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Woord vooraf
Ingrondgebruiksplanning bestaat debehoefte om scenario's of inrichtingsvarianten
waarbijbestemmingen veranderentebeoordelen ophungevolgen voor denatuur. Het
beslissingsondersteunend model LEDESS beoogt zowel de ontwikkeling als de
beoordeling vandergelijkescenario'sofinrichtingsvariantenteondersteunen.LEDESS
is een schaalonafhankelijk model-concept dat steeds per gebied dient te worden
ingevuld.Hetmodel-conceptvoorLEDESSisontwikkeldinenkeleregionale studies,
zoals de studies 'Natuurontwikkeling in de Centraal Open Ruimte' en
'Natuurontwikkeling indeGeldersePoort'.Voornationalestudiesontbraktotopheden
eeninvullingvanhetLEDESS-modelconcept. Inhetkadervaneenverkenningvaneen
modelketen van natuurmodellen ten behoeve van nationale natuur- en
milieuverkenningen is deze landsdekkende invulling door DLO-Staring Centrum
samengesteld:LEDESS-Nederland. Ditrapportbeschrijft dezogenaamde standplaatsen vegetatiemodules van LEDESS-Nederland zoals toegepast in de
toekomstverkenningen vande Natuurverkenning 97.Hetonderzoek is gefinancieerd
doorhetprogrammaLandschapsecologische Systeemanalyse vanhetMinisterie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en in opdracht van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid enMilieuhygiëne.Hetonderzoek isuitgevoerd doorA.C.M.F.Buit
(vegetatiemodule), J.M.J. Farjon (projectleiding, standplaatsmodule), O.R.
Roosenschoon (GIS-ondersteuning) en P.J.F.M. Verweij (informatietechnologie).
LEDESS-Nederland kent ook nog een habitat-module en een dispersiemodel, diein
andererapporten worden beschreven.

Samenvatting
Regelmatigwordenerplannengemaaktomderuimteeennieuwebestemmingtegeven,
tenkostevandenatuurofjuistvoor natuurontwikkeling. Plannenmakers vragen zich
danafwatdegevolgenzijn voordenatuurofwelkenatuur deplannen opleveren. Als
erverschillende scenario's gemaakt worden ishet devraag welkedemeest gunstige
isvoordenatuur.Totophedenbeperktehetvoorspellenenevalueren vanplannenzich
vooral tot modellering van een bepaald aspect van een ruimtelijk plan of van het
landschap. Beoordelingen met een bredere invalshoek zijn vaak kwalitatief. Een
ruimtelijke voorstellingmakenisnogaltijdrovend. Eengoede vergelijking zalopeen
zelfdeconsequentemaniermoetengebeuren.Deplanologenendebeleidswereldvragen
hiermeeombeslissingondersteundende modellen.Modellen diedushelpen omkeuzes
te maken in de ruimtelijke inrichting. DLO-Staring Centrum heeft in drie eerdere
regionale studies eenbegin gemaakt omdenatuur te simuleren en teevalueren met
behulp van beslissingondersteunende systemen met een landschaps- en planbrede
invalshoek.Voorelkestudieistoeneenapartmodel gemaakt naardewensen van die
studie.De systemen zijn vernoemd naarhet gebied waarvoor hetis ontwikkeld: het
COR-model(Harmsetal., 1991),hetGeldersePoort-model (Harmsetal., 1994)enhet
SCN-model (Harms et al., 1995). In 1996 zijn door DLO-Staring Centrum enkele
projecten uitgevoerd waarbij de vraag aan de orde was welke effecten bepaalde
landsdekkende ruimtelijke scenario's hebben van denatuur, namelijk:
- Hetproject 'Natuur-modellenkoppelingvoornationalemilieu-ennatuurverkenningen',medegefinancierddoorhetRijksinstituutvoorVolksgezondheidenMilieuhygiene(RIVM).
- DedeelprojectentoekomstverkenningenVerstedelijking&Infrastructuur,Landbouw
enEcologischeHoofdstructuur vanNatuurverkenningen 1997(Farjon etal.,1997;
Ypmaetal., 1997;Bal&Reijen, 1997).DeNatuurverkenningen 1997zijn inopdrachtvanhetMinisterievanLandbouw,Natuurbeheer enVisserij uitgevoerd door
IKC-natuurbeheer,RIVM,DLO-InstituutvoorBos-enNatuuronderzoek enDLOStaring Centrum..
Voordezeprojecten isopbasisvan dedriebovengenoemde regionale modellen een
model-conceptontwikkelddatLEDESSisgedoopt.LEDESS is hetacronymvoorLandscapeEcological Decission Support System.Dit LEDESS-concept isuitgewerkt tot
eentoepassingvoornationaleverkenningen:LEDESS-Nederland.Ditrapport beschrijft
deuitwerkingvanhetLEDESS-concept voortweemodules,namelijk de standplaatsenvegetatiemodule, inclusief debijbehorende databestanden enkennistabellen voor
detoepassingnationaleverkenningen. Dehabitat-endispersiemodulekomeninandere
deelrapportenindezelfde serieaandeorde.Paragraaf 1.2gaatnaderinophetLEDESSconcept.
InHoofdstuk 2worden delandsdekkendedatabestanden voorLEDESS-Nederland beschreven.Degegevenszijnopgeslagen alsoppervlaktepercentage van l x l kilometergrids.Dezenauwkeurigheid isgekozenomdatdemeestegegevensopdit schaalniveau
voorhanden zijn. Een fijnere schaal zouvoorteveelhiaten indata zorgen.
Devolgende gegevens zijn nodig omLEDESS-Nederland te draaien:
* huidige situatiebestaande uit:
-fysiotopenkaart metbodemenwatergegevens (2.2)

