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This report presents the results of an extensive research programme focusing on forms of
modified farming in a pleistocene sandy area in the eastern region of the Netherlands. The
case study was carried out on the Hackfort estate near Vorden. The study focuses on
developing forms of modified farming (i.e. oriented on the preservation of nature and
landscape as well as economic goals) and on the possibilities for generalisation of the
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Ten geleide

Het onderzoeksprogramma "Aangepaste landbouw" (in de wandeling het"COALonderzoek" genoemd naar dewerkgroep metde gelijknamige naam) wordt met hetuitbrengen van het syntheserapport over de gebiedsstudie op het landgoed Hackfort voltooid.
Reeds eerder isover het (bedrijfs)beschrijvend onderzoek inde veenweidegebieden
gerapporteerd inde COAL-publikatie nr.52 "Aangepaste landbouw, ecologische en landbouwkundige effecten opweidebedrijven".
Degebiedsstudie Hackfort is gericht op het ontwikkelen van een beheersvisie enbeheersmodellen, enop het voorspellen vande effecten vandeze beheersmodellenop de landbouw. Bijzondere aandacht verdient invoorliggend rapport deel D,met onder meer
beschouwingen over de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten naar andere
zandgebieden in Nederland en eenoverzicht vanconclusies, aanbevelingen endiscussieenaandachtspunten, alsmede bijlage 5,waarinde relatiewordt geschetst tussen het
begrip ruimtelijk raamwerk inde Hackfort-studie en het begrip casco inde Visie
Landschap.
Devraag over de inpasbaarheid van het beheer van natuur en landschap inde landbouwbedrijfsvoering heeft geenszins aanbetekenis ingeboet. Dat isopnieuw gebleken opde
studiedag "Natuur- en landschapsbeheer door landbouwbedrijven" vanjanuari 1991waarin
over hettotaal van het COAL-onderzoek verslag werd gedaan (COAL-publikatie nr. 60) en
visies werden gegeven opdetoekomst van het natuur- en landschapsbeheer door landbouwbedrijven vanuit de optiek vande overheid enverschillende maatschappelijke organisaties. De resultaten vande Hackfort-studie leveren eenbelangrijke bijdrage aande
gedachtenvorming hierover.

Dr. Ir.A.P.Verkaik
secretaris Nationale Raadvoor
Landbouwkundig Onderzoek

Verantwoording

Indeze publikatie wordt verslag gedaanvande gebiedsstudie op het landgoed Hackfort bij
Vorden die isverricht in het kader van het programma vanonderzoek naar aangepaste
landbouw, het zogenoemde COAL-onderzoek. Dit programma omvat praktijkgericht onderzoek naar de mogelijkheden eneffecten van natuur- en landschapsbeheer. Degebiedsstudies hebben betrekking op de pleistocene zandgronden inNederland.
Inhet programma is samengewerkt door eengroot aantal instanties:de 11bij de start van
het programma bestaande provincies, verschillende bij landbouw en natuurbeheer betrokkendiensten enonderzoeksinstellingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
enVisserij ende Nationale Raadvoor Landbouwkundig Onderzoek. Deafkorting COALis
ontleend aan de door deze instanties ingestelde werkgroep Coördinatie Onderzoek
Aangepaste Landbouw, die de uitvoering van het programma heeft begeleid.
Het gebiedsgerichte COAL-onderzoek is uitgevoerd door devolgende onderzoeksinstellingenvan het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij:
- Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO);
- Instituut voor Cultuurtechniek enWaterhuishouding (ICW);
- Landbouw-Economisch Instituut (LEI);
- Proefstation voorde Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij (PR);
- Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN);
- Rijksinstituut voor Onderzoek inde Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp";
- Stichting voor Bodemkartering (Stiboka).
Het ICW,de Stiboka ende afdeling Landschapsbouw van"De Dorschkamp" zijn per1
januari 1989 opgegaan in het nieuwe Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek vanhet
Landelijk Gebied. Het RIN en"De Dorschkamp"zijn per 15augustus 1991 samengevoegd
tot het IBN-DLO, Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek.
Het COAL-onderzoek op
- drs. G.J. Baaijens
- ir. W.H.M. Baltussen
- drs. B. Bergman
- dr.ir. J.G.C, van Dam
- A.K. vanHemert
- ir. W.J.C. Hoeffnagel
- J.van Lith
- ing. P.C. Jansen
- drs. S.R.J. Jansen
- ir. T.A. deJong
- drs. R.H.Kemmers
- W.C.Knol
- drs. P.C. Meeuwissen
- drs. M.J.M.Oomes
- ir. K.R. de Poel
- drs. L.A.F. Reyrink

Hackfort isverricht door:
(RIN);
(LEI);
("De Dorschkamp");
(Stiboka);
(ICW);
("De Dorschkamp");
("De Dorschkamp'7 Staring Centrum);
(ICW);
("De Dorschkamp");
(LEI);
(ICW);
("De Dorschkamp'7 Staring Centrum);
(CABO);
(CABO);
("De Dorschkamp'VStaringCentrum);
("De Dorschkamp");

- ir. J.W. Righolt
- dr. A.H.F. Stortelder
- W.J.M, van der Voort
- drs. P.J.A.M. Smeets

(ICW/Staring Centrum);
("De Dorschkamp");
(Stiboka);
("De Dorschkamp").

Bij het samenstellen van het syntheserapport is medewerking verleend door
ir. H.J.J.C.M, van Blerck (Staring Centrum).
Bij de uitvoering van het onderzoek op Hackfort is medewerking verkregen van de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, eigenaresse van het landgoed, en van de boeren in het onderzoeksgebied. Het landgoedkarakter diende in dit
onderzoek overigens op de achtergrond te blijven.
Het gebiedsgerichte COAL-onderzoek is tot eind 1983 gecoördineerd door dr A.H.F.
Stortelder ("De Dorschkamp") en vanaf begin 1984 door ir K.R. de Poel
("De Dorschkamp'VStaring Centrum). De laatstgenoemde is daarin gedurende een aantal
jaren bijgestaan door de Subgroep Gebiedsstudies van het COAL-projectteam. Deze subgroep bestond uit:
drs. G.J. Baaijens
(RIN)
ir. T.A. de Jong
(LEI)
ir. K.R. de Poel
ir. J.W. Righolt

("De Dorschkamp'VStaring Centrum)
(ICW/Staring Centrum).

