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De vijfde duinbrand in de gemeente Bergen (NH) op rij, is qua schade aan de natuur niet 
vergelijkbaar met de vorige vier (Boer 2010). Ook nu is direct na de brand uitgebreid 
onderzoek gedaan naar de gevolgen van de brand voor vegetatie en bodemfauna. Uniek is 
dat deze keer erg veel bosmiernesten zijn verbrand. Nagegaan is hoe zij toch nog de brand 
overleeft hebben. Bovendien worden suggesties gedaan voor het toekomstig beheer van het 
verbrande duingebied, alsmede suggesties hoe bij een eventuele volgende heidebrand met 
het terrein moet worden omgegaan tijdens de blusactiviteiten. 

 
 

 

 

  De rode lijn markeert het verbrande gedeelte (ca. 
30 ha) 

 
 
Het verloop van de brand (bron: Gemeente Bergen NH)  
14 april 17.14 uur wordt een duinbrand gemeld in de omgeving van de Wilhelminalaan in de Staatsbossen 
van Schoorl. Het leek in eerste instantie een kleine brand te zijn maar werd al snel opgeschaald naar Grip3 
= grote brand. Om 19.15 uur woedt de brand op ruim twee kilometer van Bergen aan Zee. De brandweer 
heeft om 21.00 uur een stoplijn aangelegd bij de Blijdensteinsweg in de hoop de brand ten noorden van 
deze stoplijn te houden.  
15 april 15.30 uur is er weer een melding gekomen dat er opnieuw een duinbrand woedt , oostelijk van de 
Docter van Steijnweg en aan de noordzijde van het gebied waar gisteravond brand was. Om 17.30 uur zijn 
hulpdiensten ter plaatse om een aanvalsplan te maken. Om 18.45 uur heeft de brand zich uitgebreid in 
noordelijke richting. Om 19.15 uur is de brand redelijk onder controle. Er is veel brandweer ingezet. De 
brand is omsingeld om uitbreiding te voorkomen. Om 19.45 arriveren twee blus helikopters. Tot het donker 
wordt, wordt per vlucht 2.000 of 10.000 liter water gedropt. Om 20.45 uur is de brand onder controle maar 
nog niet brandmeester. De brandweer heeft de brand omringd en gaat door met blussen.  
Op 16 april om 8.30 uur is de brand nog steeds onder controle. Het vuur smeult in de grond, daarom is 
heel veel water nodig. De blushelikopters zijn vanmorgen weer ingezet, samen met veel manschappen op 
de grond. Verder is er materieel ingezet vanuit Noordoost Gelderland vanwege de gespecialiseerde 
blusvoertuigen. 
Vanaf 6 uur 17 april hervat de blushelikopter de nabluswerkzaamheden. Deze nabluswerkzaamheden 
zullen ongeveer de hele dag duren. Om 21.00 uur is de brand officieel uit. De brandweer blijft door het 
gebied rijden. Op 19-04-2010 9.45 uur is al het materiaal van de brandweer uit de duinen gehaald.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

’t Groot Ganzenveld een week na de brand met zicht 
op de Wilhelminalaan. 

 ’t Groot Ganzenveld een week na de brand met zicht 
op het Reigersbosch 

 
 
Het blussen van de brand 
Het blussen ging met behulp van water en zand. Water werd aangevoerd met slangen, 
brandweervoertuigen, giertanks gevuld met water voortgetrokken door tractors en vanuit de lucht 
blushelikopters met zeewater.  
Er werd een zandwal opgeworpen langs de al bestaande, begroeide, natuurlijke zandrug die het 
Ganzenveld scheidt van het Frederiksveld. 
Er werden bomen gekapt of omgetrokken om de weg vrij te maken voor de tractors met giertanks en 
brandweerwagens. 
Langs de Blijdensteinsweg werden eiken of delen van eiken en dennen omgezaagd, enerzijds om de weg 
te verbreden waardoor aan- en afvoerende voertuigen elkaar gemakkelijker konden passeren, anderzijds 
om te voorkomen dat het vuur over zou slaan op bomen aan de andere kant van de weg. Om dezelfde 
rede werden ook bomen omgezaagd langs de noordgrens van de brand. Vrijwilligers en brandweerlieden 
hebben om vele bomen alle vegetatie en brandbaar materiaal weggeschept om te voorkomen dat de 
omgeving opnieuw door nagloeien vlam zou vatten. 