-begroeiingskaart met vegetatiestructuur (2.3)
* plankaart(en) metbeoogde natuurontwikkeling (2.4)
InLEDESS-Nederlandiseenfysiotoop gedefinieerd alseenhomogeneruimtelijkeeenheid op schaal 1:200000voor wat betreft:
-invloed vanhydrologische processen,
- drainagetoestand
- substraat.
Allekenmerkenzijn ineenbeperktaantalklassen onderscheiden omhettotale aantal
fysiotooptypen beperkttehoudenenaantekunnen sluitenbij devegetatiemodellering,
dieookmeteenklasseindeling werkt.Defysiotooptypologie kent 103typen (zietabel
1).Kaart 1 geeft eengegeneraliseerde weergave vanhet databestand.
Devegetatiestructuurtypologie zijn verschillendebestaridenmetelkaar gecombineerd
totbijna honderdvegetatiestructuurtypen (zietabel2).Debeoogde natuurontwikelling
wordtinhetLEDESS-concept aangeduidmetontwikkelingsreeksen.Erzijn 13reeksen
diedenatuurdoeltypen uitdeNotaEcosystemen inNederland samenvatten opbasis
vanbeheerstrategie(hoofdgroep) eneindvegetatiestructuur. Tabel 3vatde ontwikkelingsreeksen samen.
Hoofdstuk 3 beschrijft destandplaatsmodule.Destandplaatsmodulekentdrie functies:
- Aanmaakvaneenfysiotoopbestand aandehandvanbasisbestanden voor substraat,
drainagetoestand eninvloedsgebieden vanhydrologische processen. Deze functie
biedtdemogelijkheden omveranderingen ingrondwaterstanden en waterstromen
opteleggen.
- Generereninrichtingsmaatregelen in situatiewaarhetbeoogdenatuurdoeltype niet
terealiserenisophethuidigefysiotoop.Dekennistabelmaatregelengeeft aanwelke
mogelijkheden totaanpassing vanhet fysiotoop denkbaar zijn.
- Aanpassen vandehuidige fysiotopen- en vegetatiestructuurkaarten aan gekozen
inrichtingsmaatregelen. Dekennistabel aanpassing fysiotopen geeft aan hoe het
huidige fysiotoop veranderd dooreenbepaalde inrichtingsmaatregel.
Deaanmaakvanfysiotopenbestand isbeschreveninparagraaf2.2.4.Defunctie 'genererenvaninrichtingsmaatregelen' vergelijkt dehuidigefysiotopenkaart meteennatuurdoeltypenkaartmetbehulpvaneenkennistabel 'inrichtingsmaatregelen'. Dit resulteert
ineenuitvoerkaartmetnoodzakelijke inrichtingsmaatregelen.Indiengeenmaatregelen
denkbaarzijn moetdegebruiker denatuurdoeltypenkaart aanpassen. Ditkanookhet
gevalzijnindiendegebruikerdevoorgesteldemaatregelenongewenstacht,bijvoorbeeld
vanwegetehogekostenofanderemaatschappelijke bezwaren.Na aanpassing van de
natuurdoeltypenkaartkandefunctie 'genereren vaninrichtingsmaatregelen' opnieuw
gedraaid worden totdat ergeen ongewenste maatregelen meernodig zijn. De functie
'aanpassen vanhuidigefysiotopenkaart' berekentvanuitdekaartenhuidige fysiotopen,
huidigevegetatiestructuurenmaatregelenmetbehulpvandekennistabellen 'aanpassing
fysiotopen' en 'aanpassingvegetatiestructuur' denieuwefysiotoop- en vegetatiestructuurkaart.
Hoofdstuk 4beschrijft deopzetenwerkingvandevegetatiemodule,Devegetatieontwikkelingisgemodelleerdindevormvanontwikkelingsreeksen.Elkereeksbestaatuiteen
uniekekennistabel,waarindesuccessiestadia vandevegetatieontwikkeling staan.Per
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successiestadium enfysiotoop isaangegeven welk volgend stadiumteverwachten is
enhoelanghetduurtvoordatdezewordtbereikt.Dekennistabellen leggen derelatie
tussendehuidigesituatieendetoekomstigesituatieonderbepaaldevoorwaarden.Deze
voorwaarden zijnhierhetnatuurdoeltypeendeontwikkelingstijd. Het natuurdoeltype
endeontwikkelingstijd rollenvoortuithet(natuurontwikkelings)plan endeevaluatiemoment vanhetplan.
Paragraaf 4.2 gaatin opdeopzet van demoduleenbijbehorende kennistabellen. De
invullingvandekennistabellen is stapsgewijs gebeurt. Alseersteisheteindpunt van
devegetatieontwikkelingindeontwikkelingsreeksbepaald(paragraaf4.3).Daarnazijn
detussenliggendesuccessiestadiaingevuldomheteindpunttebereiken(paragraaf4.4).
En alslaatsteiseen schatting gemaakt vandeontwikkelingstijd (paragraaf 4.5).
Hoofdstuk 5illustreertdewerkingvandestandplaats-envegetatiemodule aandehand
vaneen spontane bosontwikkelingscenario.
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Regelmatigwordenerplannengemaaktomderuimteeennieuwebestemmingtegeven,
tenkostevandenatuurofjuistvoornatuurontwikkeling. Plannenmakers vragenzich
danafwatdegevolgenzijn voordenatuurofwelkenatuur deplannen opleveren. Als
erverschillende scenario's gemaakt worden ishetdevraag welkedemeest gunstige
isvoordenatuur.Totophedenbeperktehetvoorspellenenevaluerenvanplannenzich
vooraltotmodellering vaneenbepaaldaspectvaneenruimtelijk plan of van hetlandschap.Beoordelingenmeteenbredereinvalshoekzijn vaakkwalitatief.Eenruimtelijke
voorstelling makenisnogaltijdrovend.Eengoedevergelijking zalopeenzelfdeconsequentemaniermoeten gebeuren.Deplanologen endebeleidswereld vragen hiermee
ombeslissingondersteundendemodellen.Modellendiedushelpenomkeuzestemaken
inderuimtelijkeinrichting.DLO-StaringCentrumheeftindrieeerdereregionalestudies
eenbegingemaaktomdenatuurtesimulerenenteevaluerenmetbehulpvanbeslissingondersteunendesystemenmeteenlandschaps-enplanbredeinvalshoek.Voorelkestudie
istoeneenapartmodelgemaaktnaardewensenvandiestudie.De systemen zijn vernoemdnaarhetgebiedwaarvoorhetisontwikkeld:hetCOR-model(Harmsetal.,1991),
hetGeldersePoort-model (Harmsetal., 1994)enhetSCN-model(Harmsetal., 1995).
In 1996zijn doorDLO-StaringCentrumenkeleprojecten uitgevoerd waarbij devraag
aandeordewaswelkeeffecten bepaaldelandsdekkenderuimtelijke scenario's hebben
van denatuur, namelijk:
- Hetproject 'Natuur-modellenkoppelingvoornationalemilieu-ennatuurverkenningen',medegefinancierddoorhetRijksinstituutvoorVolksgezondheidenMilieuhygiene(RIVM).
- DedeelprojectentoekomstverkenningenVerstedelijking&Infrastructuur,Landbouw
enEcologischeHoofdstructuur vanNatuurverkenningen 1997(Farjon etal., 1997;
Ypmaetal., 1997; Bal&Reijen, 1997).DeNatuurverkenningen 1997zijn inopdrachtvanhetMinisterievanLandbouw,NatuurbeheerenVisserij uitgevoerddoor
IKC-natuurbeheer,RIVM,DLO-InstituutvoorBos-enNatuuronderzoek enDLOStaring Centrum.
Voordezeprojecten isopbasisvandedriebovengenoemdemodelleneenmodel-concept ontwikkeld datLEDESS is gedoopt. LEDESS is het acronym voor Landscape
EcologicalDecissionSupport System.Dit LEDESS-concept isuitgewerkttoteentoepassing voornationale verkenningen: LEDESS-Nederland. Ditrapportbeschrijft de
uitwerkingvanhetLEDESS-concept voortweemodules,namelijk destandplaats-en
vegetatiemodule, inclusief debijbehorende databestanden enkennistabellen voorde
toepassingnationaleverkenningen. Dehabitat- endispersiemodule komen in andere
deelrapporten indezelfde serieaandeorde.
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Fig.1Gebruik, moduleseneindproducten vanhetLEDESS-concept

