
 H6230 versie 1 sept 2008.doc 

 
 
*Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en 
van submontane gebieden in het binnenland van Europa) (H6230) 
Verkorte naam : Heischrale graslanden 
 

1.  Status 
Prioritair op Bijlage I Habitatrichtlijn (inwerkingtreding 1994) 
 
2.  Beschrijving  
Dit habitattype omvat in ons land min of meer gesloten, zogenoemde halfnatuurlijke graslanden 
op betrekkelijk zure zand- en grindbodems. Goed ontwikkelde heischrale graslanden zijn zeer rijk 
aan allerlei grassoorten, kruiden en paddenstoelen. Een deel van de soorten komt ook voor in 
heide-begroeiingen. Op de hogere zandgronden komen heischrale graslanden zowel op vochtige 
als op relatief droge standplaatsen voor. Het habitattype is in ons land aan te treffen in het 
heuvelland, de duinen en op de hogere zandgronden van het binnenland.  
 
De oorspronkelijke beschrijving van de habitatrichtlijn beperkte dit type tot ‘berggebieden’, maar 
in de latere interpretatie van de Europese handleiding is aangegeven dat ook soortenrijke 
heischrale graslanden in het laagland bij dit type horen. 
 
Heischrale graslanden komen in verschillende variaties voor op uiteenlopende bodemtypen: 
Op de hogere zandgronden komen heischrale graslanden zowel op vochtige (de associatie van 
klokjesgentiaan en borstelgras) als op relatief droge standplaatsen (de associatie van liggend 
walstro en schapegras) voor.  
In de duinen komen heischrale graslanden ook op zowel relatief droge als op vochtige 
standplaatsen voor. Alleen de duingemeenschappen op vochtige standplaatsen (de associatie van 
Klokjesgentiaan en Borstelgras) worden tot habitattype H6230 gerekend. 
In het heuvelland wordt het habitattype vertegenwoordigd door de associatie van Betonie en 
Gevinde kortsteel. Ze is daar te vinden langs de bovenranden van kalkhellingen waar bodem is 
bedekt met een laag kalkarm materiaal afkomstig van hoger op de helling.  
 
In laag- en hoogveen is dit type zeer zeldzaam. Het is daar te vinden op licht verdroogd veen waar 
vroegere bemesting en bekalking nog zorgen voor een lichte buffering van de bodem. In 
hoogveengebieden is het alleen bekend van de bovenveengronden in het Bargerveen, niet 
afgegraven veengronden die vroeger werden gebruikt als landbouwgrond. In laagveengebieden 
kan het voorkomen in licht verzuurde en verdroogde (voormalige) blauwgraslanden.  
 
Op vergelijkbare maar iets beter gebufferde standplaatsen komt ook de associatie van maanvaren 
en vleugeltjesbloem voor, die echter onderdeel uitmaakt van de heischrale variant van de grijze 
duinen (H2130C). 
 
Relatief belang binnen Europa: zeer groot 
Heischrale graslanden zijn in Europa wijd verspreid en komen over grote oppervlakten voor in 
gebergten. In het laagland zijn ze betrekkelijk zeldzaam en beperkt tot kleine oppervlakten. De 
heischrale graslanden in ons land hebben alle betrekking op de laaglandvorm van het habitattype. 
Nederland ligt centraal in het verspreidingsgebied van deze laaglandvorm. In ons land komt naar 
verhouding een betrekkelijk grote oppervlakte ervan voor.  
 

3. Definitie 
 
Vegetatietypen 
 
H6230 Heischrale graslanden 

Dit profiel dient gelezen, geïnterpreteerd en gebruikt te worden in combinatie met de 
leeswijzer, waarin de noodzakelijke uitleg van de verschillende paragrafen vermeld is. 
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Code 
vegetatie-
type 

Nederlandse naam 
vegetatietype 

wetenschappelijke 
naam vegetatietype 

Goed/ 
Matig 

beperkende 
criteria 

alleen in mozaïek 

19Aa1 Associatie van Liggend 
walstro en Schapegras 

Galio hercynici-
Festucetum ovinae 

G mits bochtige 
smele minder 
dan 25% 

 

19Aa2 Associatie van 
Klokjesgentiaan en 
Borstelgras 

Gentiano 
pneumonanthes-
Nardetum 

G   

19Aa3 Associatie van 
Maanvaren en 
Vleugeltjesbloem 

Botrychio-Polygaletum G mits niet in het 
kustgebied 

 

19Aa4 Associatie van Betonie 
en Gevinde kortsteel 

Betonico-
Brachypodietum 

G   

19-RG1-[19] Rompgemeenschap met 
Borstelgras van de 
Klasse der heischrale 
graslanden 

RG Nardus stricta-
[Nardetea] 