 
 

 
 

 

 

Reigersbosch een week na de brand.  Dennenbos bezuiden ‘t Groot Ganzenveld een week 
na de brand. 

 
 
 
 
 



Verschillen met vorige branden 
 
Het verschil van deze brand met de voorgaande branden was dat het nu ging om: 
1. een heidebrand 
 in tegenstelling tot branden van duingraslanden (met hier en daar wat heide)  

en dennenbosbranden. Ook nu is er dennenbos vernietigd. Bos dat  
gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van heide. Het gaat hierbij vooral om  
grove dennen, zeedennen en zwarte dennen. De berkeneikenbosjes bleven  
gespaard, of beter: vatten geen tot nauwelijks vlam. Zelfs de bosjes die  
midden in het verbrande deel waren gelegen. 

 
 

Er werd een zandwal opgeworpen langs de al 
bestaande, begroeide, natuurlijke zandrug die het 
Ganzenveld scheidt van het Frederiksveld. 

 Om vele bomen is alle vegetatie en brandbaar 
materiaal weggeschept. 

 
 
2. de duur en intensiteit van de brand 
 in tegenstelling tot de vorige, oppervlakkige, kortdurende branden. De  

hoeveelheid brandbaar materiaal was nu groter en droger. Dit komt vooral  
door de aanwezigheid van heide. Deze vegetatie bestaat uit een mozaïek van  
struik- en kraaiheide. Struikheide is dominant in het boomloze deel,  
kraaiheide is dominant in het dennenbos. Vrijwel 100% van het verbrande  
duingebied was bedekt met heide. Opmerkelijk is dat deze heide niet  
noemenswaardig is vergrast, zoals in Oost- en Zuid-Nederland. 
De droogte kwam doordat een kever, het heidehaantjes de heideblaadjes 

 grotendeels heeft opgevreten, waardoor de stengels zijn afgestorven en dus  
uitgedroogd. Mede doordat het langdurig niet had geregend was de hei extra  
droog. De brand bleef daardoor langer op één plek waardoor de temperatuur  
opliep. Ook de relatief vochtige moslaag onder de struikheidepollen is  
verschroeid of geheel verbrand evenals een deel van de humuslaag  
daaronder. 

3. een voorjaarsbrand 
 in tegenstelling tot de nazomerbranden. In het voorjaar barst het leven in volle  

hevigheid van activiteit, in de nazomer sluimert het leven zoetjes aan af naar  
de winterrust.  

 
 
Methode van onderzoek 

 
Net als vorige keren is gebruik gemaakt van buisvallen om te zien wat voor bodemkruipertjes 

de brand overleefd hebben. De buisvallen stonden een week na de brand twee dagen uit. 



De uitkomst werd weer vergeleken met de vangsten in vergelijkbare, aangrenzende niet-
verbrande vegetaties.  
Omdat in het verbrande gebied een zeer grote dichtheid is van rode bosmieren, één van de 
grootste dichtheden van Nederland, is tussen 23 en 29 april intensief naar rode 
bosmiernesten gezocht. In 1997 zijn bosmiernesten in dit gebied met behulp van 
nauwkeurige vegetatiekaarten ingetekend (Boer 2000) en in 2007 en 2009 eveneens met 
behulp van gps. Van alle na de brand aangetroffen bosmiernesten zijn de RD-coördinaten 
genoteerd. Aan de hand van deze gegevens kon worden nagegaan of eerder gevonden 
bosmierhopen de brand al dan niet overleefd hebben. Verder werden vele 
zichtwaarnemingen gedaan, voornamelijk van mieren. 

 
De vegetatie van het verbrande Groot Ganzenveld 

1. De naaldbossen met een ondergroei van onder andere kraaiheide behoren tot het Vaccinio-
Piceetea, subassociatie Leucobryo-pinetum empetretosum.  Het karakter van deze subassociatie 
is in het binnenland anders dan in de duinen. Aan de kust is meer ruimte voor struikheide, 
korstmossen en loofboomopslag. 

