
NME leeroute De Vughtse Heide

Onderwerpen zijn: ontstaan van het heidelandschap, de planten en 
dieren van de heide, de bodemopbouw en cultuurhistorie met het 
ontstaan van de heide en de wijze waarop dit zich heeft kunnen 
ontwikkelen.

De NME- leerroute De Vughtse Heide is bedoeld voor de klassen 5 tot en met 8. 
Dit is bedoeld als kennismaking met het specifieke heidelandschap, dat 
kenmerkend is voor Brabant. 

Aangezien het gebied de Vughtse heide in bezit is van het Ministerie van Defensie 
en wordt gebruikt als militair oefenterrein moeten er goede afspraken worden 
gemaakt over het gebruik van het gebied. Vast staat in ieder geval dat we ons 
aan de afspraken die gemaakt zijn moeten houden om ervoor te zorgen dat we 
de NME- leerroute Vughtse heide structureel in kunnen plannen in het NME- 
programma van de basisscholen in Vught.
De afspraken die zijn gemaakt met Defensie wordt verderop toegelicht.
 
Heidelandschap in relatie met:

- Specifieke kenmerken van de vochtige heide (Dopheide als kensoort) 
- Specifieke kenmerken van de droge heide. (Struikheide als kensoort) 
- Specifieke planten en dieren die voorkomen op de Vughtse Heide, zoals 

zonnedauw, klokjesgentiaan, (tijger)spinnen, loopkevers.
- Ontwikkelingen die van belang zijn voor het in stand houden van de heide. 

(jaarrond en terug in de tijd, de middeleeuwen)
- Kenmerken in het landschap in relatie met de cultuurhistorie:

• Bodemstructuur van de laatste ijstijd, door de wind neergelegd. 
(dekzandrug)

• Schapen en potstal en de mest, de podselbodem en de kringloop van 
stoffen.

• Ontstaan van de lunetten als verdediging van de stad s’-Hertogenbosch 
en Frederik Hendrik (1826) 

• De slag om Lekkerbeetje (lekkerbeetjelaan)
- Kennis over het gebied mbt het militair gebruik.(Nationaal park, Loonse en 

Drunense Duinen.

De NME- leerroute De Vughtse Heide:
- Kaart van de Vughtse Heide:

• Lunetten
• Heidegebied
• Bosrand.

Markering van de leerroute: (nog afstemmen met de coördinatoren, en 
Defensie)
De NME- leerroute De Vughtse Heide is aangegeven zoals de andere NME- 
leerroutes met palen in de kleuren rood, oranje, wit, groen, blauw en geel. We 
streven ernaar om de NME leerroute te koppelen aan een bestaande wandelroute 
in het gebied.

Algemene toelichting (algemeen)



Heide is een benaming voor vegetatie vooral bestaand uit dwergstruiken uit de 
Hei- en Kraaiheidefamilie. Heide komt in een beperkt aantal landen voor. Behalve 
in Nederland en Vlaanderen ook in de kuststrook van West-Europa, Groot-
Brittannië en Ierland. Het is een typische vegetatie die zich thuis voelt in streken 
waar een zeeklimaat heerst, met een hoge luchtvochtigheid en niet al te warme 
zomers en geen strenge winters.

De natuurlijke verspreiding van heidevegetaties bestaat uit ontkalkte delen van 
het (duinlandschap) (met name in Noord-Nederland), gebergtes boven de 
boomgrens en de randen van hoogvenen. De heide in het binnenland is een 
cultuurlandschap ontstaan door onttrekking van voedingsstoffen door begrazing 
en afplaggen van zandige gronden.[1] Uit stuifmeelonderzoek blijkt dat ook in het 
binnenland altijd wel heidevegetaties voorkwamen, maar de grote boomloze 
heidevelden en de zandverstuivingen zijn ontstaan door de intensivering van de 
schapenteelt gedurende de Middeleeuwen.[2]

Flora

Heide in bloei

De droge heide is hoofdzakelijk begroeid met struikhei (Calluna vulgaris) en 
bochtige smele (Deschampsia flexuosa). Verder komen er korstmossen 
waaronder Rendiermos- en bekertjesmossoorten voor. Karakteristieke struiken 
zijn de brem (Cytisus scoparius) en de jeneverbes (Juniperus communis). Vooral 
op de Waddeneilanden, en verder in het noorden van het land en op de Veluwe 
komt ook kraaihei, (Empetrum nigrum) voor.