1.2Het LEDESS-concept
1.2.1 Algemeen
LEDESSiseenmodeldatruimtelijkeplannentoetst opecologische realiseerbaarheid
endegevolgenvanplannenvoordenatuur.Hierdoorkunnen keuzes worden gemaakt
overdeaardvandegewenstenatuurendegeschikteplaatservan.Debelangrijkste invoervoorLEDESSishet(natuurontwikkelings)plan. Ditmoetvertaaldwordentoteen
geschiktinvoer-formaat.DaarnakunnendeviermodulesvanLEDESSgebruiktworden
(fig.1):
1 De standplaatsmodule toetstdenatuurontwikkeling opabiotische realiseerbaarheidengenereertmaatregelen omdestandplaatskenmerken aantepassen aan de
eisen vanhetgewenste natuurdoeltype.
2 De vegetatiemodule simuleertdevegetatieontwikkeling vooreennatuurdoeltype.
3 Dehabitatmodulebepaaltdepotentieelgeschikteleefgebieden vooreentwintigtal
diersoortengroepen metalsuitgangspunt degesimuleerde vegetatieontwikkeling.
4 Dedispersiemodule simuleertdedispersievaneenaantaldiergroepenmetalsuitgangspuntdeleefgebiedenvandedierenbijdegesimuleerdevegetatieontwikkeling.
Elkemoduleleverteenkaartalsresultaatengegevens voordevolgendemodule. Met
behulpvanderesultatenkaneen(natuurontwikkelings)plan bijgesteld wordenofeen
keuzegemaaktworden tussen verschillende scenario's.Hetisdebedoeling datin de
14

toekomstelkemoduleookuitgerustzalwordenmeteenevaluatiedeelnaastdesimulatie.
Eenuitgebreidebeschrijving vandesimulatiemodules istevindeninhoofdstuk 2.
1.2.2 Begrippenkader
Omnatuurtemodellerenhebjeeenheden nodig waarin dienatuur wordt gekarakteriseerd.Watzijn dekarakteristieken vandenatuur?Alseersteworden vaakplantenen
dieren genoemd. Als dit watbeterbestudeerd wordt,kan geconcludeerd worden dat
natuurbestaatuiteenondergrondmet 'erop'planten en 'tussen' dieplantenlevendieren.Hiermeeisdenatuurindriecomponenten uitgesplitst: standplaats (ondergrond),
vegetatie(planten)enfauna(dieren)(figuur2).Destandplaatsenvegetatiehetensamen
ecotoop.Alledrie samen worden zebiotoop genoemd.
Voorallecomponentenbestaanindelingen.Deindelingissterkafhankelijk vandegewenstedetailsendaarmeevaakdeschaalwaaropgekekenwordt.Op 1 vierkantemeter
inhetbosdoetelkeplantenelkinsectertoe,maaropEuropeseschaalwillenweberggebieden vanmoerassen onderscheiden. Aangezien LEDESS alleen voorlandelijke en
regionaleschaalontwikkeldis,isvooreenclassificatie vandecomponenteneengepaste
indelinggezocht.Hieronderwordteenruweschetsendegebruikteterminologiegegeven.In hoofdstuk 2wordt erdieper op ingegaan.
Destandplaatsomvatalleabiotischekenmerkendierelevantzijn voordeontwikkeling
vanecosystemen.LEDESSkiestvooroperationalisering vanhet standplaatsbegrip op
basisvandeecosysteem-factor-benadering vanJenny (1946).Deruimtelijke eenheid
diebij degehanteerdeschaalhomogeenisvoorwatbetreft primaire abiotische standplaatskenmerken, dierelevantzijn voordevegetatieontwikkeling, wordtfysiotoop genoemd. Differentiërende kenmerken zijn abiotischeprocessen (overstroming,kwel,
getijdenwerking),grondwaterstanden en substraten.
Devegetatieisineersteinstantieafhankelijk vandestandplaats.Ookgebruik,verticale
gelaagdheidof structuur, syntaxonomie zijn mogelijke invalshoeken. VoorLEDESS
isdecombinatievangebruik enverticale structuur hetindelingsprincipe endit wordt
devegetatiestructuur genoemd.
Defauna kentinsecten tot wildezwijnen. Eenkeuzein soorten of soortgroepen valt
temakenvooreenlandelijke schaal,waarbij alleengekekenwordtnaarvogelsenzoogdieren.Defaunaheeftzijnhabitatinbepaaldegebieden,ookwelleefgebiedengenoemd.
Alsindatgebiedeenscheidingisnaargebieden waareendiersoort zich voortplanten
waarhij foerageert, iseenonderscheid gemaaktinbroedgebiedenJcoerageergebied.
DelaatsteeenheiddieinLEDESStotuitdrukkingkomtishet(natuurontwikkelings)p/an.
Hetplanmoet vertaald worden inbruikbare eenheden voornatuur. Eenplan voorde
natuurwordtvaakuitgedruktindoelstellingenvoordenatuurofnatuurdoeltypen,zoals
ookbeschrevenisinhetHandboekNatuurdoeltypen(Baletal.,1995).Eennatuurdoeltypeiseen soortideale 'biotoop' waarnaar gestreefd wordt doorbeheer en inrichting.
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1.2.3 Functionaliteit vanLEDESS- modules
Zoalsweindeinleidinghebbengezien,bestaatLEDESSuitviermodules.Metbehulp
vaneenvoudigebeschrijving enfiguren zullen demodules uitgelegd worden.Devier
modulesworden hierniet geheel uitgewerkt. Alseersteeen voorbeeld omhetmodel
teverduidelijken (figuur 2):
Uitgangspunt
Natuurdoeltype
Resultaat