2. De berkeneikenbossen behoren tot het Quercetea robori-petraeae, associatie Betulo-Quercetum 
roboris. Hier vinden we nauwelijks heidesoorten, veel zandzegge en mossen. 

3. De droge duinheiden Calluno-Ulicetea behoren tot het Kraaiheiverbond Empetrion nigri, de 
associatie van kruipwilg en kraaiheide het Salici repentis-Empetretum. Struikheide heeft hier een 
groter aandeel in de begroeiing dan kraaiheide. 

4. Hier en daar vinden we in de heide stukjes van de Duin-Buntgras-associatie het Violo-
Corynephoretum. 

[Gebaseerd op eigen waarnemingen, sterk verouderde vegetatiekaart van Buro Bakker (1994) en na raadpleging van 
Stortelder et al (1999) en Weede et al (2002)] 

 
Het effect van de brand en de blusoperatie op de vegetatie 
 
Het Groot Ganzenveld bestaat uit een vegetatie van struik- en kraaiheide met in het midden 
een bosje, het zogenaamde Reigersbos, dat voornamelijk bestaat uit dennen en deels uit 
een berkeneikenbos. Op dit berkeneikenbos had het vuur geen vat en bleef dus gespaard. 
Dit komt deels doordat loofbomen slechter branden en deels omdat de ondergroei bestaat uit 
voornamelijk mos, in tegenstelling tot de brandbaardere vegetatie van heide en 
dennennaalden. De heide had in de nazomer van 2009 ernstig te lijden gehad van het 
heidehaantje, waardoor de hei nu grotendeels bestond uit dode takken die tengevolge van 
de droogte zeer brandbaar waren.  
De bomen zijn nergens volledig in de as gelegd. Zelfs de dode bomen niet. De meeste 
dennenbomen in de vuurzone ouder dan 30 jaar hebben een zwart geblakerde schors. De 
kern is onaangetast en zo te zien ook de bast. De jonge zwarte dennen op het heideveld zijn 
geheel verbrand. 

 

 

 

 
De jonge zwarte dennen op het heideveld zijn 
verbrand. 

 ‘Bloedende’ berk. 

 



De jonge dennenbomen in het beboste verbrande deel zijn eveneens verbrand en indien nog 
met naalden, dan zijn deze verschroeid. Ook solitaire berken in het verbrande dennenbos 
zijn verbrand en lijken dood. Van oude dennen in het verbrande gebied zijn 0 – 100%, 
gemiddeld 38% kaal, terwijl de helft nog groene naalden heeft: 20-100%, gemiddeld 78% 
van het totale naaldendek. 
De kraaiheide in de bossen is voor een flink deel doorweven met een dichte moslaag. Deze 
bevindt zich op een hoogte van 40 – 70% van de maximale kraaiheide lengte (11-65 cm). De 
struikheide in het open veld is ook grotendeels met mos doorweven. Die moslaag bevindt 
zich op 7 – 40% van de maximale struikheide hoogte (26 – 60 cm). 
De brand heeft de hei tot op deze moslaag afgebrand. Op het overgrote deel van de heide, 
ook in het dennenbos, is de hei onder het mos en het mos zelf onvolledig verbrand. Het mos 
is door verhitting overigens wel gedood (‘gerookt’). Volledige verbranding van de hei vond 
vooral plaats daar waar blusactiviteiten hadden plaatsgevonden. Daar is de hei geplat door 
betreding en het rijden van voertuigen. Zelfs op dit soort plaatsen is de humuslaag 
grotendeels onvolledig verbrand. 
De grootste ‘verwoestingen’ van de vegetatie vonden plaats door het rijdend materieel en in 
mindere mate door graafwerkzaamheden-met-de-hand rond bomen. Uiteraard heeft de 
aanleg van de noordelijke zandwal eveneens vernietigend gewerkt. 

 

 

 

Graafactiviteiten als vorm van blussen.  Niet verbrande dode boom die al jaren op de 
grond ligt. 