De natte heide wordt gedomineerd door dophei (Erica tetralix) en pijpenstrootje 
(Molinia caerulea). Andere soorten van de vochtige heide zijn ronde zonnedauw 
(Drosera rotundifolia), Gagel (Myrica gale), klokjesgentiaan (Gentiana 
pneumonanthe) en beenbreek (Narthecium ossifragum).

De vennen en hoogvenen op de heiden hebben een bijzondere flora.

Fauna
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Jonge zandhagedis, herkenbaar aan de oogvlekjes

Voor de fauna van de heide is de structuur belangrijk. Het karakter van de heide 
moet open blijven, maar plekken met open zand, pijpestrootje en wat verspreide 
bomen en struiken bieden de dieren een grotere keuze aan micromilieus om te 
zonnen of te schuilen, dan grote uniforme stukken heide. Als er dode bomen op 
de heide blijven liggen schept dat ook geschikte milieus voor allerlei bijzondere 
dieren.

Het zonnige en warme microklimaat van de heide is essentieel voor de 
aanwezige reptielen en insecten.

Op de heide komen veel specifieke insectensoorten voor, zoals de 
hoornaarroofvlieg, de bijenwolf, sluipwespen, de Mierenleeuw, zandbijen, 
mestkevers en allerlei specifieke sprinkhanen en vlinders.

De zoogdierfauna is vertegenwoordigd in de vorm van hazen, konijnen, vossen 
en verschillende soorten muizen. Ook reeën en andere herten komen vaak uit 
het naburige bosgebied om er te grazen.

Afhankelijk van de droogte van de heide komen er ook veel amfibieën voor, zoals 
heikikker, bruine kikker en rugstreeppad.

Heide is vooral belangrijk voor reptielen zoals de zandhagedis, de levendbarende 
hagedis, de hazelworm, de gladde slang, de ringslang en de adder. Adder en 
levendbarende hagedis hebben een voorkeur voor vochtige heide. De 
zandhagedis en de gladde slang komen bijna uitsluitend op heideterreinen voor.

Wat vogels betreft moeten we denken aan de bijna uitgestorven korhoenders, de 
weer toenemende nachtzwaluw, de roodborsttapuit, de boompieper en de 
veldleeuwerik. De klapekster is een klauwiersoort die ook flink in aantal 
achteruitgegaan is door afname van het heideareaal en de achteruitgang van de 
rest van het agrarische open landschap.

Geschiedenis
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Heide bij Elspeet

De heiden ontstonden aan het eind van de middeleeuwen. De afgelegen 
gebieden werden overdag begraasd door schapen die 's nachts in de stal bleven, 
waarvan de bodem jaarlijks met verse heiplaggen bedekt werd, zogenaamde 
potstallen. De stalmest werd ieder jaar naar de akkers gebracht, die daardoor 
geleidelijk werden opgehoogd. Deze vorm van landbouw met de karakteristieke 
esdorpen en herdgangen bleef tot het einde van de 19e eeuw bestaan. In 1898 
was nog ruim twintig procent van de oppervlakte van Nederland 'woeste grond' 
en die bestond hoofdzakelijk uit heiden.

De uitvinding van de kunstmest verminderde de behoefte aan schapenmest en 
maakte het mogelijk de heiden tot landbouwgrond te ontginnen. Daarnaast 
werden veel heiden in bos omgezet. Speciaal met dit doel werd staatsbosbeheer 
opgericht. Ongeveer tegelijkertijd ontstond de belangstelling voor de heide bij 
natuurbeschermers. Als gevolg hiervan zag staatsbosbeheer af van de bebossing 
van waardevolle heiden en kocht Natuurmonumenten grote heiden, waaronder 
de Kampina. Aan het eind van de 20e eeuw bestond nog minder dan één procent 
van Nederland uit hei. Behalve de militaire oefenterreinen zijn vrijwel alle 
overgebleven heiden thans eigendom van staatsbosbeheer, de Vereniging 
Natuurmonumenten en de provinciale landschappen.

