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Onderwerp 
De omgeving van de ‘veldoven’ kan getypeerd worden als Hei schraal grasland’. Het aantal soorten 
dat het ‘hei schraal grasland’ typeert neemt af. Plaggen en maaien hebben dit proces niet kunnen 
keren. In diverse stukken wordt aangegeven dat bekalken een optie is om het tij te keren. 
 
Doel: 

Behouden van de nog aanwezige ‘hei schraal grasland’ flora  
Herstel van ‘hei schraal grasland’ biotoop 
Sneller herstel van heide vegetatie op geplagde bodem  
 
Referentie: 

# document ingebracht  

1 stikstofdepositie.pdf Jan de laat  

2 Artikel Heide herstel.pdf Bas v Gestel  

3 152_O_Gevolgen_van_verzuring,_vermesting_en_v
erdroging_en_herstelbeheer_op_heidefauna-1.pdf 

Pieter Muller  

4 bekalken    .msg Pieter Muller  

 
 
Globale aanpak: 

Op 3 verschillende plaatsen met verschillende eigenschappen wordt een gebied gemarkeerd. Dat 
gebied wordt in 2 gedeeld. 
Er wordt een ‘nulmeting’  uitgevoerd. (zuurgraad, flora) 
Rekening houdend met de ligging, uitspoeling, ed  wordt 1 deel bekalkt , en het andere deel niet. 
De gebieden worden gedurende 5 jaar gemonitord door de zuurgraad te meten en de flora te 
inventariseren. 
Het beheer wordt afgestemd op de eigenschappen en de ontwikkeling van de delen. 
De metingen en bevindingen worden geregistreerd en gerapporteerd. 
 
  



Beschrijving Locatie: 

 
‘Regte heide’  Goirle. 
 

 
 
 
Locatie A: 
Naam  : ‘locatie A’  
Oppervlak : 209 m

2
  

Eigenschap : Oorspronkelijk ‘hei schraal grasland’ op een licht hellend deel zuidoost gericht.  
  Hier heeft een veldoven gestaan . 
  Er is jaarlijks selectief pijpestrootje uitgestoken (niet geplagd) en soms gemaaid 

Meetpunten : A1, A2, A3  bekalkt 
    A4, A5, A6 Niet bekalkt 
 
Locatie B: 
Naam  : ‘Locatie B’ 
Oppervlak : 160 m

2
 

Eigenschap : Recent geplagde bodem.  
Meetpunten : B1, B2,  bekalkt 
    B3, B4, Niet bekalkt 

 
Locatie C: 
Naam   : ‘locatie C’ 
Oppervlak : 120 m

2
 

Eigenschap : zeer sterk vergrast deel ( Pijpestrootje) 
  Er is enkele jaren gemaaid. 

Meetpunten : C1, C2,  bekalkt 
    
    C wordt in project ‘Zomermaaien’ opgenomen 



 
Monitoring 
 
 
Nulmeting: 
- zuurgraad 
- flora 
- fauna 
 
Meet Registratie: 
- kalender 
- weers omstandigheden (periode) 
- zuurgraad, flora, fauna 
 
Monitoring Periode:  
- 5 jaar 
 
 
 
Beheer: 
 
Bekalken: 
- Hoeveelheid kalk (volgens Bargerveen 2 ton per h-Are (2 kg / 10 m2 ) 
- Beste tijd voor bekalken late voorjaar 
- methode : kalk vermengen met lokaal aanwezig ‘scherp’ zand (insecten kuil) 
 
Locatie A:  
- jaarlijks de Pijpestrootje pollen selectief  uitsteken 
- na 3 jaar maaien 
 
Locatie B:  
- Afhankelijk van herstel 
 
Locatie C:  
- jaarlijks de Pijpestrootje maaien in Augustus 
- (bosmaaier) 
 
 
 
Rapportage : 
 
- na nulmeting  
- na elke meetperiode 
 
Rapporteren aan :  leden plagwerkgroep 
   KNNV 
   Brabants landschap 
 
 
 