M  alleen in mozaïek 
met zelfstandige 
vegetaties van 
H6230 

28Aa4 Grondster-associatie Digitario-Illecebretum G  alleen in mozaïek 
met zelfstandige 
vegetaties van 
H6230 

SBB-19A-b RG Welriekende 
nachtorchis-Reukgras-
[Verbond der heischrale 
graslanden] 

RG Platanthera bifolia-
Anthoxanthum 
odoratum-[Nardo-
Galion saxatilis] 

M   

SBB-19A-c RG Hondsviooltje-
Tandjesgras-[Verbond 
der heischrale 
graslanden] 

RG Viola canina-
Danthonia decumbens-
[Nardo-Galion 
saxatilis] 

M mits niet in het 
kustgebied 

 

 
 

4.  Kwaliteitseisen habitattype 
 
a. Abiotische randvoorwaarden 
 

Zuurgraad
  

basisch neutraal-a neutraal-b zwak  
zuur-a 

zwak zuur-b matig  
zuur-a 

matig  
zuur-b 

zuur-a zuur-b 

 
Vochttoestand
  

diep water ondiep 
permanent water 

ondiep droog-
vallend water 

’s winters 
inunderend 

zeer nat nat zeer 
vochtig 

vochtig matig 
droog 

droog 

 
Zoutgehalte zeer zoet (matig) zoet zwak brak licht brak matig brak sterk brak zout 

 
Voedselrijkdom zeer 

voedselarm 
matig 
voedselarm 

licht voedselrijk matig 
voedselrijk-a 

matig 
voedselrijk-b 

zeer voedselrijk uiterst 
voedselrijk 

 
Overstromings-
tolerantie 

dagelijks lang dagelijks kort regelmatig  incidenteel niet 

 
 
Heischrale graslanden komen voor op licht gebufferde, zwak zure tot matig zure, meestal sterk 
humeuze bodems. De voor dit habitattype kenmerkende plantensoorten zijn enerzijds 
kalkmijdend, maar zijn anderzijds zeer gevoelig voor het aluminium dat op zure standplaatsen 
meestal in het bodemvocht aanwezig is. We vinden ze daarom op zwak gebufferde standplaatsen. 
Deze komen in Nederland vaak voor in overgangssituaties, in ruimte óf in tijd, tussen basenrijke 
en zure standplaatsen. Dat maakt dat het type ondanks haar geringe oppervlakte toch zeer 
gevarieerd kan zijn in soortensamenstelling als in onderliggende en sturende abiotische 
omstandigheden. 
 
b. Typische soorten:  
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H6230 Heischrale graslanden 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Soortgroep Categorie1 

Aardbeivlinder Pyrgus malvae ssp. malvae Dagvlinders K 

Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris Dagvlinders Cb 

Tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania Dagvlinders K * 

Veldkrekel Gryllus campestris Sprinkhanen & 
krekels 

K 

Betonie Stachys officinalis Vaatplanten K 

Borstelgras Nardus stricta Vaatplanten K 

Groene nachtorchis Dactylorhiza viridis Vaatplanten K 

Heidekartelblad Pedicularis sylvatica Vaatplanten K 

Heidezegge Carex ericetorum Vaatplanten E 

Herfstschroeforchis Spiranthes spiralis Vaatplanten K 

Liggend walstro Galium saxatile Vaatplanten K 

Liggende vleugeltjesbloem Polygala serpyllifolia Vaatplanten E 

Valkruid Arnica montana Vaatplanten K 

Welriekende nachtorchis Platanthera bifolia Vaatplanten K 

 
c. Overige kenmerken van een goede structuur en functie: 
• Dominantie van grassen en kruiden; 

• Aanwezigheid van dwergstruiken met geringe bedekking (< 25%); 
• Hoge soortenrijkdom (> 20 plantensoorten/m2); 

• Optimale functionele omvang: vanaf enkele hectares. 
 
In het pleistocene deel van het land is het habitattype op de meeste locaties gebonden aan een 
leemhoudende zandbodem, die zwak zuur tot zuur en voedselarm is en wordt gekenmerkt door 
een wisselende vochttoestand. Doorgaans betreft het een zone in de gradiënt van droge heide 
naar gebufferde vennen of naar beekdalgraslanden. In heideterreinen wordt het type lintvormig 
aangetroffen op licht betreden delen, zoals langs paden en wegen. Plaatselijk komen heischrale 
graslanden voor in heidelandschappen op plekken waar leem is gestort of gewonnen.  
Op andere plaatsen is de bodem in het verleden diep gespit of geploegd en is daardoor gebufferd 
materiaal aan de oppervlakte gekomen. Behalve op zandbodem komt het type in pleistoceen 
Nederland in verarmde vorm voor op verdroogd veen (in zogenaamde bovenveengraslanden). 
Buffering vindt in het pleistocene gebied meestal plaats via grondwater dat in een deel van het 
jaar het maaiveld bereikt, al dan niet via capillaire opstijging. 
In de duinen wordt het habitattype aangetroffen aan de rand van duinvalleien en in de 
binnenduinrand.  Vaak staan de heischrale graslanden in contact met heischrale duingraslanden 
van habitattype H2130. In Zuid-Limburg komen heischrale graslanden voor aan de bovenkant van 
hellingen. Daar bevindt zich het kalkgesteente dieper in de bodem en is de bovenste bodemlaag 
wat zuurder dan bij de kalkgraslanden (van habitattype H6210). 
 