 
 
Gevolgen voor de bodemfauna 
 
1.Bodemkruipers.  
In tabel 1 staat het resultaat van 40 buisvalvangsten: 20 uit het verbrande gebied en 20 uit 
een vergelijkbaar, aangrenzend niet-verbrand gebied. Uit deze getallen kunnen we opmaken 
dat de springstaarten – de eerste dierlijke schakel in de voedselketen - een gevoelige klap 
hebben gekregen, evenals de kakkerlakken en de mieren. Vooral het laatste is opmerkelijk, 
omdat in eerder onderzoek het aantal mieren in verbrande gebieden juist hoger was. De 
theorie is dat overlevende mieren door voedselgebrek actiever zijn, verder moeten lopen en 
daardoor een grotere kans hebben in de buisvallen terecht te komen. Het feit dat hier juist 
veel lagere aantallen werden gevonden, duidt er op dat de sterfte onder mieren vele malen 
groter was dan bij de vorige branden. 
2. Bodemmonsters.  
Nauwkeurig onderzoek van bodemmateriaal, bestaande uit een humuslaag van 12 cm dik en 
2 cm daaronder gelegen zand, samen 5 kg, 9 liter, leverde slechts 3 miljoenpoten (3 
verschillende soorten), 1 regenworm, 1 andere worm, 1 pissebed, 2 diplura, 5 insectenlarven 



en 1 spinnetje op. Dit is ver beneden de hoeveelheden die hier normaal gesproken kunnen 
worden verwacht. 
3. Zichtwaarnemingen.  
Het meest voorkomende insect op de mieren na op 24 en 25 april, was het heidehaantje, 
Lochmaea suturalis. Duizenden vlogen rond, neerdalend en weer opstijgend. De periode van 
de brand (en vlak daarvoor) zijn de kevers uit het popstadium gekomen en opzoek gegaan 
naar een partner. In theorie zouden de kevers afkomstig kunnen zijn van het zuidelijker 
gelegen Grensvlak of het noordelijker gelegen Frederiksveld. Daar vlogen echter aanzienlijk 
minder kevers rond. Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat de heidehaantjes 
de brand overleefd hebben. Het popstadium bevindt zich bij heidehaantjes tussen de 
heidewortels. De (hitte van de) brand is dus niet diep genoeg gekomen, waardoor vele 
haantjes de brand overleefd hebben. 
Hetzelfde geldt voor diverse mierensoorten. De hier meest voorkomende mierensoorten 
hebben hun nest dicht aan de oppervlakte, vaak onder of tussen het mos. De mierenvolkjes 
die de brand (deels!) overleefd hebben zien zich dan genoodzaakt hun nest dieper in de 
bodem te vestigen. Dit is te zien aan het zand dat naar de oppervlakte wordt gebracht (foto). 
Aan de hoeveelheid zandhoopjes is dus te zien dat ze hier en daar de brand overleefd 
hebben. De meeste van die zandhoopjes waren aan te treffen op de kleine stukjes 
duingrasland op het heideveld. Op de verbrande heide was nagenoeg geen mierennest te 
bespeuren, althans een fractie van wat er zou moeten zitten. 
 
Tabel 1. Aantal gevangen exemplaren en soorten bodemkruipende geleedpotigen in buisvallen in verbrande en 
niet-verbrande vegetaties een week na de brand 
2 = aantal soorten; (231) = aantal exemplaren. 

 

 heideveld 
dennenbos met ondergroei van 
heide en mos 
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echte spinnen 2 (3) 6 (6) 3 (5) 3 (3) 

hooiwagens 0 0 1 (1) 1 (7) 

mijten (2) (12) (14) (8) 

pissebedden 0 1 (9) 1 (3) 1 (1) 

duizendpoten 0 0 0 0 

springstaarten (7) (94) (31) (235) 

kakkerlakken 0 1 (11) 1 (1) 1 (3) 

kokerjufferlarven 0 0 1 (10) 1 (5) 

kortschildkevers 0 0 0 1 (2) 

loopkevers 0 0 0 0 

overige kevers 1 (2) 5 (5) 4 (14) 4 (8) 

mieren 5 (36) 7 (271) 3 (89) 2 (340) 