De resultaten van het gebiedsgerichte COAL-onderzoek zijn vastgelegd in documentatierapporten en voorlopige verslagen, in de COAL-jaaroverzichten en in dit syntheserapport.
In bijlage 1 bij dit rapport wordt een overzicht gegeven van de rapportage van het gebiedsgerichte COAL-onderzoek op het landgoed Hackfort. De beleidsrelevante resultaten van
het onderzoek zijn verwerkt in het eindverslag van het gehele COAL-programma (Dijkstra,
1991).
In deze publikatie zijn de resultaten van de deelprojecten van het gebiedsgerichte COALonderzoek op het landgoed Hackfort samengevat, worden de onderzoeksresultaten
geëvalueerd en wordt aandacht besteed aan de generaliseerbaarheid ervan. Naast de
inventarisaties die in de hoofdstukken 4 t/m 13 worden beschreven is er onderzoek
gedaan naar de bemestingsniveaus en de mineralenstromen op landbouwbedrijven.
Resultaten daarvan zijn opgenomen in bijlage 3.
In de inhoudsopgave is aangegeven wie de afzonderlijke hoofdstukken hebben geschreven of daar op andere wijze een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan hebben geleverd.
Bijlage 2 bevat een overzicht van de verantwoordelijkheden voor de bijdragen aan dit
syntheserapport. De subgroep heeft met name gewerkt aan de opzet, de integratie en de
evaluatie van het onderzoek en aan de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten.
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Het onderzoek in dit rapport heeft grotendeels betrekking op de jaren '80. Het syntheserapport is nadien samengesteld en in 1992 gepubliceerd. Voor bepaalde bijdragen vormt
dat geen probleem, voor andere wel. Bij de laatstvermelde bijdragen wordt er op gewezen
dat deze (enigszins/voor bepaalde gedeelten) aan actuele relevantie hebben ingeboet.
Deze uitgave is verzorgd door het Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het
Landelijk Gebied.

P.B. de Boer
projectleider van het
COAL-onderzoek
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Leeswijzer

Indit rapport zijn verscheidene deelstudies samengevat. Het isdaardoor een omvangrijk
rapport. Omselectie te vergemakkelijken wordt de opbouw van het rapport hier korttoegelicht.
Het rapport bestaat uit devolgende vierdelen:
A Inleiding. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aande doelstelling vandit onderzoek enaande keuzevan het ecologisch concept, dat richtinggevend isvoordit
gebiedsgerichte COAL-onderzoek.
B Gebiedsbeschrijving eninventarisaties. Dit betreft beschrijvingen vande bodem,de
waterhuishouding envan de ecologische ende landbouwkundige inventarisaties.
C Beheersvisie, beheersmodellenenlandbouweconomische berekeningen. Indit gedeelte
van het rapport ligt het zwaartepunt van het onderzoek. De lijnvande beheersvisie
wordt uitgewerkt in beheersmodellen endie wordenvervolgens landbouweconomisch
vertaald.
D Evaluatie. Deaandacht gaat hier met name uit naar de generaliseerbaarheid vande
onderzoeksresultaten en naar de conclusies enaanbevelingen.
Wie geentijd heeft het rapport inzijngeheel te lezen kanzich beperken tot het lezenvan
de uitgebreide samenvatting. Wie alleen kenniswil nemenvande belangrijkste resultaten
enconclusies kanvolstaan met dekernpunten.
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Kernpunten

1 Algemene kader
Het COAL-onderzoek is eenomvangrijk onderzoek, dat wordt gecoördineerd doorde
Werkgroep COAL. COAL isde afkorting van Coördinatie Onderzoek Aangepaste
Landbouw. Het begrip aangepaste landbouw wordt daarbij ruimgehanteerd enomschreven als een bedrijfsvoering die mede is afgestemd op eisen van natuur- enlandschapsbeheer.
Het COAL-onderzoek op het ongeveer 750 hagrote landgoed Hackfort bij Vorden maakt
deel uit van het gebiedsgerichte onderzoek op de pleistocene zandgronden.

2 Doelstelling
Dedoelstelling voor het gebiedsgerichte COAL-onderzoek isomschreven als onderzoek
gericht op het vinden van gebiedsgebonden, duurzaam in standte houden en indepraktijk toepasbare oplossingen voor vormenvan aangepaste landbouw opde pleistocene
zandgronden inNederland.
Aan het gebiedsgerichte onderzoek zijnverscheidene randvoorwaarden gesteld.De
belangrijkste daarvan zijn:
a het onderzoek dient resultaten opte leveren die generaliseerbaar zijnvoor depleistocene zandgronden inNederland,
b het onderzoek dient meer teworden gericht opdetoepassingskant dan opdewetenschappelijke kant,
c de opte stellen beheersmodellendienen binnende bestaande landbouwkundige
bedrijfsstructuur te wordenontwikkeld.

3 Opzetvanhet onderzoek
Essentieel voor de hoofdlijn vandit onderzoek isde keuze voor het ecologische concept
dat als grondslag voor de beheersvisie, de beheersmodellen ende economische berekeningenwerd gekozen. Indit onderzoek wordt onder eenconcept een richtinggevendordeningsprincipe verstaan.
De keuze isgemaakt voor het concept vande ecologische gradiënten. Indit concept isde
aandacht gericht opde samenhang tussen bodem,water, natuurlijke vegetatie en
(historische) vormen vangrondgebruik en in het bijzonder op nog aanwezige of te herstellen overgangen (gradiënten) met (potentieel) hoge natuurwaarden.

4Inventarisaties
Indit rapport wordt beknopt verslag gedaan vande verrichte inventarisaties. Dit betreft:
I de opbouw en ontwikkeling van het onderzoeksgebied (bodem,waterhuishouding, cultuurhistorie en landschapsbeeld);
II verscheidene ecologische inventarisaties (graslandkartering,vegetatie bosranden en
opgaande lijnvormige elementen,broedvogels enperceelswaarnemingsonderzoek van
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fouragerende vogels ende inventarisatie vande dagvlinderfauna ecologische
gradiënten);
III landbouwkundige inventarisaties (grondgebruik enverkaveling, enstructuur vande
landbouw).