In het heuvelland wordt het habitattype voornamelijk vertegenwoordigd door de associatie van 
betonie en gevinde kortsteel. Ze is daar te vinden langs de bovenranden van kalkhellingen waar 
de bodem is bedekt met een laag kalkarm materiaal afkomstig van hoger op de helling. 
Kenmerkend voor deze situaties is de sterke gelaagdheid van de bodem, met een kalkrijke 
ondergrond en een zwak tot matig zure bovengrond.  
 
In het Zuid-Limburgse heuvelland komen heischrale graslanden voor aan de bovenrand van 
hellingen (de associatie Betonico-Brachypodietum). Deze heischrale graslanden staan gewoonlijk 
in contact met kalkgrasland (habitattype H6210). 

 
 

                                                      
1 Ca = constante soort goede abiotische toestand; Cb = constante soort goede biotische structuur; Cab = 
constante soort goede abiotische toestand en goede biotische structuur; K = karakteristieke soort; E = 
exclusieve soort 
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5.  Kwaliteitseisen omgeving 
 
Heischrale graslanden komen voor op licht gebufferde, zwak zure tot matig zure, meestal sterk 
humeuze bodems. Op vochtige tot natte standplaatsen wordt het vochtgehalte en de zuurgraad 
vooral gebufferd door de bodem zelf.  
 
Op droge zand- en veengronden en kalkarme duinen is het type voor de vochtvoorziening en 
buffering meestal afhankelijk van de externe aanvoer van basen met zacht grondwater van lokale 
herkomst.  
 
Een kenmerkende standplaats is aan de rand van laagtes en van beekdalen, in de overgang tussen 
regenwatergevoede heide enerzijds en door hard grondwater gevoede blauwgraslanden en 
vennen anderzijds. Ook kan het door verzuring ontstaan uit blauwgraslanden (H6410), als 
tussenstadium in de ontwikkeling naar zure heidevegetaties.  
Teneinde heischrale graslanden te realiseren/behouden is het noodzakelijk dat successie naar 
struik- en bosfase en verruiging wordt tegengegaan. De vegetatie verdraagt een extensieve 
beheersvorm. Het is verder van belang dat de bodem zijn zwak bufferend vermogen behoudt. 
 
Gevoeligheid voor stikstofdepositie: zeer gevoelig. Dat geldt niet alleen voor situaties waar het 
habitattype voor de zuurbuffering afhankelijk is van de verwering van mineralen uit de bodem, 
maar ook voor situaties waar het afhankelijk is van buffering door aanvoer van lokaal grondwater. 
In de meeste heidegebieden is het oppervlakkige grondwater als gevolg van depositie sterk 
verzuurd en heeft daardoor geen bufferende werking meer.  De associatie van klokjesgentiaan en 
borstelgras is daarnaast ook gevoelig voor veranderingen in lokale hydrologie die kunnen leiden 
tot een afname van kwel. 
 
 
6.  Bijdrage van gebieden 
 
Verspreiding binnen Nederland: Het habitattype komt in ons land voor op de hogere 
zandgronden (inclusief beekdalflanken), in het duingebied en in het heuvelland van Zuid-Limburg. 
In verarmde vorm wordt het type ook in het laaggelegen (holocene) deel van het land 
aangetroffen (in voormalige, verdroogde blauwgraslanden). In de duinen en Zuid-Limburg is het 
habitattype zeer zeldzaam (oppervlakte < 10 ha). Op de hogere zandgronden is het type wijd 
verspreid, maar is de oppervlakte aan goed ontwikkelde, vlakdekkende vormen van het 
habitattype gering (10-100 ha). 
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p.s.: Het habitattype is inmiddels verdwenen uit oostelijk Zuid-Limburg. 

 

 
7.  Beoordeling landelijke staat van instandhouding 
 
Trends: Tot aan het begin van de 20e eeuw maakten heischrale graslanden een onderdeel uit van 
het agrarische heidelandschap. Door de opmars van productievere landbouwmethoden zijn de 
heischrale graslanden samen met de droge heiden sterk in oppervlakte teruggelopen. 
Tegenwoordig zijn ze grotendeels beperkt tot lintvormige zones in wegranden en langs paden. 
Vlakdekkende heischrale graslanden komen alleen nog in enkele natuurterreinen en militaire 
oefenterreinen voor. Ook daar vertoont het habitattype echter een negatieve trend in kwaliteit als 
gevolg van verzuring en verdroging. Veel typische soorten van het habitattype staan sterk onder 
druk, zoals rozenkransje, klokjesgentiaan, valkruid, herfstschroeforchis, veldgentiaan en 
welriekende nachtorchis, aardbeivlinder en veldkrekel. Daarbij is in de laatste jaren de 
achteruitgang nog steeds niet tot staan gebracht. 
 