Huidige toestand

Bloeiende heide 

Bedreigingen
De heide in Nederland komt tegenwoordig steeds meer onder druk te staan, 
onder andere door recreatie en militaire activiteiten. Maar ook doordat er steeds 
meer behoefte is aan ruimte voor wegen, bebouwing en industrie. Door de 
opkomst van de industrie, intensieve veehouderij en het verkeer vanaf de jaren 
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1950 is de emissie van stikstofoxiden en zwaveldioxide verbindingen enorm 
toegenomen. Vanaf begin jaren 1970 kwam hier vanuit de landbouw nog een 
enorme toename van de ammoniak uitstoot bij. Op ecosysteem niveau leidde dit 
tot een toename van voedingstoffen en verzuring. Dit heeft een negatief effect 
gehad op het klassieke heidebeeld zoals we het van “vroeger” kennen. De heide 
is enorm aan het vergrassen. Tevens zijn veel van de kruidensoorten, 
korstmossen en mossen aan het verdwijnen. Deze afname van de floradiversiteit 
heeft direct zijn impact op de fauna. Op de heide worden bijvoorbeeld veel 
minder vlindersoorten aangetroffen dan voorheen.

Beheer
Het beheer van de resterende heide is vooral van de mens afhankelijk. Hiervoor 
is het schaap een goede hulp om de heide te onderhouden. De beste methode 
om de heide kort te houden is door deze periodiek te plaggen. Maar deze manier 
is kostbaar en wordt daarom vaak achterwege gelaten, met als gevolg dat veel 
van de heide "vergrast" met planten zoals de bochtige smele (Deschampsia 
flexuosa) en het pijpestrootje Molinia caerulea.

Een andere methode die in Nederland door defensie wordt gebruikt is het 
afbranden van de heide. Het branden wordt gebruikt als beheersmaatregel 
omdat plaggen onmogelijk is vanwege de munitieresten. Voor veel fauna is dit 
natuurlijk schadelijk, maar een sprinkhaan als de kleine wrattenbijter komt 
alleen voor in op heideterreinen die op deze manier worden beheerd.

Grootschalig plaggen kan nadelig zijn voor de fauna, wanneer de structuur van 
het terrein te zeer wordt aangetast.[4] Het dient dan ook met mate en 
kleinschalig te gebeuren. Zolang de heide niet te ernstig vergrast is het ook goed 
mogelijk van tijd tot tijd wat opslag van bomen te verwijderen. Ook te intensieve 
begrazing kan schadelijk zijn voor de typische heidefauna. Deze dieren geven de 
voorkeur aan een structuurrijke omgeving waarin naast wat oudere heide ook 
pijpestrootje, wat struiken en open plekjes aanwezig zijn.

Heide als halfnatuurlijk landschap
Heide op de zandgronden in het binnenland is een oud en door de eeuwen 
gevormd halfnatuurlijk landschap. Het is als landschapstype door de mens 
beïnvloed; de door mensen geleide begrazing was namelijk een stuk intensiever 
dan de van nature voorkomende begrazing. Onder invloed van de van nature 
voorkomende begrazing zouden een aantal heidegebieden geheel of gedeeltelijk 
overgaan in andere, complexere ecosystemen zoals een mengeling van grasland 
en bos. De heide is namelijk een vrij eenvoudig (lager) ecosysteem waar, mits de 
omstandigheden daar goed voor zijn, gras en bomen zullen gaan groeien. Op 
deze manier zijn ook veel heidegebieden in Nederland verdwenen. Tegenwoordig 
wordt met intensieve begrazing door bijv. kuddes schapen, Schotse hooglanders 
en wilde paarden de heide relatief open gehouden, en krijgen grassen en bomen 
geen permanente vat op het gebied. Een andere menselijke ingreep om de heide 
in stand te houden is het afbranden van heidegebieden.