5 Optiesvoorhet natuurbeheer
Opgrond van de verrichte inventarisaties in Hackfort kanworden gesteld,dat Hackfort
ondanks de vele veranderingen die er zijn opgetreden in ecologisch opzicht, zowel actueel
als potentieel, nog altijd eenbelangwekkend gebied is. De ruimtelijke samenhangen
komen in het gebied nog in redelijke mate tot uitdrukking.
Hetwerken met het concept vande ecologische gradiënten iste beschouwen als een
benadering, die gericht is op het in stand houden,c.q.ontwikkelen vanecosystemen.
Onder een ecosysteem wordt verstaan:detotaliteit van een levensgemeenschap enhet
milieu waarmee zij inwisselwerking staat.
Voor het natuurbeheer wordt onderscheid gemaakt in extern en intern beheer. Bij het
externe beheer vormt het achterland het knelpunt voor de waterhuishouding van Hackfort,
zowel kwantitatief als kwalitatief. Aangezien dat achterland vrij omvangrijk is (ongeveer 4
tot 5 maal de oppervlakte van het onderzoeksgebied), isdeze afhankelijkheid groot. Het
externe beheer bepaalt dus in hoge mate de ecologische mogelijkheden op Hackfort, zonder dat mendaar vanuit Hackfort veelvat op heeft. Het achterland produceert grondwater,
dat steeds meer de kwaliteit van "landbouwproceswater" krijgt, terwijl voor het natuurbeheer op Hackfort "natuurproceswater" noodzakelijk is. Eigenlijk kan alleen eenwerkelijke
reductie van de input van meststoffen endergelijke in het achterland van Hackfort een
echte oplossing bieden. Bij het externe beheer isverder de zure depositie vanbetekenis.
Bij het interne beheer isde aandacht vooral gericht op het omgaan met de onderscheiden
ecologische gradiënten. Voor deze gradiënten is het van belangdat de samenhang inhet
systeem met voedselarme kernen,geleidelijke overgangen enkwelgebieden, niet of zo
min mogelijk wordt verstoord.Verstoringen zijn in Hackfort inde regel het gevolg van
veranderingen inde grondwaterstand en/of van eenzware bemesting.Aanpassingen inde
waterhuishouding ende bemesting zijn nodig omecologisch gezien ook op langetermijn
eenzinvol beheer te kunnenvoeren.Grondwaterstand enbemesting zijndesleutelbegrippen voor het natuurbeheer op Hackfort.

6 Ecologisch kansrijke situaties
Voor hettoepasbaar makenvan het concept vande ecologische gradiënten voorde
beheersmodellen is met behulp van het computerprogramma MAP2de opbouw vandie
gradiëntenwat betreft de bodem,de grondwatertrappen ende licht-donkerovergangen
nagegaan. Dedeelstroomgebieden,waar potentieel veel ecologisch waardevolle gradiëntenvoorkomen die ruimtelijk een redelijk samenhangende eenheid in hetonderzoeksgebied vormen enwaarvoor het intheorie tamelijk eenvoudig is de grondwaterstand ophet
ecologisch gewenste peilte brengen,worden kansrijk genoemd. Degradiënten zijnvrij
gelijkmatig over het gebied verdeeld. De mogelijkheid omde grondwaterstand te verhogen
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verschilt theoretisch bezien daarentegen vrij sterk voor de deelstroomgebieden. Deze
interpretatie levert een overzicht op van de ecologisch kansrijke situaties per deelstroomgebied (natuurlijke ruimtelijke eenheden). Voor de ecologisch kansrijke deelstroomgebieden wordt er van uitgegaan dat de gradiënten daar naar verhouding met betrekkelijk
weinig moeite en onder gunstige ruimtelijke omstandigheden tot ontwikkeling kunnen
komen.

7 Beheersmodellen
De beheersmodellen zijn gebaseerd op het concept van de ecologische gradiënten en
opgezet volgens een vorm van raamwerkplanning. Onder raamwerkplanning wordt hier
een vorm van (beheers)planning verstaan, waarbij de nadruk wordt gelegd op het stellen
van (ruimtelijke) voorwaarden in de vorm van een duurzaam in stand te houden raamwerk,
waarbinnen de functies zich voor een lange(re) termijn met de nodige flexibiliteit kunnen
ontwikkelen.
In de beheersmodellen worden op de onderscheiden planningsniveaus de volgende
beheersmaatregelen getroffen.
1 Milieuhygiënische beheersmaatregelen voor bodem, water en lucht op regionaal en
bovenregionaal niveau.
Dit is met name een landelijke zaak, die in deze gebiedsgerichte studie niet verder
wordt uitgewerkt.
2 Basisbeheersmaatregelen op gebiedsniveau.
Dit betreft de waterhuishouding, de bemesting, de egalisatie en diepe grondbewerking
en vormen van intensieve veehouderij. De basisbeheersmaatregelen dienen in samenhang met elkaar te worden bekeken.
3 Aanvullende beheersmaatregelen op perceelsniveau.
Voor Hackfort wordt een groot aantal aanvullende beheersmaatregelen aangegeven.
Volgens deze opzet dient er eerst te worden voldaan aan de basisbeheersmaatregelen
alvorens de aanvullende beheersmaatregelen worden getroffen. Op het bedrijfsniveau
worden geen beheersmaatregelen genomen.
Beheersmodellen die volgens een raamwerkplan zijn geconstrueerd, bestaan aldus uit:
A op het gebieds- en deelstroomgebiedsniveau:
1 milieuhygiënische beheersmaatregelen,
2 een ruimtelijk raamwerk,
3 een zonering voor basisbeheersmaatregelen,
B op het elementen- of uitwerkingsniveau:
4 een staalkaart met aanvullende beheersmaatregelen.
De keuze voor de categorie, waartoe beheersmaatregelen worden gerekend, vormt in de
werkwijze die hier is gekozen dus een essentieel onderdeel van de beheersmodellen.
Ruimtelijk wordt er binnen het onderzoeksgebied onderscheid gemaakt tussen een ruimtelijk raamwerk en de overige gebieden, die met name bestaan uit landbouwgronden. Voor
het raamwerk wordt een duurzame instandhouding voorgestaan. Voor de landbouw-
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gronden is eenflexibel gebruik/beheer mogelijk. Deze planningsopzet maakt het mogelijk
opverschillende wijzen met de beheersmodellenomtegaan.

