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De Duurswouder
Heide
Gert Bikker, foto Paul Paris

De Duurswouder Heide is het grootste aaneengesloten heidegebied in Friesland. Het is gelegen tussen de dorpen Wijnjewouden en "Waskemeer, in het
oosten van de provincie. De foto is genomen vanuit
het zuiden, over de Letdijk. De Duurswouder
Heide is al vijftig jaar in beheer bij Staatsbosbeheer.
Aanvankelijk was het heidegebied nog veel uitgestrekter; ontginning tot landbouwgronden moest
nog plaatsvinden en de bossen rondom de heide
waren er nog niet. De heide werd toen nog 'woeste
grond' genoemd. In het begin van de jaren vijftig
werd besloten om van de nog testerende 350 ha
'woeste gronden' het centrale deel van ongeveer
200 ha te behouden als natuurreservaat.
Daaromheen 150 ha worden bebost. Deze bebossing zou bijdragen aan de houtvoorziening in
Nederland, de werkgelegenheid 's winter in de
streek verruimen, en een goede buffer vormen voor
het weren van schadelijke invloeden van de naburige cultuurgronden op het natuurgebied. In NoordNederland behoorden deze activiteiten tot de laatste
grote heideontginningen voor bebossing. Daarnaast
wordt in het beheersplan van 1950 gesproken over
een zeer goede korhoenderstand. Het korhoen is
helaas verdwenen. Tijden veranderen en anno 1996
is het beheer juist gericht op vergroting van de
heide. In het begin van de vorige eeuw werd het
landschap gekenmerkt door geleidelijke overgangen
van de laaggelegen vochtige gronden in de stroomdalen van de beken - in dit geval het Koningsdiep naar de hoger gelegen gebieden op de dekzandruggen van het Drents plateau. Vanaf de Middeleeuwen tot in de 19e eeuw werd de Duurswouder
Heide gebruikt als extensief weidegebied voor koeien en schapen. Er werden heideplaggen gestoken

voor gebruik in de stallen. Op de venig plaatsen
werd boekwek geteeld. De begreppeling van deze
akkers is op de foto nog duideEjk herkenbaar: het
zijn de evenwijdige lijntjes op donkere delen van de
heide. De greppels zijn niet meer aanwezig, maar
na het afplaggen van de heide goed zichtbaar door
een andere begroeiing. In het heidegebied ligt een
aantal dobben. Het zijn lage plaatsen waar het veen
werd weggegraven en verwerkt tot turf als brandstof. Uk het overgebleven water werd nog periodiek
baggerveen gehaald. De hoge randen om enkele van
de dobben zijn veelal ontstaan door het storten van
de waardeloze grond die bij het uitbaggeren van het
veen mee naar boven kwam. Het zijn dus, in het
beste geval, nog slechts 'ruïnes' van de pingo's die
in de ijstijden ontstonden. In de dobben liggen
slecht doorlatende bodemiagen, waarop zich een
'schijngrondwaterstand' kan handhaven. Dit open
water is onafhankelijk van de omgeving en de voeding bestaat vrijwel alleen uit neerslag. Dit heeft tot
gevolg dat het gebied zeer voedselarm is.
De bebouwingskern aan de noordzijde - linksboven
op de foto - is al heel oud. Hier werd geboerd op
de bouw- en graslanden, en werden eikenhakhoutpercelen uitgebaat. In het beekdal zijn de gronden
immers vochtiger en rijker.
De min of meer oorspronkelijke heidevegetatie was
tot in de jaren vijftig zeer vitaal. Om de heide sterk
te houden en opslag van bomen - vooral berk tegen te gaan, werd de heide periodiek afgebrand.
Overal kwam de heide goed terug; struikheide,
dopheide op de nattere delen en kraaiheide breidden zich uit. In combinatie met de heidesoorten
kwam pijpenstrootje altijd al in bescheiden mate
voor, maar in de jaren zestig begon een sterke
opmars van het pijpenstrootje die ten koste ging
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van de hetdesoorten. Door afplaggen en begrazing
door schapen is geprobeerd het pijpenstrootje terug
te dringen. Dit is slechts ten dele gelukt. De oorzaak hiervan ligt in de aanvoer van stikstof, afkomstig van landbouw, autoverkeer en industrie. Dit
leidt to verrijking van de bodem, hetgeen de grasgroei, dus ook het pijpenstrootje, sterk bevordert
en het kiemen van heidesoorten tegengaat.
Sinds de ontginning van heide tot landbouwgrond
is de waterhuishouding gericht op een optimaal
landbouwkundig gebruik, hetgeen een snelle afvoer
van wateroverschotten vereist. Dit leidde echter tot
verdroging van vooral de hogere gronden, waar de
heide is gelegen. Zoals beschreven zijn ook op de
heide maatregelen getroffen om het water af te voeren, zoals begreppelen en aanleggen van sloten.
Enkele jaren geleden is echter het afvoeren van
water van de heide sterk beperkt door het dempen
van sloten en het aanleggen van stuwen. Daarom is
er nu juist sprake van een sterke vernatting. Het
Waskemeer, de grote dobbe op de voorgrond van
de foto, heeft zich hierdoor uitgebreid over de
gehele laagte waarin verschillende kleine dobben
gelegen waren. De situatie is nu weer enigszins hersteld. Algeheel herstel is echter niet meer mogelijk,
omdat verschillende factoren niet te beïnvloeden
zijn. Om en over de Duurswouder Heide loopt een
stelsel van te bewandelen ofte befietsen paden. Het
gebied is op die manier pas echt te beleven, beter
dan vanuit deze vogelvlucht. —