Intensief grasland op rijke vaag-enpodzolgronden met
GVG35-65 cmmetweidevogels
Bosgemeenschapopleemgrond
Heteindpuntna150jaar zaleiken-beukenboszijnmetbosvogelsengrotezoogdieren. Voordatdegrote zoogdieren
erwarenheefthetwel50jaar geduurd, wantdenaastgelegenwegvormdeeen barrière.

Voordatvandeeerstemodulegebruikgemaaktwordtzalhet (natuurontwikkelings)plan
omgezetmoetenwordennaareengeschiktbestand voorLEDESS.Daarbij zalhetplan
uitgedrukt moeten zijn in natuurdoeltypen.
IKHEB

vegetauesuuctuur

ECOTOOP

IKWIL

. lh.Dllhll.llJ.il,!.,

fysioloop
(bodem enwater)

BIOTOOP

NATUURDOELTYPE

/

\

LEDESS
standplaats
vegetatie
habitat
dispersie

BIOTOOPNAXJAAR

Fig. 2 VoorbeeldvantoepassingvanhetLEDESS-modelconcept
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Standplaatsmodule
Destandplaatsmodule (figuur 3)testderealiseerbaarheid vaneen natuurdoeltype(ik
wil) opeenfysiotoop (ik heb). Alseennatuurdoeltypenietopeenfysiotoop kanworden
gerealiseerddanzijn ertweeoplossingen: een andernatuurdoeltype kiezen ofinrichtingsmaatregelennemenzodatrealisatiewel mogelijk is. Hetresultaatvan de standplaatsmoduleiseenmaatregelenkaart, een aangepaste fysiotopenkaart (als gevolg vande
maatregelen),eenaangepastevegetatiestructuurkaarten/ofeenaangepastenatuurdoeltypenkaart.
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Fig. 3 De werking van de standplaatsmodule
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Vegetatiemodule
Devegetatiemodule (fig. 4) simuleert voor deverschillende natuurdoeltypen (ikwil)
devegetatieontwikkeling.Eriseenbeginsituatiebestaandeuithetaangepaste ecotoop
(ikheb). Dit ecotoopkrijgt eennatuurdoeltype opgelegd. Deontwikkeling inde tijd
vandevegetatiestructuur wordtinLEDESSbeschreveninzogenaamdeontwikkelingsreeksen. Devegetatiemodule berekent aandehand van deontwikkelingsreeksen het
vegetatiestructuurtype na10,30en100jaar(ofelkandergewensttijdstip)vanvegetatieontwikkeling, ofgeeft het eindpunt van devegetatieontwikkeling (erkomt).
Hetresultaatiseenvegetatiestructuurkaart naxjaarofeenkaartmetdeeindvegetatiestructuur.
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Fig. 4 Werking van de vegetatiemodule

Habitatmodule
Dehabitatmodule (fig. 5),ofook wel SHAPEgenoemd, waardeert deecotopen voor
faunapersoortofsoortengroep.Dewaarderinggeschiedtintermenalsgeschikt(+),ongeschikte-)ofmarginaal(+/-).Daarbijisonderscheidgemaaktindegeschiktheidvanleefgebieden,foerageergebiedenenbroedgebieden.Hetresultaatzijnhabitatgeschiktheidkaarten.
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Fig.5 Werkingvande habitatmodule (SHAPE)