8 Landbouw/economische berekeningen
Aansluitend op de beheersmodellen zijn landbouweconomische berekeningen gemaakt.Op
het bedrijfsniveau betreft dat berekeningen voor de bedrijfsmodellen enop gebiedsniveau
voor de beheersmodellen. Bij de berekeningen isgebruik gemaakt van lineaire programmering.
Voor de bedrijfsmodellen zijn drie bedrijfstypen onderscheiden:
a een extensief bedrijfstype (een grupstalbedrijf);
b een normaal of doorsnee bedrijf (een ligboxenstalbedrijf);
c een intensief bedrijfstype (eengeavanceerd ligboxenstalbedrijf).
Voor deze bedrijfstypen zijn pakketten beheersmaatregelen opgesteld. De berekeningen
voor de beheerspakketten resulteren in arbeidsopbrengsten voor de drie bedrijfstypen.
Daaruit valt afte leiden,dat:
a er sprake is van aanzienlijke verschillen inarbeidsopbrengst tussen de drie bedrijfstypen
wat betreft de gevolgen vande beheersmaatregelen,
b er sprake is van relevante verschillen in arbeidsopbrengst tussen:
- de varianten zonder reservaatsgrond,
- de varianten met reservaatsgrond zonder melkquotum,
- de varianten met reservaatsgrond met melkquotum.
Vervolgens zijn de resultaten vande bedrijfsgerichte berekeningen samengevoegd (geaggregeerd) opgebiedsniveau. Bij deze aggregatie voor de beheersmodellen is eenautonoomontwikkelingsmodel (zonder en met melkquotering) toegevoegd. Detoevoeging van
dit model maakt het mogelijk de economische resultaten van de beheersmodellen te vergelijken met ontwikkelingen in de melkveehouderij zonder beheersmaatregelen.
Bij deze berekeningen isonder meer aangenomen dat er 19 hacultuurgrondwordt aangekocht voor reservaatsbeheer. Deoppervlakte cultuurgrond die voor de hoofdberoepsbedrijven resteert, bedraagt dan331 ha.Opde reservaatsgronden rust geenmelkquotum.
Deaankoop geldt zowel voor de autonome ontwikkeling als voor de beheersmodellen.De
reservaatsgronden mogen niet met stikstof worden bemest.
De reservaatsgronden zijn ook inbedrijfseconomische zin van betekenis. Ze vervullende
rol van aanvullende landbouwgronden. Uit de landbouweconomische berekeningen blijkt
namelijk dat het aantrekkelijk is over gronden te beschikken die kunnenwordentoebedeeld aan bedrijven die door de beheersmaatregelen met hun bedrijfsvoering inde knel
komen. Deeconomische betekenis van de reservaatsgronden verschilt voor de onderscheidentypen melkveebedrijven.
De resultaten vande landbouweconomische berekeningen voor de beheersmodellen ende
varianten daarop latenzien,dat:
a de arbeidsopbrengsten voor de beheersmodellen 58tot 99% vande autonome ontwikkelingbedragen;
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b de oplossingen waarin sprake is van toevoeging van reservaatsgronden zonder melkquotum gunstiger resultaten opleveren dan de oplossingen waarbij dat niet gebeurt. Het
verschil bedraagt, afhankelijk van het beheersmodel, 4 tot 9% van de arbeidsopbrengst
in het referentiemodel (autonome ontwikkeling met melkquotering).
Uit de beheersmodellen die voor Hackfort zijn opgesteld blijkt dat kavelruil pas interessante verschillen in de arbeidsopbrengst gaat opleveren, wanneer de zwaardere beheersmaatregelen vrij grote oppervlakten gaan beslaan. Tot slot worden de aanvullende
beheersmaatregelen behandeld die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van de landbouwbedrijven.
Volgens de resultaten van dit onderzoek leidt een uniforme beheersvergoeding voor de
bedrijven in een gebied met beheersbeperkingen tot overcompensatie voor een deel van
de bedrijven en tot ondercompensatie voor het andere deel. Dit heeft tot gevolg dat een
intensief bedrijf minder snel een beheersovereenkomst zal sluiten dan een extensief
bedrijf.

9 Evaluatie van de werkwijze en de onderzoeksresultaten
Over de werkwijze wordt vermeld dat voor veelomvattende onderzoeksvraagstukken over
de relaties tussen landbouw en natuur in ecologisch complexe gebieden een cyclisch verlopende werkwijze van essentiële betekenis wordt gevonden om tot aanvaardbare oplossingen te kunnen komen.
Hackfort is een zeer complex onderzoeksgebied gebleken. Deze complexiteit is ook elders
in de pleistocene zandgronden aanwezig. Als zodanig is Hackfort representatief.

10 Generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten
Het onderzoek is in hoge mate gericht op de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten voor de pleistocene zandgronden in Nederland. In hoofdlijnen kan worden
gesteld dat:
- het concept van de ecologische gradiënten,
- de wijze waarop de ecologisch kansrijke situaties zijn bepaald,
- de opzet volgens een raamwerkplan van de beheersmodellen en
- de wijze waarop de landbouweconomische berekeningen zijn opgezet en uitgevoerd,
generaliseerbaar zijn voor de pleistocene zandgronden in Nederland.
De generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten is in 20 punten verwoord. Daarvan
worden hier de volgende vermeld:
A Van de twee ecologische concepten die in dit onderzoek aan de orde zijn gekomen (het
concept van het randbeheer en het concept van de ecologische gradiënten) wordt dat
van de ecologische gradiënten thans het meest relevant en meest bruikbaar gevonden
voor beheersvraagstukken waarbij de relaties tussen landbouw en natuur een belangrijke plaats innemen. Deze benadering is generaliseerbaar voor de pleistocene zandgronden in Nederland (zie Baaijens, 1985). Het concept van het randbeheer wordt bij de
huidige intensiteit van het landbouwkundige grondgebruik op pleistocene zandgronden,
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zoals die op Hackfort werd aangetroffen, niet toereikend geacht voor een gebiedsgerichte benadering. Het is wel geschikt voor toepassing op het perceelsniveau als
aanvulling op het concept van de ecologische gradiënten.
B Het wordt zinvol gevonden voor de planning van aangepaste landbouw in zandgebieden
onderscheid te maken in verschillende categorieën beheersmaatregelen en deze op een
verantwoorde wijze te koppelen aan de betreffende planningsniveaus. Dit resulteert in
het treffen van:
a milieuhygiënische beheersmaatregelen op het (stroom)gebiedsniveau,
b basisbeheersmaatregelen op het deelstroomgebiedsniveau,
c aanvullende beheersmaatregelen op het perceelsniveau.
De onder de punten a en b genoemde beheersmaatregelen worden algemeen toepasbaar gevonden voor vergelijkbare zandgebieden in Nederland. De aanvullende beheersmaatregelen zullen per gebied moeten worden opgesteld, zodat de gebiedsspecifieke
beheersmaatregelen voldoende tot hun recht kunnen komen. Het pakket aanvullende
beheersmaatregelen, dat voor Hackfort is opgesteld, omvat veel aspecten die ook in
zandgebieden elders voorkomen. De lijst is evenwel niet compleet.