Natuurlijk is echter een relatief begrip; vele andere natuurtypen in Nederland zijn 
ook niet natuurlijk. Zo zijn veruit de meeste bossen in Nederland ontstaan door 
aanplant; deze bossen dienden als productiebos of als jachtgebied. Ook 
laagveenmoerasgebieden en vennengebieden zijn vaak niet geheel natuurlijk 
ontstaan, of worden ten minste door menselijk ingrijpen in stand gehouden. 
Daarbij vergeleken vertoont de beheersvorm van vrij intensieve begrazing op de 
heide toch belangrijke overeenkomsten met de oorspronkelijke, natuurlijke 
begrazing door edelhert, eland, oeros en dergelijke. Grote kuddes schapen of 
andere dieren zorgen er op een natuurlijke manier voor dat de heide in stand 
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blijft, ook al zijn de hoge aantallen dieren natuurlijk een door de mensen 
ingebrachte factor, en hadden deze dieren een productief doel zoals 
wolproductie. Er werden in de meeste gevallen echter geen andere ingrepen 
gepleegd zoals het omploegen van de bodem en weerspiegelt nog altijd de 
invloed van de natuurlijke elementen (aarde, lucht, water, zon) en niet die van 
de ploeg, de spade of de dragline.

De Vughtse Heide, is ontstaan als onderdeel / uitloop van het gebied de Loonse 
en Drunense duinen. Dit was een grote dekzandrug die na de laatste ijstijd in 
midden Brabant is neergelegd door de westenwind. De karakteristieke 
onderdelen van een heidegebied zijn hier nog zichtbaar en heeft kenmerken van 
de droge en natte heide.

OP dit moment is het een oefenterrein van het Ministerie van Defensie.  Er wordt 
vooral geoefend in het zandgebied. Dat deel van het gebied waar heide voorkomt 
is niet in gebruik als oefenterrein.  

Kenmerken: 
Natte heide en dopheide
Droge heide en struikheide
Vennen, snavelbies en wollegras
Klokjesgentiaan en gentiaanblauwtje en knoopmier
Zonnedauw als vleesetende plantje
Snavelbies en zeggen
Wandel, genieten en rust
Honden, spelen en uitlaten, en onrust voor de reeën
Bossen, afwisseling, rust, drukte 
Militair oefenterrein 
Bijzondere soorten van de heide, tijgerrups en levendbarende hagedis
Korstmossen en levermossen
Teveel jonge boompjes op de heide
Plaggen en branden, beschermen
Kunstmest, schapen,stront, overbegrazing
Halfnatuurlijk landschap, hoog en laag
Bewegen, hardlopen, fietsen 
Cultuurhistorie, de lunetten en wegen over de heide.
Slag bij Lekkerbeetje en Frederik Hendrik.

Onderwijsleerdoelen:

43.  De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van 
temperatuur, neerslag  en wind.
45. De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen  (van water) te 
ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Leermethode leefwereld, natuuronderwijs voor de basisschool
Jaargroep 5
- Bang voor spinnen, spinsle, spintepels, spandraden, spaken, kleverige dragen 

cocons, herfstdraad, trilspin, hangmatspin, kaardenspein, waterspiin, 
jachtspinnen, wolfspinnen en krabspinnen.

- Dieren in de nacht, lawaai, geluiden in de nacht, fladderen, echo, geluid, put, 
uilenballen,oren , egels, nachtdieren.
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- Jaargroep 6
- Zomertijd, bloementijd, welke insecten zie je,nectar, bestuiven, honing, 

windbloemen, insectenbloemen, stuifmeel, zaadknoppen, bevruchten.
- Een warm verenpak, welke vogels zie je.
- Een broodje schimmel, schimmels, verschillende kleuren, lucth vol met 

sporen, vochtig en wwarm, sporendoosje, paddenstoelen, verteren 
schimmeldraden.

- Bloemen in de herfst, schimmels, bos, zwamvlok, vruchtlichaam, kiemvlies, 
plaatjes, buisjes, stekels, broedknoppen sporen, koraalzwam, knotszwam, 
geweizwam, bekerzwam, stuifzwam, champignons, trilzwam, boleten, 
korstzwam.

- Dieren onderdak, hutten bouwen, huis, dieren bouwen een huis, konijnenhol, 
mierennest, holletje voor de mol, bergeend, water de watertor.

- Dieren in de winter, mensen warmbloedig, koorts, dieren, vogels, 
eekhoorntjes, winterslaap, koudbloedige dieren,modder kruipen.