 
Een soort die het minst van de brand te lijden heeft gehad is de veldmier Lasius 
meridionalis. Dit was te zien aan de talloze molshoopvormige zandkoepels (foto). De koepels 
zijn hier en daar door het rijdend materieel aan gort gereden. 
De mieren die het meest objectief bestudeerd kunnen worden zijn de rode bosmieren 
Formica rufa/polyctena, want voor de brand was al bekend hoeveel nesten er in het 
verbrande gebied voorkwamen. De laatste volledige inventarisatie vond plaats in 1997. Toen 
werden er 208 nestkoepels aangetroffen in het gebied dat nu door brand is getroffen. Na de 
brand werden 222 nestkoepels geteld. Daarbij moet worden opgemerkt dat de nesten na de 



brand gemakkelijker te vinden zijn dan voor de brand, omdat het grootste deel van de 
vegetatie is verdwenen en ruïnes van de mierenhopen zelfs na de brand gemakkelijk zijn te 
herkennen. 

 

 

 

 
Buntgrasmieren hebben zand omhooggewerkt.  Molshoopvormige nestkoepel van de 

veldmier. 

 
Een mierenhoop bestaat doorgaans uit takjes, dennennaalden, grashalmen, insectenhuidjes, 
blaadjes en dergelijke. Dit materiaal verbrand. Bosmieren graven onder die koepel in het 
zand ook nog nestruimten uit. De mieren die zich hierin tijdens de brand ophielden, hebben 
de brand grotendeels overleefd. Tenminste acht mierenhopen (4 %) waren volledig 
uitgeroeid. Tien mierennesten bevonden zich in stobben of op de grond liggende stammen, 
hier was geen enkele spoor (meer) van nestmateriaal. Twee nesten bevonden zich in het 
zand, eveneens zonder een spoor van nestmateriaal. Van bijna alle nesten is geschat welk 
deel van het nest nog intact was na de brand. Dit percentage was gemiddeld 62%. Wat 
betekent dat voor de mieren zelf? Als we er van uit gaan dat 10% onderweg is, op zoek naar 
voedsel, dan zijn die verbrand. De meeste mieren bevinden zich gewoonlijk in het deel dat 
brandbaar is. Het is best mogelijk dat deze mieren tijdens de brand gevlucht zijn naar de 
diepere delen van het nest. Gezien de aantallen mieren die ik ‘in stress’ op de buitenkant van 
de nesten zag na de brand, ga ik er van uit dat de sterfte gemiddeld neerkomt op de helft 
van alle werkstermieren. Een mierenhoop is voor zijn voortbestaan afhankelijk van de 
koningin. Die legt immers aan de lopende band eitjes waar nieuwe werksters uitkomen. De 
meeste rode bosmiernesten in het verbrande gebied hebben meerdere koninginnen, 
sommige zelfs vele tientallen. Deze bevinden zich relatief diep in het nest. We mogen er dan 
ook van uit gaan dat van de meeste nesten een aantal koninginnen de brand overleefd 
hebben. 
Een dag of tien na de brand zwermden de bosmierwerksters in alle richtingen uit, op zoek 
naar voedsel. De bosmieren die in de buurt van de niet verbrande bossen huisden, kunnen 
gemakkelijk aan voedsel komen, hoewel ze daartoe veel grotere afstanden moeten afleggen 
dan daarvoor. De mierennesten die meer in het centrale deel van het verbrande bos of hei 
leven, konden nu geen voedsel vinden. Hoe zij zich uiteindelijk in deze voedselwoestijn 
kunnen handhaven is zeer onzeker, voor het ergste moet worden gevreesd. 
Onmiddellijk na de brand, maar vooral na zeven tot tien dagen begonnen de werksters hun 
nesten opnieuw in te richten en of nieuwe nestkoepels te bouwen. 
Op diverse ruines werd nieuw nestmateriaal aangevoerd voor de opbouw van een nieuwe 
nestkoepel (foto). In vrijwel alle gevallen gebeurde dit op de randen van het oorspronkelijke 
nest. 
De periode vlak voor, tijdens en na de brand (tot eind mei) is de periode van de 
zwermvluchten: de mannetjes en mogelijk toekomstige koninginnen verlaten dan vliegend 
het nest om te paren. Op 14 mei (op een moment dat elders in de duinen overal 
zwermvluchten werden waargenomen) werden 36 koepelnesten in het verbrande gebied 
gecontroleerd op de aanwezigheid van mannetjes of toekomstige koninginnen. Slechts op 
één nest werd een mannetje gezien. Dat was een nest dat nauwelijks was beschadigd. In 
2010 zullen in het verbrande gebied dus nauwelijks zwermvluchten zijn geweest. 