11 Conclusies, aanbevelingen en discussie- en aandachtspunten
Het rapport wordt afgesloten met conclusies, aanbevelingen en discussie- en aandachtspunten. Daarbij komt onder meer het punt aan de orde van de duurzame instandhouding
van ecologische gradiënten en de daarmee verbonden ecologische kwaliteiten op pleistocene zandgronden in Nederland en de mogelijkheden die de Relatienota daartoe biedt.
Hier worden de volgende conclusies vermeld:
A Het treffen van milieuhygiënische beheersmaatregelen op (stroom)gebiedsniveau en
basisbeheersmaatregelen (grondwaterstand, bemesting, diepe grondbewerking en egalisatie en zo nodig het beperken van de intensieve vormen van veehouderij) op deelstroomgebiedsniveau is van essentiële betekenis voor het ontwikkelen van vormen van
aangepaste landbouw op zandgronden. Hierbij dienen de basisbeheersmaatregelen in
samenhang met elkaar te worden bezien.
B Uit de landbouweconomische berekeningen die voor Hackfort zijn opgesteld kan:
a Voor de zandgronden voor de onderscheiden typen melkveehouderijbedrijven een
indicatie van de hoogte van de vergoedingen worden verkregen voor beheersovereenkomsten volgens de Relatienota. Hierbij zal overigens een actualisering van de
berekeningen nodig zijn. Bovendien wordt opgemerkt dat de beheerspakketten die in
het Hackfortonderzoek zijn gebruikt afwijken van die welke DBL (Directie Beheer
Landbouwgronden) hanteert in het kader van de Relatienota.
b Een systeem worden ontwikkeld, waarbij de ecologisch zeer waardevolle landbouwgronden (in actuele en potentiële zin) worden aangekocht door een natuurbeschermingsorganisatie en onder bepaalde voorwaarden aan landbouwbedrijven worden
uitgegeven (werken met een systeem van reservaatsgronden in de vorm van aanvullende landbouwgronden).
c een systeem worden ontwikkeld, waarbij wordt uitgegaan van een combinatie van de
onder a en b genoemde systemen en dat is gebaseerd op een zonering voor de
basisbeheersmaatregelen, zoals die voor Hackfort is opgesteld.
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Samenvatting

Deel A: Inleiding
Algemeen
Het COAL-onderzoek is eenomvangrijk onderzoek dat wordt gecoördineerd doorde
Werkgroep COAL. COAL isde afkorting van Coördinatie Onderzoek Aangepaste
Landbouw. Het begrip aangepaste landbouw wordt daarbij ruim gehanteerd enomschreven als eenbedrijfsvoering die mede is afgestemd op eisen van natuur- en landschapsbeheer.
Het COAL-onderzoek omvat een beschrijvend eneengebiedsgericht gedeelte. Het
gebiedsgerichte onderzoek is verricht intwee gebieden op pleistocene zandgronden:op
het landgoed Hackfort gelegentussende IJssel enVorden inde Achterhoek en ineen
gedeelte van het Roerdal in Limburg (het onderzoeksgebied Herkenbosch-Vlodrop). Aan
het onderzoek op Hackfort hebben verschillende onderzoeksinstituten bijdragengeleverd.
Diverse bijdragen zijn indeelrapporten enartikelen vastgelegd (bijlage 1).
Het onderzoeksgebied, dat circa 750 ha groot is,wordt gekenmerkt door eengrote mate
van ruimtelijke verwevenheid van landbouwgronden, bossen enopgaande lijnvormige
begroeiingen. Centraal in het gebied,aande Baaksche Beek of Hackfortsche Beek, ligt
Kasteel Hackfort.
Doelstelling voor het onderzoek
Dedoelstelling voor het gebiedsgerichte COAL-onderzoek isomschreven als onderzoek
gericht op het vinden van gebiedsgebonden, duurzaam in standte houden en indepraktijk toepasbare oplossingen voor vormen van aangepaste landbouw opde pleistocene
zandgronden in Nederland.Aan het gebiedsgerichte onderzoek zijn verscheidene randvoorwaarden gesteld. Debelangrijkste daarvan zijn:
a het onderzoek dient resultaten opte leveren die generaliseerbaar zijnvoor depleistocene zandgronden inNederland,
b het onderzoek dient meer teworden gericht opde toepassingskant dan opdewetenschappelijke kant,
c de opte stellen beheersmodellendienen binnende bestaande landbouwkundige
bedrijfsstructuur te wordenontwikkeld.
Werkwijze
Aan het onderzoek op Hackfort hebben medewerkers vanzeven onderzoeksinstituten van
de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) eenbijdrage geleverd. Ditonderzoek omvat
zowel multidisciplinaire als interdisciplinaire gedeelten. Deeerste fase (de meeste inventarisaties e.d.) wordt gekenmerkt door eenvoornamelijk lineair verlopende werkwijze ende
tweede fase (het oplossingsgerichte gedeelte) door eencyclisch verlopende werkwijze.De
cyclisch verlopende werkwijze was noodzakelijk inverband met decomplexiteit vanhet
onderzoeksgebied in combinatie met die van deonderzoeksopgave. Met het vorderen van
de inventarisaties werd het namelijk steeds duidelijker dat de oplossingen niet voort
zouden komen uit "de optelsom of uit de extrapolatie vande inventarisaties". Erdiende
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een duidelijke keuze te worden gemaakt voor het toe te passen ecologische concept en er
dienden lijnen te worden uitgezet om doel- en oplossingsgerichter te kunnen werken. Dit
resulteerde uiteindelijk in een cyclisch verlopende aanpak voor de tweede fase. Daarbij
waren aanvullende inventarisaties over de ecologische gradiënten nodig en voorzover
mogelijk ook een toetsing daarvan in het veld.
Analytisch en conceptueel gericht onderzoek
In de opdracht voor dit onderzoek was niet aangegeven welk ecologisch concept voor de
oplossingsrichting diende te worden gevolgd. In het begin van het onderzoek werd gedacht
aan het opstellen van beheersmodellen, die zijn gericht op het handhaven van de huidige
ecologische kwaliteiten (het "stand still principe"). Gezien de resultaten van de ecologische
inventarisaties werd het niet juist gevonden op deze lijn verder te gaan. Het handhaven
van "de huidige ecologische kwaliteiten" is bovendien een te willekeurig punt in een zo
dynamische ontwikkeling als die, welke zich in de afgelopen decennia in de landbouw
heeft voltrokken. Vervolgens zijn twee ecologische concepten nader bekeken. Dat zijn:
1a het ecologische concept van het randbeheer (gericht op het beheer van randen van
landbouwpercelen, bossen en bosjes en opgaande lijnvormige elementen);
1b het ecologische concept van de ecologische gradiënten (gericht op de samenhang
tussen bodem, water, natuurlijke vegetatie en (historische) vormen van grondgebruik).
Er is uiteindelijk gekozen voor het concept van de ecologische gradiënten. Deze keuze
wordt nader toegelicht in hoofdstuk 14 "Opties voor het natuurbeheer". De werklijn is
vervolgens uitgewerkt via:
2 een planningsbenadering (een vorm van raamwerkplanning),
3 een vormgevingsbenadering (een cultuurhistorisch gerichte vormgevingsbenadering);
4 landbouweconomische berekeningen (met behulp van lineaire programmering).
De combinatie van de concepten en benaderingen met de economische rekenmethode
vormt de hoofdlijn voor het oplossingsgerichte gedeelte van dit onderzoek. Daarbij is
sprake van een zo goed mogelijke onderlinge afstemming. Het ecologische concept is in
dit onderzoek het richtinggevende concept.

