
Insecten en heidebeheer 



Introductie 

• Geschiedenis van onze heides 

• Cultuurpatronen 

• Beheer en heidesoorten 

 

2:22 



Half open boslandschap tot na middeleeuwen.(Oude eik aan 

bosrand B.C. Koekoek (1803- 1862) 

3:22 



Boerderij met berg heidemaaisel Westmalle 1920 

4:22 



Uitgestrekte heide bij Genk (Joël Burny NHG-Limburg 1999) 
5:22 

Ergens in op een heide noordoost Nederland begin van de 
vorige eeuw  



Karrenspoor 4 sporen                          
Een lastdier spoor 
twee wielsporen 
een loopspoor 

 6:22 

(Brabants dorps- en Landleven: JC. Jegerings 1995) 

 



7:22 

Door zure neerslag en stikstof depositie is de 
voedselbeschikbaarheid uit balans.  
Belangrijke nutriënten en sporenelementen ontbreken 
 



Luchtfoto Strabrechtse Heide (Staatsbosbeheer 1937) 
Ontginningspatronen 

8:22 



9:22 

Heidegehucht; Op overgang van heide naar beekdal 



10:22 

Schapendriften; gradiënt van intensief naar extensief 
begraasd. Goed voor een grote variatie in ongewervelden. 



11:22 

Schapen dreef of drift; gradiënt van intensief naar extensief 
begraasde heide. Voordelen veel licht en warmte op de bodem 



12:22 

Ruwe stalmest als akkerbemesting later samengevoegd met 
heidemaaisel of plaggen. Trekt vliegen en mestkevers aan. 



13:22 

Heideakker; continu roggenteelt met 2 jaren braak en 
Overblijvende faunastroken (10%) van elk vegetatietype. 



Tijdelijke akker (max. 6 jr.) met div. gewassen 
Koolzaad, rogge, zwarte haver, boekweit 

14:22 



Visgraat plagmethode; grootschalig economisch  
werken met het effect van ecologisch verantwoord kleinschalig 
plaggen 

15:22 



Zorgen voor horizontale en verticale structuur 
in bodem en vegetatie. Kale bodem en zandige kantjes 

16:22 



Wandelende bosjes; een zeer diverse gradiënt van laag naar hoog 
en van licht naar donker.  

Verzamelplaats Meelbloemkever (Hoplia philantus)  
als bulkvoer 

17:22 



Structuur 

18:22 



19:22 

Sluipwesp (Megarhyssa vagatoria) Houtlangpootmug (Tanyptera atrata) 



Heide maaien 

20:22 



Voorbeeld beheerbranden. Kleinschalig niet meer dan 0,5 ha. Rondmaaien minimaal 3 meter breed,  
materiaal in brandvlakte harken, natmaken, brand tegen de wind aan steken en tot helft op laten komen en 
zijkanten voor laten lopen. Overzijde geleidelijk tijdens dit proces aansteken. Werk voor 4 a 5 personen. 

 
21:22 

Kleine vuurvlinder Zuringspanner Blauwvleugelsprinkhaan 