 
 

Grotendeels uitgebrand rode bosmiernest (onder en 
rechts van de groene stippellijn). De randen zijn niet 
verbrand (onder de rode stippellijn). Op deze rand 
worden nieuwe koepeltjes gebouwd (pijlen). Het 
overgrote deel van de werksters is omgekomen. 

 Satermieren hebben rond hun jarenoude nest een 
brede wal van zand opgeworpen. In deze wal huist 
een groot deel van de nestpopulatie. Het midden is 
ook hier uitgebrand. Een groot deel van de werksters 
heeft de brand overleefd. 

 
Een andere soort bosmier is de satermier Formica exsecta. Ze maken vergelijkbare koepels 
als rode bosmieren. De hoeveelheid zand rond deze koepels die deel uitmaakt van het nest 
is gemiddeld groter dan bij rode bosmieren. De schade aan 19 gevonden satermiernesten 
had een gemiddelde brandschade van 47 %. Het ging hier steeds om grote, jarenoude 
satermiernesten. Kleine, jonge nesten zijn niet gevonden, terwijl er tientallen in het terrein 
waren. Of deze het deels overleefd hebben is onzeker. 

 
 
Vergelijking met de vorige branden 
 
De huidige brand kan moeilijk vergeleken worden met de eerdere branden in augustus en 
september 2009 in de Bergense en Schoorlse duinen, omdat het andere vegetaties 
betreffen, een andere tijd van het jaar en een andere bodemfauna met andere dichtheden. 
Dit geldt zowel voor het bosgedeelte als daarbuiten.  
Duidelijk is wel dat de schade aan zowel vegetatie als bodemfauna aanmerkelijk 
omvangrijker is. 
 
 
Het herstel: ingrijpen of niet? 
 
Natuurlijk herstel vindt plaats doordat de niet verbrande ondergrondse plantendelen 
opnieuw uitlopen. Planten die dat het eerste doen zijn zandzegge, met name op 
bosmiernesten (foto), duinriet en pijpenstrootje (foto). Verwacht mag worden dat ook de 
struikheide zich weer zal vertonen, aanvankelijk met kleine takjes. Pas jaren later kunnen we 
weer spreken van een heideveld. Hoe de kraaiheide zich zal herstellen is zeer de vraag. Het 
is namelijk bekend dat de temperatuur van de brand in kraaiheidevegetaties zeer hoog kan 
worden als gevolg van het vrijkomen van vluchtige oliën, wat tot gevolg heeft dat ook de 
wortels verbranden en dat daardoor herstel maar moeizaam verloopt (Vestergaard & Alstrup 
2001). Mogelijk dat aanvoer van kraaiheizaden (via uitwerpselen van wulp en vos) 
noodzakelijk is om de kraaiheide terug te krijgen. Dit houdt in dat tussen de opkomende 
struikheide, kale plekken ontstaan waar eerder kraaiheide heeft gegroeid. Op deze plekken 
zal zich een pioniervegetatie ontwikkelen van mossen, korstmossen en buntgras. Een 
dergelijke ontwikkeling lijkt waarschijnlijk als we een gechopperde kraaiheidevlakte (zie 
kader hieronder) op het Buizerdvlak als uitgangspunt nemen.  
 



 

 

 

Uitlopende pollen van het pijpenstrootje: vooral bij 
berken en andere vegetatie dan heide. 

 Een van de eerste plekken waar weer zandzegge 
groeit, is op bosmiernesten. 