Deel B: Gebiedsbeschrijving en inventarisaties
De gebiedsbeschrijving en inventarisaties omvatten:
1 de beschrijving van de opbouw en de ontwikkeling van het onderzoeksgebied wat
betreft de bodem, de waterhuishouding, de cultuurhistorie en het landschapsbeeld;
2 de ecologische inventarisaties;
3 de landbouwkundige inventarisaties.

Bodem
De Stiboka heeft een gedetailleerde bodem- en grondwatertrappenkaart (schaal 1 :
15.000) vervaardigd (bijlage 6). De bodem in Hackfort kan in hoofdlijnen worden beschreven als een fluviatiel laagterras, waarop dekzanden zijn afgezet. De hoogteligging varieert
van 12,5 m in het zuidoosten tot 8 m + NAP in het zuidwesten. De hoger gelegen dekzanden zijn bijna altijd als bouwland of bos in gebruik. De oude bouwlanden komen alleen
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op dekzandruggen voor ende boerderijen zijn inde regel opde hellingen daarvangesitueerd.
De minof meer vanzuidoost naar noordwest lopende laagten met oude rivierklei zijn een
aanwijzing dat de natuurlijke afwatering aanvankelijk in die richting plaatsvond. Door aanpassingen enwijzigingen van beeklopen, met als meest recente ingreep de aanleg vande
Veengoot enhet Groene Kanaal in 1968, is inde huidige situatie de afwatering hoofdzakelijk van oost naarwest georiënteerd.
Het gebied bestaat grotendeels uit zandgronden. Deverschillende typenworden inhet
betreffende hoofdstuk beschreven. Dat geldt ookvoor de kleigronden. Opdebodemkaart
wordt verder informatie gegeven over de grondwatertrappen. Eenopvallend kenmerk van
Hackfort isdat er opveel plaatsen kalkconcreties inde bodemvoorkomen.

Waterhuishouding
Inhet onderzoeksgebied zijn twee regionale stroomgebieden te onderscheiden,het
stroomgebied van de Baaksche Beek endat vande Veengoot. In het noorden en inhet
zuiden van het onderzoeksgebied verzorgen de Vierakkersche Laak, respectievelijk de
Lindensche Laak en een zijloopje vande Baaksche Beek de lokale waterafvoer.
Dewaterhuishouding is in het eindvandejaren 60 ingrijpend veranderd,doordat de
oorspronkelijke monding van de Veengoot inde Baaksche Beekter hoogte van Vorden
ongeveer 3kmwestwaarts isverlegd. Het onderzoeksgebied isgelegen in eenzone met
een hoog elektrisch geleidingsvermogen, lage chloride- enhoge calciumconcentraties.In
de ecohydrologie wordt dergelijk grondwater lithotroof genoemd en inverband gebracht
met kwelwater, dat een lange(re) verblijftijd in hetwatervoerend pakket heeft gehad.
De hoofdwaterscheidingen voor hetgebied indewinterperiode latenzien,dat erten
zuiden van de Baaksche Beek eengecompliceerd beeld van lokale stroomgebieden is
ontstaan. Dit blijkt te moeten wordentoegeschreven aan het verleggen enhet opstuwen
vande Veengoot. Zelfs in het diepe grondwater is enige invloed merkbaar vande stuwen
inde hoofdwaterlopen.
Uit het onderzoek komt het beeld naar voren,dat de brede strook ten zuidenvande
Baaksche Beek een infiltratiekarakter heeft gekregen. Dit kanwaarschijnlijk wordentoegeschreven aan het verleggen vande monding vande Veengoot. Doordat het water inde
nieuw gegraven waterloop zowel inde zomer als inde winter wordt opgestuwd,zijnde
kwelpotentialen daar omgeslagen ininfiltratiepotentialen.
Natte gebieden met regionale kwel zijn vooral gelegenten noordenvande Hackfortse
Laan. Plantesoorten die hier voorkomen enopkwelwijzen zijn hier niet als fossiele indicatoren te beschouwen. Deze soorten geven aandat potentieel interessante vegetaties hier
tot ontwikkeling kunnenworden gebracht. Omdat indewinterperiode op deze plaatsen het
grondwater lokaaltot afvoer komt,zouden met name hier maatregelen kunnenworden
overwogen die leiden tot vormen van aangepaste landbouw, teneinde eutrofiëring van het
grondwater door uitspoeling van meststoffen tevoorkomen.