Dispersiemodule
Dedispersiemodule (fig. 6),ook welDISPERSgenoemd,gebruikt deresultaten van
dehabitatgeschiktheidkaarten(ikheb)entestde dispersiemogelijkheden van deverschillendepopulaties.Hierbijkanbekekenwordenhoelanghetduurtvoordatnieuwegebiedengekoloniseerd worden enwatdaarbij debarrières zijn. Ookkanbekeken worden
oferdispersie tussen populaties mogelijk is.
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1.3 Relatie met andere modellen
LEDESS-NederlandisontwikkeldvanuitdevoorlopersCOR-model(Harmsetal.,1991),
DGP-model (Harmsetal., 1994)enSCN-model(Harmsetal., 1995).Alhoewel door
devraagstelling detypologieënengridcelgrootte verschillend zijn, isdemethodein
hoofdlijnen gelijk geweest:fysiotopen beschrijven abiotische standplaatskenmerken,
dienietveranderen onderinvloedvanvegetatieontwikkeling, maar welonder invloed
vaninrichtingsmaatregelen.Devegetatieontwikkelingwordtgemodelleerdalsvegetatiestructuurreeksen pernatuurdoeltype.Nieuwin demodelopzet isdemogelijkheid tot
koppeling metgrondwatermodellen.
Ophetterrein vanvegetatiemodellering opnationale,regionaleenlokaleschaal isLEDESStevergelijkenmetSMART/MOVEenGREINS.SMART/MOVEiseengekoppeld
standplaats- (SMART)envegetatiereponsmodel (MOVE) voor nationale en regionale
toepassingen opbasis van gridcellen 125*125m2 SMART (Krosetal., 1995)rekent
primairestandplaatskenmerken omindesecundairestandplaatskenmerken zuurgraad,
vochtvoorziening enbeschikaar stikstof.Dezevormen deinvoer vanMOVE (Latour
&Reiling,1991),diedekansopvoorkomenvanplantensoortenbepaalt.HetbelangrijksteverschilmetLEDESSis,datLEDESSnietrekentmetsecundairestandplaatskenmerkenenplantesoortenzoalsinSMART/MOVE,maaruitsluitendmetprimairestandplaatskenmerkenenvegetatiestructuurtypen.LEDESSmodelleertdeinvloedvanzuredepositieenbemestingtotophedennietmee. Hetismogelijk omLEDESS-uitvoertegebruiken als SMART-invoer en LEDESS met SMART/MOVE tekoppelen (Farjon etal.,
1997b).Dezekoppelingmaakthetindetoekomstmogelijk ommilieu-invloeden mee
te modelleren.
Hetmodel-concept vanGREINS(Kemmersetal., 1997)isinhogemategelijk aan de
koppelingLEDESS-SMART/MOVE. Debelangrijkste verschillen zijn:
- DematevandetailleringvanGREINSindeenigeuitgewerktetoepassing, namelijk
hetDrentse-Aa-gebiedisveelgroterdaninLEDESS-toepassingen: detypologieën
zijn veelgedetailleerder endekleinsteruimtelijke eenheid veel kleiner. Dit heeft
totopheden geleid tot een weinigoperationeel systeem.
- Dekoppeling SMART-VEGbinnen GREINSis operationeel.
- DeGREINS-flora-reponsrekentmetdenatuurbehoudswaarde.MOVEmetdekans
ophet voorkomen van plantensoorten.

1.4 Doel en beperkingen van studie
Doel van de studieis:
- UitwerkingvanLEDESS-conceptvoorstandplaats-envegetatiemodules,dietoegepastkunnen worden in nationale verkenningen.
- Ontwikkelingvandatabestandenenkennistabellenvoornationalenatuur-enmilieuverkenningen.
Ditisgeentechnischdocument,nocheengebruikershandleiding. Hetgaathier omde
beschrijving vandeopzetvandebeidemoduleseneenverantwoording vandedatabestanden enkennistabellen voornationale verkenningen.
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1.5 Opbouw van het rapport
Hoofdstuk 2beschrijft delandsdekkendetypologieën enbijbehorende databestanden
(fysiotopen, vegetatiestructuurtypen en natuurdoeltypen) van LEDESS-Nederland.
Hoofdstuk 3gaat inopdewerkingvandestandplaatsmodule.Vervolgensisin hoofdstuk4devegetatiemodule aandeorde.Inhoofdstuk 5volgteenvoorbeeldvandewerkingvandestandplaats-envegetatiemodule, namelijk deontwikkeling van spontaan
bos.Inhoofdstuk 6volgendiscussie,conclusiesenaanbevelingen voordeverdereontwikkeling van LEDESS-Nederland.
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2 Typologieën van de landsdekkende databestanden
2.1 Benodigde bestanden en dataformaat
Landsdekkende typologieën zijn nodig omdeassen van de LEDESS-kennistabellen
tedefiniëren. Landsdekkendebestanden zijnnodigomeen simulatiemetLEDESS uit
tevoerenvoorheelNederland.Degegevenszijnopgeslagen als oppervlaktepercentage
van 1*1 km2-grids.Dezenauwkeurigheid isgekozen omdat demeeste gegevens op
ditschaalniveau voorhandenzijn.Eenfijnereschaalzouvoorteveelhiatenindatazorgen.Devolgendegegevens zijn nodigomLEDESS-Nederlandte draaien:
- huidigesituatiebestaandeuitenfysiotopenkaartmetbodem-enwatergegevens(2.2)
eneenbegroeiingskaartmetvegetatiestructuur (2.3),
- plankaart(en) metdebeoogdenatuurontwikkeling (2.4).
Desamenhang tussen detypologieën wordt naderbeschreven inparagraaf 2.5.

2.2 Fysiotopen
2.2.1 Inleiding
Dekenmerkenvanbodem,waterenluchtdierelevantzijnvoordevegetatieontwikkeling
worden standplaatskenmerken genoemd.LEDESSnoemtderuimtelijke eenheid die
(bij degehanteerde schaal)homogeen isvoorwatbetreft standplaatskenmerken een
fysiotoop.
Dezeparagraaf behandelt achtereenvolgens:
- dedefinitie van hetbegrip fysiotoop (paragraaf 2.2.2),
- demethodewaarmeehetfysiotopen zijn onderscheiden en afgeleid uitbestaande
databestanden enmodeluitvoer (2.2.3),
- debeschrijving van detypologie inhoofdlijnen (2.2.4).
Debeschrijving vandefysiotooptypologie enhetdatabestand vandehuidige toestand
isopgenomen in aanhangsel 1.
Debelangrijke uitgangspunten bij deopbouw van detypologie waren:
- Detypendienenmetbehulpvanbestaande bestanden enmodeluitvoer tekunnen
worden gekarteerd.
- Detypologiedientaantesluitenbij dievan het standplaatsmodel SMART(Kros
etal.,1995)teneindeeenkoppelingLEDESS-SMARTmogelijktemaken.SMART
iseenmodeldatstandplaatskenmerken berekentinafhankelijkheid vandemilieubelasting.