- Je eigen dierentuintje, eigen tuintje, kevertjes, bladluizen, honingdauw, 
melken, mieren , rupsen, larven, kevers, vlinders, wesp, zweefvlieg, 
regenworm, duizendpoten, wortels.

-
Jaargroep 7
- Wilde planten, onkruid, klimaat, microklimaat, tredplanten pionierplanten.
- Bossen en bomen, cultuurbos, heideveld, natuurbos, boomlaag, struiklaag, 

kruidlaag, moslaag, bodemlaag.
- Miniplantjes, planten en mensen, mossen, korstmossen, bladmossen, 

sporen, sporenkapsel, schimmel, als, wier, bladgroenkorrels.
-
Jaargroep 8
- Nederland in de maak, landscha, Landschap, landschapselementen, natuur 

en cultuurlandschap, veengebied, kleigebied, geul, terp, wierde, 
zandgrond, houtwal, de groene ruimte, landinrichting, ruilverkaveling, 
recreatie.

- Wonen in een buurt, landschap, huizen, wonen, buur, eensgezinswoning, 
flat, bouwstijl, woonerf, reinigingsdienst, plantsoenendienst, zwerfvuil, 
vandalisme, graffiti.

- Voedselketen, voedselpiramide.
     

Hulpmiddelen: 
- Kaart het gebied met de NME leerroute.
- Zoekkaarten, paddestoelen
- Kaarten van het gebied, vroeger en nu
- Kenmerken van het seizoen, nog iets bij bedenken??

Aanbod aan de leerlingen
Doen: 

- Bespreken hoe je je gedraagt in het bos, waar je rekening mee moet 
houden wil je de dieren die er voorkomen ook ontdekken.

- Samen een lijst maken wat je zou willen ontdekken, later checken of dat 
ook is gelukt.

- Kringloop van het water, grof korrelig zand, sporen over de heide van de 
reeën en eekhoorn. 



- Vergelijken van oude en nieuwe kaarten van de Vughtse Heide
- Drijven en zinken (opdracht map, leskist)
- Luisteren naar de bosgeluiden.
- Namen van planten opzoeken en indelen in natte en droge heide.
- Dieren en diersporen zoeken
- Samen met ouders, familie of andere kinderen de Vughtse heide bezoeken 

in de avond, je zult merken dat dat een totaal andere ervaring is. 
- Letten op de lichtval in het bos en in het open gebied van de Vughtse 

Heide.

Maken: 
- Spel uit de middeleeuwen, met rollen om de akker te bewerken, schapen 

te hoeden, brood te bakken etc.
- Werken in het bos, hakken en zagen voor het onderhoud.
- Trekken van jonge boompjes om de heide vrij te maken van begroeiing.
- Plaggen van de heide
- Samen werken met de Natuur en milieugroep Vught voor behoud van de 

klokjesgentiaan.
- Tekenen over de grote stille heide
- Opmeten hoever de verdedigingslinie was ten opzichte van de stad Den 

Bosch.
- Namen van de planten opzoeken en verwerken in een schema van de 

soorten van natte en droge heide.

Reflecteren: 
Uitwisselen wat je hebt ontdekt op de Vughtse heide. 
Uitwisselen van tips planten en dieren te ontdekken.
Zandtafel maken over de Vughtse heide.
Maken van een nieuwsbrief over de Vughtse Heide en alles wat er gezien en 
ervaren is.
Bespreken van de opdrachten, welke waren gemakkelijk, niet leuk of moeten 
vervangen worden.
Formuleer eigen opdrachten die je zou willen doen in De Vughtse Heide.

Integreren: 
Uitwerken van een werkblad waarbij de Vughtse heide centraal staat.
Bespreken van de met de opdrachten en wat er van elkaar geleerd is.
Op verschillende momenten van de dag opnieuw een bezoek brengen aan de 
Vughtse Heide, je zult merken dat dat een hele andere ervaring is.
Wat vond iedereen van de NME- leerroute, wat ging goed, wat ging minder goed, 
wat is niet voor herhaling vatbaar.

Achtergrond informatie
Docentenhandleiding
Leerlingen opdrachten
Informatie algemeen over de heide.
Routekaart