Cultuurhistorie en landschapsbeeld
Devroegste vermelding van Hackfort dateert uit 1324. Hackfort maakt deel uit vanhet
kleinschalige hoeven-of kampenlandschap. Kenmerkend daarvoor is de verspreide ligging
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van de boerderijen en de mozaïekachtige opbouw van het landschap met essen, graslanden en bosjes. De samenhang tussen de ondergrond en het grondgebruik is in Hackfort
in grote lijnen nog aanwezig. Daarop moeten wel nuanceringen worden aangebracht. Zo
vindt akkerbouw tegenwoordig ook plaats op het laagterras en zijn de essen, de oude
bouwlanden, grotendeels als grasland in gebruik. De traditionele roggeteelt is bijna geheel
vervangen door de teelt van snijmaïs. Hooiland komt niet meer voor en zomerstalvoedering heeft zijn intrede gedaan. Kenmerkend voor het landgoed is verder het lanenstelsel, dat als een kruis in het landgoed ligt (bijlage 7). Dit lanenstelsel biedt de nodige
oriëntatie in het afwisselende landschap.
Er wordt aandacht besteed aan de historische functies van de opgaande lijnvormige elementen, de eswallen, de beekbegeleidende begroeiingen en de beplantingen op perceelsranden. De cultuurhistorische waardering laat zien dat het zwaartepunt is gelegen in het
midden van het onderzoeksgebied, ter weerszijden van de Hackfortsche Beek. Het kasteel
neemt daarin een centrale plaats in. Tevens worden er aanbevelingen gedaan om het
landschapsbeeld te versterken.
Een bijzonderheid van Hackfort is dat er in vroeger tijd "mergel" werd gewonnen
(Tengbergen, 1973). Onder "mergel" werd de kalk verstaan, zoals die in de vorm van kalkconcreties in ruime mate in de bodem is aangetroffen (Van der Voort, 1984).

Graslandkartering
In 1983 zijn vegetatie-opnamen van de graslandpercelen gemaakt. In de methode die is
gehanteerd zijn vlakken van 10 bij 10 m geïnventariseerd en zijn per plantesoort schattingen gemaakt van de bezettingspercentages. Er zijn ongeveer 250 opnamen van de
percelen en circa 350 opnamen van perceelsranden gemaakt. Bij de perceelsranden zijn
de sloottaluds en dergelijke buiten beschouwing gebleven. Wegbermen zijn eveneens niet
gekarteerd. De vegetatie-opnamen zijn met het computerprogramma TWINSPAN (Hill,
1979) geclassificeerd. Dit heeft negen vegetatietypen opgeleverd. Daarbij kan onderscheid
worden gemaakt tussen nattere en drogere typen.
Onderzocht is in hoeverre vegetatietypen overeenkomen met gebruikskarakteristieken van
de percelen, zoals het bemestingsniveau, de beweidingsintensiteit en de gebruiksvorm.
Daaruit bleek dat er geen significante correlaties zijn aan te geven. De relatie tussen
vegetatie en grondgebruik wordt meestal verstoord door scheuren en herinzaaien, onkruidbestrijding, (zeer) hoge mestgiften en het maaien voor zomerstalvoedering.
De vegetatiekaart (bijlage 8) laat zien, dat het grootste gedeelte van de percelen behoort
tot de nog niet zolang geleden ingezaaide, soortenarme en intensief gebruikte graslanden.
Slechts 46 van de 266 graslandpercelen (17%), of 10%van het graslandareaal, behoorde
in 1983 tot de typen oude graslanden, die in botanisch opzicht nog resten bevatten van
vegetaties die een weerspiegeling zijn van de oorspronkelijk aanwezige verscheidenheid
aan groeicondities (voornamelijk het bodemtype en de vochthuishouding).
Van de ongeveer 700 perceelsranden die zijn onderzocht behoren er 180 tot de botanisch
interessante typen (25%). De grotere soortenrijkdom van de perceelsranden kan niet duidelijk worden gerelateerd aan de bemestingsintensiteit van de percelen.
Op grond van de verzamelde gegevens kan worden geconcludeerd, dat de actuele
botanische waarde van de graslandpercelen en de perceelsranden op Hackfort vrij gering
is. Wel zijn er enkele gebieden te onderscheiden, die in botanisch opzicht momenteel
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waardevoller zijn, of waarvan de vegetatie wijst op milieu-omstandighedendie gunstig zijn
voor de regeneratie van botanischwaardevolle vegetaties.

Vegetatie bosranden en opgaande lijnvormige elementen
Hackfort heeft naar verhouding eengrote lengte aan bosranden enopgaande lijnvormige
elementen. In 1983 zijn alle bosranden enopgaande lijnvormige elementen in het onderzoeksgebied beschreven. Deongeveer 700 vegetatie-opnamen zijn metTWINSPAN
geclusterd. Opgrondvande resultaten vandie clustering zijn acht vegetatietypen onderscheiden. Devegetatie vande bosranden endeopgaande lijnvormige elementenwordt
bepaald door eengroot aantalvariabelen,die zijnte rangschikken onder de categorieën
natuurlijke factoren enantropogene invloeden.Metcorrelatief onderzoek kondengeenof
nauwelijks verbanden worden aangetoondtussen devegetatie en het grondgebruik. Het
onderzoek leidt tot de conclusie dat het bij de huidige intensieve vormen van landbouw
niet mogelijk is de ecologische kwaliteiten vande bosranden ende opgaande lijnvormige
elementente handhaven danwelte ontwikkelen. Handhaving vande aanwezige ecologische kwaliteiten (situatie 1983) is slechts mogelijk indien er beperkingen wordengesteld
aande bemestingsniveaus, zowel ruimtelijk, in detijd, alstechnisch gezien (d.w.z. betreffende de verspreiding van mest, meststoffen enbestrijdingsmiddelen). Daarnaast iseen
verhogingvande grondwaterstand naar verwachting vangrootbelang.