2.2.2 Definitie
LEDESSmaaktbijdebeschrijvingvanecosystemengebruikvanhetecosysteemconcept
vanJenny (1946), dat inNederland ondermeerisuitgewerkt door Vos &Stortelder
(1988)enKemmers&VanWirdum(1988).Ditecosysteemconcept maakteen onderscheidtussenprimaireofonafhankelijke ensecundaireofafhankelijke ecosysteemfactoren.Jennyonderscheidt deprimaireecosysteemfactoren klimaat,reliëf, substraat, de
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beschikbaarheid vanorganismenendemens. Zewordenopdetijdschaalvannatuurlijke
successie(honderdenjaren)nietofnauwelijks doorlevens-gemeenschappenveranderd.
Doorhunonveranderlijk karakterzijnzijuiteindelijk bepalendvoordeecosysteemontwikkelinginhoofdlijnen.Desecundaireecosysteem-factorenveranderenintegenstelling
totprimaireecosysteemfactorenwelonderinvloedvanlevensgemeenschappen.Ditgeldt
nietalleenvoordelevensgemeenschap zelfmaarookvoordehumusvormendesecundairestandplaatskenmerken(vocht-,warmte-,gas-ennutriëntenhuishouding).Dehoedanigheidvandezesecundairestandplaatskenmerkenwordtbepaalddoorzoweldeprimaireecosysteemfactoren alsdoorbiotischeprocessenoplokaalschaalniveau.Desecundairestandplaatskenmerken zijn daarmeeenerzijds voorwaardelijk voordevegetatie,maar
wordenanderzijds medebepaald doordevegetatie.Gedurendedesuccessie neemt de
invloedvanorganismenopdesecundaireecosysteemfactorenendusookopdesecundairestandplaatskenmerken inhetalgemeen toe.Niet alleen detemporele variatie,maar
ookderuimtelijke variabiliteit van secundaire ecosysteemfactoren isveel groter dan
dievanprimaire ecosysteemfactoren.
Kemmers(1993)geefteenbelangrijkeuitwerkingaanhetecosysteemconceptvanJenny.
IndeNederlandsesituatie,waarhetgrondwatereenbelangrijkerol speeltin dehoedanigheidvanecosystemen,isveelaandachtbesteedaanderolvanhydrologischeprocesseninstandplaatsmodellering (ondermeerKemmers, 1993;VanWirdum,1991;Grootjansetal.,1993;Barendregtetal.,1993).Dehoedanigheidvanhydrologischeenandere
abiotischeprocessen, zoals grondwaterstroming, overstroming en verwering, wordt
bepaald doordeprimaire abiotischeecosysteemfactoren klimaat, reliëf en substraat.
VoorNederlandsesituatieskandehoedanigheid primairestandplaatsfactor reliëf dan
ookbeterbeschrevenwordenmethydrologischeproceskenmerken,zoalsdrainage-toestand,kwelflux, overstromingsduur enmacro-ionensamenstelling vanhet water.
InLEDESSwordensubstraat,drainagetoestandendeinvloedvanhydrologischeprocessengebruiktomdestandplaatstebeschrijvenenruimtelijkteschematiseren.Secundaire
standplaatskenmerken, zoals in demodellen DEMNATen SMART/MOVE, worden
niet gebruikt. Hiervoor zijn twee redenen:
- Secundairestandplaatskenmerken veranderen gedurende de successieenzijn dus
geengoedebasisvoorruimtelijke schematisatievandevegetatieontwikkeling (zie
ookHuisman &Wiertz, 1997).
- Secundairestandplaatskenmerken kennen niet alleeneenveelgroteretemporele,
maarookeenveelgrotereruimtelijke variabiliteitdanprimaire standplaatsfactoren
enabiotischeproceskenmerken.Alszodanigzijnzemindergeschiktvoorruimtelijke schematisaties opschaal 1: 10000enkleiner(Farjon &VanWirdum, 1995).
Deprimaireecosysteemfactor klimaat isnietin deruimtelijke schematisatie gebruikt
omdatdezeopdeschaalvanNederlandslechtsinbeperktemateruimtelijk differentieert
enkennis ontbreekt om dezeecosysteemfactor te operationaliseren.
In LEDESS is een fysiotoop gedefinieerd als een homogene ruimtelijke eenheid op
schaal 1:200000voorwat betreft:
- invloed vanhydrologische processen,
- drainagetoestand,
- substraat.
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Dezefysiotoopdefinitie isgelijkaandie vanvoorlopersvanLEDESS,zoalshetCORmodel(Harmsetal., 1991)enhetDGP-model(Harms&Roos, 1994).De definiërende
kenmerkenkomeninhogemateovereenmetSMART-input. SMARTrekent primaire
standplaatskenmerken, hydrologische proceskenmerken, dematevan zure depositie
endehoedanigheid vandevegetatiestructuur omnaardehoedanigheid van secundaire
standplaatskenmerken (pH,vochtleverend vermogen enstikstofbeschikbaarheid). De
LEDESS-fysiotoopdefinitie omvatslechtsprimairestandplaatskenmerkenenhydrologischeproceskenmerken,enkanalszodanigdebasisvormenvoorSMART-berekeningen.
Invergelijking metdefysiotoopdefinitie van GREINS (Kemmers et al., 1997)ishet
GREINS-fysiotoop slechtshomogeen voorwatbetreft relevante substraatkenmerken
en drainagetoestand. De LEDESS-fysiotoopdefinitie is wel vergelijkbaar met de
GREINS-hyfy's. Eenhyfy iseenhomogeneruimtelijke eenheid voor watbetreft substraat,drainagetoestand,grondwaterfluxenmacro-ionensamenstellingvanhetgrondwater. Tot slot komt de LEDESS-fysiotoopdefinitie in grote lijnen overeen met de
Ecoseries-standplaatstypering (Klijnetal.,1992).Eenecoserieisgedefinieerd alseen
ruimtelijkeeenheiddiehomogeenisvoorwatbetreftdebelangrijksteabiotischeecosysteemkenmerkendieconditionerend zijnvoordeoperationele(oftewelsecundaire)standplaatsfactoren diedeplantengroeibepalen.Dezeconditionerendeoftewel primaireecosysteemkenmerken zijnsubstraatkenmerken(textuur,organischestofgehalte,kalkgehalte),drainagetoestandenchemischesamenstellingvaneventueelopwellendgrondwater.
Hetenigeverschilisdatindedefiniërende kenmerken dewaterflux nietisopgenomen.

