
Galderse Hei



Galderse Heide

• Totaal 180 ha. natuurgebied met gemengde bosopstand, heide en 

vennen

• Gebied met bijzondere soorten:

• Klokjesgentiaan

• Levendbarende hagedis

• Vinpootsalamander

• Venwitsnuitlibel

• Veldleeuwerik 



Situatie rond 1890

toen alles 

nog goed was :)





• Ligging

• Ontstaandsgeschiedenis

• Soorten

• Beheer

• Project bosgroep

• Monitoring





















Beheer van het gebied

Beheer van het gebied

• Begrazen

• Trekken van opschot

• Plaggen

• Maaien

• Branden

• Hakhout

• Bosbeheer 













Gecontroleerd branden of maaien

Beheerdoelen:

- Verjonging heide

- Diversiteit van karakteristieke plantensoorten

- Impuls voor biodiversiteit 

Soorten die profiteren van brand:

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj02aGynczJAhXDGA8KHUGID1oQjRwIBw&url=http://sijmenhendriks.com/wildlife/levendbarende_hagedis6363-2/&bvm=bv.109332125,d.ZWU&psig=AFQjCNEtnU27eeBRGKMPy3EAucxjceT55A&ust=1449662927074972


Twee plots tot max 0.5 ha







Recente natuuronderzoeken

• Wilde bijen: 20 soorten met als bijzonder: sporkehoutbij, 

zadelgroefbij, paardenbloembij

• Mieren: 3 soorten rode bosmieren, 9 andere soorten mieren

• Mossen en korstmossen: ca. 70 – 70 soorten



Aangetroffen nesten

• 26 nesten



Gebruik 

mierennest

• Soorten op de nesten

• Actief 

• Passief

Soort Passief

Muis 402

Konijn 28

Ree 8

Merel 5

Kat 4

Vink 3

Gaai 2

Vos 2

Pimpelmees 2

Kopperwiek 2

Hommel 1

Egel 1

Koolmees 1

Soort Actief

Grote bonte 

specht 20

Muis 19

Gaai 17

Vink 9

Ree 2

Pimpelmees 1

Roodborst 1

Boomklever 1

Lijster 1









Bodem onderzoeken 2018





Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit

Project met Bosgroep en Rijksvastgoedbedrijf: 

Revitalisering Galderse Heide

Doel: 

herstellen gezondheid van het 

bossysteem en vergroten van biodiversiteit



Beoogde maatregelen: 

•Start met een LESA (Landschapsecologische Systeem Analyse) 

•Hydrologische herstelmaatregelen

▪ Dempen sloten en rabatten 

•Bodem herstelmaatregelen

▪ Inbrengen van mineralen

•Bos herstelmaatregelen

▪ Bossysteem verrijken met aanplant inheemse loofbomen met rijk strooisel

▪ Creëren van bosranden



Monitoringswens: nul-meting

Hoe staat de biodiversiteit er voor – voorafgaand aan maatregelen? 

En hoe gaat het gebied zich ontwikkelen na de maatregelen? 

Kartering voor lange termijneffecten (nu en over >6 jaar): 

• flora

• broedvogels

• dagvlinders 

• sprinkhanen en krekels

Monitoring voor korte termijneffecten (nu en over 3 jaar): 

• paddenstoelen

• mossen en korstmossen 

• nachtvlinders



KNNV-ers?