 
Veel zee-, zwarte- en grove dennen zijn dood. Daardoor komt er plaats voor zaailingen van 
deze soorten, evenals berken, eiken en lijsterbessen. Deels hebben de bomen schade van 
de brand opgelopen. Zij zullen doorgroeien, maar stellig eerder afsterven dan gebruikelijk is.  
Mieren hebben de gewoonte zaden te verzamelen die voorzien zijn van zogenaamde 
mierenbroodjes. Onder andere rode bosmieren, buntgrasmieren en zaadmieren doen dat. 
Een deel van die zaden wordt het nest in gesleept en overleefd daardoor een brand. Deze 
zaden zullen weer ontkiemen.  

 
Verondersteld wordt dat door de brand de bodem geëutrofieerd is: voedselrijker dus. De 
theorie is dat dit tot gevolg heeft dat er vergrassing zal ontstaan. Deze theorie gaat in het 
algemeen op voor de heidevelden op de hogere zandgronden. Het is niet zo waarschijnlijk 
dat dit ook geldt voor de kalkarme duinen. Daarvoor zijn drie argumenten.  
In de eerste plaats was de heide niet noemenswaardig vergrast. De vergrassing die er wel 
was, was enkele weken na de brand weliswaar goed zichtbaar, maar bleef beperkt tot de 
plekken waar berken groeiden (foto hierboven) en waar andere vegetatie dan heide heeft 
gegroeid. Verder is op de afgebrande heidevelden geen sprietje gras te zien.  
In de tweede plaats: vergrassing is ook uitgebleven bij het chopperen van kraaiheide in het 
nabij gelegen Buizerdvlak. Chopperen is het verwijderen van de vegetatie, inclusief een 
groot deel van de humuslaag. De toplaag op de bodem heeft na de brand dan ook dezelfde 
structuur als na het chopperen. Hiertegen zou aangevoerd kunnen worden dat de 
gechopperde laag wordt afgevoerd en dat de verbrande laag is verast, waardoor de bodem 
voedselrijker wordt. Anderzijds, waait de as gemakkelijk weg en oxideert de humuslaag 
gemakkelijk, waardoor juist verarming optreedt.  
In de derde plaats: Naar mate het aandeel heide toeneemt, zal de vergrassing afnemen of 
zelfs verdwijnen. Dit verschijnsel is op talloze plaatsen in de kalkarme duinen waarneembaar 
op plekken waar in het verleden is gechopperd. 

 
Het inzetten van schapen of runderen om een eventuele vergrassing tegen te gaan moet 
als ongewenst worden beschouwd. Zelfs als vergrassing zou optreden, heeft het inzetten 
van grazers een tegengesteld effect. Grazers houden namelijk het gras kort. Het effect 
daarvan is dat het gras gaat ‘uitstoelen’, meer zijscheuten maakt, waardoor een dichtere 
grasmat ontstaat. Vergelijkbaar met het effect van een grasmaaier op een gazon. Onder 
andere op het Buizerdvlak (zie ook tabel 2) en het Koningsbos te Bakkum is goed te zien dat 
op de stukken duin waar het meest wordt gegraasd een dichte grasmat ontstaat. Dus een 
zeer onnatuurlijke, duinonvriendelijke vegetatie. Bovendien herbergt het nu verbrande gebied 
een grote populatie rode bosmieren. Rode bosmieren vallen onder de Flora- en Faunawet. 
Het inzetten van grote grazers kan nadelig uitpakken voor rode bosmieren. In de eerste 



plaats omdat de ontstane vegetatie bosmieronvriendelijk wordt, met name doordat voor hen 
noodzakelijke struwelen en boompjes geleidelijk uit het gebied verdwijnen. In de tweede 
plaats omdat er weleens nesten worden vertrapt en geplat. 
Als we de successie op het Buizerdvlak bekijken, 8,5 jaar na het chopperen, en we 
vergelijken het begraasde deel met het niet-begraasde deel (tabel 2), dan zien we dat de 
heide zich beter ontwikkeld in het niet-begraasde deel. 