2.2.3 Methode
2.2.3.1Differentiërende kenmerken
Defysiotopen zijn getypeerdmetbehulpvandriegroependifferentiërende kenmerken,
namelijk:
- invloed vanhydrologische processen,
- drainagetoestand,
- substraat.
Allekenmerkenzijn ineenbeperktaantalklassen onderscheiden omhettotale aantal
fysiotooptypen beperkttehoudenenaantekunnen sluitenbij devegetatiemodellering,
dieook meteenklasse-indeling werkt.
Invloed vanhydrologischeprocessen
Inecohydrologischezinisersprakevaneenvier-geledingvanhetlandschap (fig. 7):
- Ininfiltratiegebiedenenlangsbovenlopenvanbekenisersprakevaneenconstante
afvoer vanwater.Ditwatervoertconstantopgelostestoffen afnaarlageregelegen
gebieden.Indergelijkedelenvanhetlandschaplijktdesamenstellingvanhetwater
opregenwatermitshetsubstraatvrijarmis.Ditwatertypewordtatmoclienofregenachtiggenoemd, isvrij zuurenbevat weinigopgeloste stoffen. De
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Fig.7Geleding vanhetNederlandse landschapnaarinvloedvanhydrologischeprocessen
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ecosysteemontwikkeling neigthier naaroligotrofe levensgemeenschappen zoals
hoogveen, heide,berkenbroek en eiken-berkenbos.
Inkwelgebiedenenoverstromingsvlakten opgroteafstand vandestroomdraadvan
bekenenrivierenissprakevanregelmatige aanvoer vanwater datveel opgeloste
maargeenmeegevoerdestoffen bevat.Ditwaterwordtlithoclienofgrondwaterachtiggenoemd.Deecosysteemontwikkeling tendeertnaarmesotrofe levens-gemeenschappen,zoals elzenbroekbos, kleinezeggenmoeras ofblauwgraslanden.
Inmidden-enbenedenlopenvanbekenenriviereneninoverstromingsvlaktendirect
langsbekenenrivierenissprakevanconstanteaanvoervanslibrijk water datveel
opgelostestoffen bevat.Ditwaterwordtrheoclien ofrivierwaterachtig genoemd.
Deecosysteemontwikkeling gaatinderichting van zoete,eutrofe levensgemeenschappen,zoalsgrotezeggen-enrietmoerassen,wilgenvloedbosseneniepen-essenbossen.
Uiteindelijk komthet waterindezeeterecht,waarmeegevoerde stoffen bezinken
enopgelostestoffen wordengeconcentreerd doordevoortdurendeverdamping.Dit
thallasocliene ofzeewaterachtig waterkenteen veelhogergehalte aan opgeloste
stoffen dan lithocliene enrheocliene water.

