. 

• Uitvoeringsplannen dienen vooraf besproken te worden met de provincies. 

Hiermee wordt voorkomen dat plannen na het doen van een kapmelding 

bijgesteld moeten worden. Plannen moeten concreet zijn om een juiste 

beoordeling mogelijk te maken. Maatregelen als "Omvormen van bos naar 

bosopslag" moeten verder uitgewerkt worden. Aangegeven moet worden 
welke dichtheid het bos na de ingreep heeft, wat de verschijningsvorm van 

het bos is, om welke oppervlakte het gaat, etc. 

• 	In alle gevallen dient tenminste één maand voor de veiling een melding aan 

LASER te Dordrecht te worden gedaan. Dunningen hoeven niet gemeld te 

worden, mits ze voldoen aan bovenstaande eisen. Indien door de veiling meer 

dan alleen gedund wordt dient er wel een melding gedaan te worden en 

ontstaat er een herplantplicht. 

• Verzoeken in het kader van de Boswet zullen vanuit de 2 provincies op gelijke 

wijze af gehandeld worden. 
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