 
Tabel 2. Vegetatiebedekkingsgraad in % van het Buizerdvlak (RD 104.1-520.8; 26-5-2010) op plekken waar 
gechopperd en niet-gechopperd (aangrenzend) en begraasd en niet-begraasd is. Het chopperen vond plaats in 
december 2001 en betrof een gesloten kraaiheidevegetatie.  
 

 niet begraasd; 
gechopperd 

begraasd  
gechopperd 

begraasd *); 
niet gechopperd 

kraaiheide < 1 0 95 

struikheide 63 23 0 

dopheide < 1 0 0 

kruipwilg 3 1 0 

overige kruiden 1 6 < 1 

grassen 6 18 5 

mossen en korstmossen 23 37 0 

onbegroeid 3 15 0 
*) runderen eten geen kraaiheide 
 

 
 

 
De huidige vegetatie van het Buizerdvlak, 8,5 jaar na het chopperen van kraaiheide. Rechts het 
niet-begraasde deel, links het begraasde deel. 
 
 
 
Een andere gehoorde suggestie is het verwijderen van de ontstane voedselrijke laag. 
Dan zijn er twee opties. Ten eerste het verwijderen van de totale organische laag, dus 
afschrapen tot op het zand, een situatie die vergelijkbaar is met plaggen. 
Ten tweede chopperen (zie hierboven). In het eerste geval verdwijnt de heide geheel. De 
eerste pionierplant is zandzegge, die in korte tijd voor vergrassing van het zand zal zorgen. 
Bovendien wordt het resterende bodemleven vernietigd. Er ontstaat een soortenarme 
vegetatie. Daar zijn verschillende publicaties over (o.a. Boer 2004). Als voor chopperen 
wordt gekozen, blijven de wortels van de heide (die niet zijn verbrand) in tact. De heide kan 
zich dan weer herstellen, de bodemfauna wordt minder geweld aangedaan (o.a. Boer & 
Noordijk 2005) en de gevreesde eutrofiëring blijft achterwege. Belangrijk is dat in dit geval 



tijdens het chopperen bepaalde plekken gevrijwaard worden van deze activiteit, namelijk de 
bosmierennesten. Mieren dragen namelijk bij aan het verspreiden van zaden en daardoor 
aan de opbouw van een natuurlijke vegetatie. 
 
 
Maak van een nieuwe heidebrand een gecontroleerde heidebrand 
 
Nog geen vier uur na de melding van deze heidebrand, had de brandweer het vuur onder 
controle. Dat wil zeggen dat zij de brand benoorden de Blijdensteinsweg, westelijk van de 
Wilhelminalaan en zuidelijk van het Frederiksveld wisten te houden. Zoals in het 
communiqué van de gemeente Bergen werd gesteld: De brand is omsingeld. Heidebranden 
zijn ook bij natuurbeheerders in discussie als middel van (goedkoop) natuurbeheer (Vogels 
et al 2006). In deze gevallen wordt de heide moedwillig, doelgericht aangestoken en 
gecontroleerd. Men laat de brand zijn gang gaan en draagt er zorg voor dat de brand niet 
buiten het geplande gebied komt. De brand dooft uit als alle heide bovengronds verbrand is.  
De brand van 14 april was in feite ook een brand die onder controle was. Een belangrijk 
verschil met een geplande, gecontroleerde heidebrand is dat men hier de brand niet zijn 
gang liet gaan. In tegendeel, er werd van alles aan gedaan om de brand te blussen. Overal 
waren brandweerlieden bezig met slangen, scheppen en motorzagen. Tractors met 
loodzware giertanks en brandweervoertuigen crosten overal door het gebied, brede sporen 
van hun vernietigend werk achterlatend. Om nog maar te zwijgen van de chaos die de 
graafmachines te weeg hebben gebracht. Was dit allemaal nodig? Een dokter wil iedereen 
beter maken, een brandweerman wil elk vuur blussen. Maar was het nodig het vuur te 
blussen ten koste van zoveel vernielde natuur? Als men deze acties achterwege had 
gelaten, had het hooguit enkele dagen langer geduurd voordat het vuur echt gedoofd was. 
En dan was er niet zo’n desastreuze schade aangericht en had het herstel sneller 
plaatsgevonden. Bijkomende voordelen: men had de brand met veel minder mensen onder 
controle kunnen houden, er was aanzienlijk minder materieel nodig geweest en ook de 
kosten zijn in zo’n geval aanzienlijk lager. 
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