Deinvloedvanhydrologischeprocessenwordtonderverdeeldnaardezevierecohydrologischegebiedstypen. Hiertoezijndehydrologischeprocessenbeoordeeldnaardedominantebalanstermindewaterhuishoudingvaneenbepaaldfysiotoopennaardedynamiek
enmacro-ionensamenstelling vanhetaangevoerde water. Dewaterbalanstermen zijn
ophethoogsteniveauonderscheiden naarneerslag, grondwater en oppervlaktewater.
Deachterliggendegedachteisdatdedominantewaterbalanstermuiteindelijk desamenstellingvanhetwaterbinnenhetfysiotoopbepaaltendaarmeedevegetatieontwikkeling.
Pergroepisoplagerniveaueenspecifiekeonderverdelinggemaaktnaarmacro-ionensamenstelling en/of dynamiek vanhet aangevoerde water.
Opdemeesteplaatsenissprakevaneendominante invloed vanregenwater. Onder
Nederlandseklimaatomstandigheden bedraagthetneerslagoverschotruim350mmper
jaar.Ditkomtovereenmeteenstromingindewortelzonevan 1 mm/d.Ditbetekentdat
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debodemwatersamenstelling indemeestegevallen een hogematevan gelijkenis met
dievanregenwaterheeft. Uitzonderingen opdezedominantie vanregenwater vinden
weopplekkenwaarsprakeisvan een rijk substraat of een sterke aanvoer van grondofoppervlaktewater, zoalsinkwelgebieden, overstromingsvlakten enhetoppervlaktewater.
Deinvloedvangrondwateraanvoer opdewaterhuishouding vanhetfysiotoop wordt
bepaalddoordehoeveelheidgrondwaterdiepertijdseenheid wordt aangevoerd ende
drainagetoestand. Dehoeveelheid aangevoerdgrondwater (kwelflux) dientgroter te
zijn dandievandeneerslag.Indezestudieisuitgegaanvaneenkwelflux vanmeerdan
1mm/d.VanWirdum(1991)heeftdezekritischekwelfluxberekendvoorlaagveenmoerassen.Dedrainagetoestandbepaaltinhoeverredekwelstroom dewortelzone bereikt.
OpbasisvanonderzoekvanKemmers(1993)isdeGVG-grenswaardevan55cmgehanteerd.
Demacro-ionensamenstelling vanhetbodemwaterisafhankelijk vande samenstelling
vanhetgrondwateronderdewortelzone.Desamenstelling vanditgrondwaterkanverschilleninafhankelijkheid vande(geo)hydrologische ontstaanswijze. In ecohydrologisch opzicht kunnen drietypen grondwater worden onderscheiden. Naast hetreeds
eerderbeschrevenregenwaterachtige waterzijn ditgrondwaterachtig of lithoclien en
zeewaterachtig ofthalassoclien water.Erzijn ook nog verfijndere onderverdelingen
gemaakt, zieondermeer Prins (1993) en Kemmers (1993b).
Voorduidelijke invloedvanoppervlaktewateraanvoer opdewaterhuishoudingisals
criteriumeenoverstromingsduur van enkele dagenperjaar aangehouden. Uit studies
inverschillendeecosysteemtypen komtnaarvorendatbij2à3dagenoverstromingper
jaarofmindernauwelijks meersprakeisvaneenaanwijsbare invloed op devegetatie.
VoorkleinerivierengevenHommeletal.(1994)aan dat een graslandecosysteem met
ZwolseAnjer zichkanhandhaven bij eenoverstromingsfrequentie van 1à3keerper
jaar.Indezesituatiezorgtoverstromingvanvoldoende aanvulling van debasenstatus
vandegoeddoorlatendeoeverwalgronden,waardoorverzuringwordttegengegaan. In
deuiterwaardenvandegroterivierenwordtderivierinvloedophardhoutooibossengerelateerdaaneenoverstromingsduurvanminimaal2à3dagen/jaar(Knaapen&Rademakers,1990;Rademakers&Wolfert, 1994).Hetinvloedsgebiedvanhetoppervlaktewater
isverderonderverdeeldnaarmacro-ionensamenstellingendynamiekvanhetaangevoerdeoppervlaktewater. Demacro-ionensamenstelling vanhetoppervlaktewaterisonderscheideninzoutenzoetwater. Dedynamiekvanhetoppervlaktewaterisonderscheiden
naarhydro-enmorfodynamiek,waarbij zaken zoalspeilfluctuatie, overstromingsfrequentieenstroomsnelheidaandeordezijn.Deindelingsluitaanbijdefysisch geografischeregio'svandeNotaEcosystemeninNederland(Baletal.,1995)endewatersystemenvanhetRijkswateren-Ecotopen-stelsel (Wolfert, 1996).Eriseen aanvulling op
dezebeide indelingen, namelijk de overstromingsvlakten van kleine rivieren, zoals
Vecht,Dinkel,RoerenDommel.Binnenhetrivierengebiediseenverdereonderverdelinggemaakt,dieisontleend aandedynamiek-indeling vanriviertrajectenvanWolfert
(1993).
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Drainagetoestand
De drainagetoestand is geklassificeerd naar gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand
(GVG),die alsbelangrijkste aanduiding van delandschappelijke c.q. hydrologische
positieenvandedrainagetoestandkanwordengezien.DeklassenindelingvandeLandschapecologische KarteringvanNederland(DeWaal, 1992),dieookbijdeschematisatiesvanecoseriesenSMARTwordtgebruikt, isovergenomen, zijhet datgeen onderscheidisgemaakttussenklasse4(60<GVG<90)enklasse5(GVG>90cm).Ditonderscheidisophetnationaleschaalniveau ecologischminderrelevant geacht.Een nadere
onderverdeling,metnameinhetnattetraject,isweliswaargewenst,maarmetdehuidige
databestanden niette operationaliseren.
Substraat
Hetsubstraatisintweestappenonderscheiden.Ophethoogsteniveauiseenonderscheid
gemaakt tussen:
- armkalkloos zand,
- rijk kalkloos zand,
- kalkrijk zand,
- kalklozekleienzavel,
- kalkhoudende klei enzavel,
- loss,
- veen,
- kalksteen,
- stedelijk substraat,
- water.
Dezeindeling,dieeengroveaanduidinggeeft vanbodemfysische enbodemchemische
eigenschappen, isontleendaanSMART-bodemgroepen (Krosetal.,1995). Kalksteen,
stedelijk substraatenwaterzijntoegevoegd. Onderstedelijk substraatwordthetgehele
stedelijk gebied,dusinclusief stedelijk groenenbegraafplaatsen, eninfrastructuur verstaan.Ophettweedeniveau zijn dezebodemgroepen verder onderverdeeld naargeoenpedogenese,dieeenuitdrukking zijn vanlandschappelijke positieen nutriëntenrijkdomvanhetsubstraat.Bijdeindelingisgestreefd naareenbeperkt aantalklassen met
eenduidelijkeherkenbarelandschappelijkegeneseenpositie.Zozijnbijderijkerekalklozezandgrondenopbasisvanvoedingstoestandonderscheideninrijkerevaag-enpodzolgronden(bijvoorbeeldsterkleemhoudendemoderpodzolgronden),grondenmetantropogeendekengoor-enbeekeerdgronden. Dezelaatste groepisnader onderverdeeld
naarfysisch geografische regio.
Desubstratenonderinvloedvanoppervlaktewaterzijn onderverdeeld naarwaterdiepte
(bijpermanentwater)enfrequentie vandroogvallen.Dewaterdiepteisonder scheiden
naargroterenkleinerdan 1,5 m.Dezediepteiseengemiddeldewaardediegerelateerd
zijn aanecologischrelevantegrenzen,zoalshetincidenteel droogvallen bij doodtij in
het getijdengebied endemaximalediepte vanlichttoetreding voor waterplanten.

28

2.2.3.2Procedurevoor aanmaak vaneen fysiotopenbestand
Figuur8geeftdemenustructuurvandefunctievoordeaanmaakvan fysiotoopbestanden
zoals opgenomen in de LEDESS-standplaatsmodule (Bakker et al., 1998). De
menustructuurkentgeografischedatabestanden,kennistabellenenselectiecriteria.Deze
zijn geordend invier menugroepen conform dedifferentiërende kenmerken van de
fysiotooptypologie, namelijkhydrologischeprocessen(onderverdeeldnaaroppervlakteengrondwaterinvloed),drainagetoestandensubstraat.Permenugroepwordtaangegeven
welkegeografische databestanden, kennistabellen enselectiecriteria zijn gebruikt.In
demenustructuurisook nog eenmenu voor additionele gegevens opgenomen. Soms
krijgen enkelecellen geen fysiotooptype toegedeeld.Ditismet namehet geval rond
stedelijk gebied, waar de bodemkaart geen bodemkundige informatie geeft in
stadsrandgebieden, dieindetoekomst bebouwd zullen worden.
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Fig. 8LEDESS-menustructuur voor het genereren van fysiotoopbestanden
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