Recente ontwikkelingen: In de afgelopen tien jaar zijn soorten als rozenkransje en 
klokjesgentiaan nog verder achteruitgegaan. De laatste restanten goed ontwikkeld heischraal 
grasland staan zwaar onder druk. Door de omvorming van landbouwgrond naar 
natuurontwikkeling worden op sommige plaatsen op de hoge zandgronden heischrale situaties 
gecreëerd. Omdat de bodem vaak teveel fosfaat en stikstof bevat groeien deze plekken snel dicht 
waardoor vestiging door typische soorten niet mogelijk is, met uitzondering van enkele 
algemenere soorten als liggend walstro en borstelgras. 
 
Beoordelingsaspect natuurlijk verspreidingsgebied: matig ongunstig 
Het areaal van het habitattype is de afgelopen eeuw kleiner geworden en flink uitgedund. Het 
habitattype is onder meer verdwenen uit oostelijk Zuid-Limburg. 
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Beoordelingsaspect oppervlakte: zeer ongunstig 
De totale oppervlakte is in de loop van de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan. 
 
Beoordelingsaspect kwaliteit: zeer ongunstig 
1. Typische soorten: Enkele van de typische soorten zijn tegenwoordig nog slechts op een enkele 
plek aanwezig. De soortensamenstelling vertoont nog steeds een negatieve trend. 
2. Structuur en functie: De randvoorwaarden voor behoud en herstel van het habitattype zijn 
ongunstig in ons land. Dat komt enerzijds door te hoge atmosferische depositie (die leidt tot 
verzuring). Anderzijds heeft het voor een deel van de soorten te maken met een kortlevende 
zaadbank en een beperkte dispersiecapaciteit die extra vermindert door het geringe aantal nog 
bestaande bronpopulaties en de grote afstand daar tussen. 
 
Beoordelingsaspect toekomstperspectief: zeer ongunstig 
De perspectieven voor herstel van heischrale graslanden zijn in alle bovengenoemde 
landschappen ongunstig. 
 
Landelijke doelstelling 
Verbetering verspreiding van goed ontwikkelde vormen, uitbreiding oppervlakte en verbetering 
kwaliteit in alle landschappen waar het type voorkomt (hogere zandgronden, beekdalen, duinen 
en heuvelland). 
 
Streefbeeld bij de landelijke instandhoudingsdoelstelling  
Het streefbeeld voor een gunstige staat van instandhouding is het voorkomen van het habitattype 
in een goed ontwikkelde, vlakdekkende vorm (dus buiten wegranden en paden), een voorkomen 
in 20 of meer gebieden op de hogere zandgronden, 5 of meer gebieden in de duinen en 5 of meer 
gebieden in het heuvelland. Voor de totale oppervlakte van de goed ontwikkelde vorm wordt 
gestreefd naar 50 hectare.  De in 2007 aan de Europese Commissie gerapporteerde 
referentiewaardevoor verspreidingsgebied is meer dan huidig en voor oppervlak is veel meer dan 
huidig. 
 
Oordeel: zeer ongunstig 
 

Aspect 1994 2004 2007 

Verspreiding 
Zeer 

ongunstig 
Zeer 

ongunstig 
Matig 

ongunstig* 

Oppervlakte 
Zeer 

ongunstig 
Zeer 

ongunstig 
Zeer 

ongunstig 

Kwaliteit 
Matig 

ongunstig 
Zeer 

ongunstig 
Zeer 

ongunstig 

Toekomst-
perspectief 

Zeer 
ongunstig 

Zeer 
ongunstig 

Zeer 
ongunstig 

Beoordeling SvI 
Zeer 

ongunstig 
Zeer 

ongunstig 
Zeer 

ongunstig 

 
* Het historisch voorkomen is nogal onbetrouwbaar en waarschijnlijk tellen 
matige voorbeelden te veel mee in het verspreidingsgebied, waardoor de 
referentie-oppervlakte te hoog ingeschat zal worden. De huidige verspreiding 
bedekt een groot deel van de hogere zandgronden. Het is niet reëel om vanuit 
de huidige situatie nog ten minste 10% uit te willen breiden. De afname de 
laatste jaren is minder dan 1% per jaar geweest. Er is daarom geen reden om de 
range als zeer ongunstig te beoordelen. Conclusie: matig ongunstig. 
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