Broedvogels en perceelswaarnemingsonderszoek van fouragerende vogels
In Hackfort zijn 70 broedvogelsoorten aangetroffen. De indeling inbroedvogelgemeenschappen heeft de volgende hoofdgroepenopgeleverd:
1 de vogelgemeenschappenvan Glanskop enGoudhaan (de bossen),onderverdeeld in
zes broedvogelgemeenschappen;
2 de vogelgemeenschappen van Geelgors enGrasmus (de opgaande lijnvormige
elementen), onderverdeeld indrie broedvogelgemeenschappen;
3 de overige vogelgemeenschappen (decultuurgronden,degebouwen endeerven),
onderverdeeld intwee broedvogelgemeenschappen.
Vandeze gemeenschappen isde broedvogelgemeenschap vande Holenduif ende Bosuil
het hoogst gewaardeerd. Deze isgebonden aanoude loofbossen (eikenbossen) vande
vochtige(re) envoedselrijke(re) standplaatsen (bijlage 9).Voor deonderscheiden biotopen
zijn de knelpunten geschetst enworden aanbevelingen voor het landschapsbeheer
gedaan.
Indit onderzoek istevens aangegeven welke broedvogelsoorten, die in het landschapstype van Hackfort mogenworden verwacht, maar er niet meer zijn aangetroffen.
Vergeleken metwat ineendergelijk afwisselend gebiedals Hackfort aanbroedvogels kan
worden verwacht, is Hackfort eenvrij armgebied (geworden). Hierbij kanworden gewezen
op het ontbreken vande Ijsvogel ende Grote gele kwikstaart langs de beken,en opde
beperkte roofvogelstand.
Als aanvulling op het broedvogelonderzoek is eenperceelswaarnemingsonderzoek verricht. Dit onderzoek kon niet zo uitgebreid wordenopgezet enuitgevoerd dat er duidelijke
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conclusies aankonden worden verbonden. Het heeft een aantal indicaties opgeleverdover
het gebruik door vogels (niet onderscheiden naar soorten) van landbouwgronden.Zo
werden op Hackfort nattere percelen niet vaker door vogels bezocht dandrogere.

Inventarisatie van de dagvlinderfauna
Tegelijk met de graslandkartering is de dagvlinderfauna geïnventariseerd. Intotaal zijn22
vlindersoorten aangetroffen, hetgeen voor het hoeven- of kampenlandschap, het landschapstype waartoe Hackfort behoort, redelijk hoog magworden genoemd.Vandeze
soorten zijn er 8gebonden aan het voorkomen vanbossen enopgaande lijnvormige elementen. Inhet algemeen kanworden geconcludeerd dat devlinderfauna op Hackfort
zowel kwalitatief als kwantitatief nogvan betekenis is. Beheer ten behoeve vanvlinders
dient gericht te zijnop eengrote verscheidenheid aan bosjes, begroeide randen, ruigten
enbermen.

Ecologische gradiënten
Hackfort gaf zijn ecologische geheimen moeilijk prijs.Ten behoeve vande beheersvisie
voor het COAL-onderzoek op Hackfort is danook uitvoerig aandacht besteed aande
opbouw van het gebied,aande ontwikkelingen die het heeft doorgemaakt enaanhet
voorkomen endeopbouw van ecologische gradiënten. Deeerder verrichte inventarisaties
betroffen elk eenduidelijk afgepaaldonderzoeksobject, maar zegaven met elkaar nogeen
ontoereikend beeld vande ecologische samenhangen in het gebied. Door de aanvullende
inventarisaties over de ecologische gradiënten is een nieuw licht geworpen opde
volgende aspecten:
a de "verdwenenvenen",
b het ontstaan van dewaterlopen,
c de bevloeiingswerkenop lagegronden langs de Hackfortsche Beek,
d de "kwelkratertjes",
e de directe en de indirecte effecten van het dichten vande Baaksche Overlaat inde
jaren zestig op Hackfort,
f het geven van een aannemelijke verklaring voor de ecologische verschillen tussen het
noordelijke en het zuidelijke deel van Hackfort,
g het geven van plausibele verklaringen voor het voorkomen van (zeer) bijzondere plantesoorten op Hackfort in relatie tot de aanwezige ecologische gradiënten.
Het verrichte onderzoek leidt tot de conclusie dat er langs deoostrand van het IJsseldal,
waar Hackfort deel van uitmaakt, een uitgestrekt veencomplex moet hebben gelegen.Dat
veenwas ongeveer 20km lang enzo'n 5kmbreed.Waarschijnlijk kon hier opgrote
schaal veenvormingoptreden,omdat aande oostzijde van het IJsseldal grondwater
opwelde.Tot in de historische tijden moet een aanzienlijk deel van Hackfort met veen
bedekt zijn geweest. Deoostgrens van het veenviel in Hackfort enomgeving ongeveer
samen met de hoogtelijn van 11 m+NAP. Door de aanwezigheid van het veen kande
archeologische leemte, die bij de bodemkartering op Hackfort werd geconstateerd,worden
verklaard.
Het veencomplex bestond vermoedelijk uit verschillende typen venen. Onderscheiden zijn:
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a regenwat9rvenen,
b ijzerrijke venen,
c kalkmoeriîssen; dergelijke venen konden ontstaan op plaatsen, waar de ophoping van
organisch materiaal werd belemmerd door toestroming van zeer kalkrijk grondwater.
Vermoedelijk waren deze gebieden al dan niet periodiek zeer nat. Voor Hackfort valt
aan te nemen, dat laaggelegen terreinen waar kalkconcreties hoog in het bodemprofiel
voorkomen door kalkmoerassen gekenmerkt zijn geweest.
Naar verwachting staken op verschillende plaatsen zandkoppen boven het veen uit, ook in
Hackfort. Deze zullen met bos begroeid zijn geweest. De naam Hackfort verwijst wellicht
naar het kappen/omhakken van dergelijke natuurbossen. Het tweede deel van de naam
Hackfort wijst evenals die van de boerderij Voorde waarschijnlijk op begaanbare plaatsen
(hooggelegen zandruggen) door het natte veengebied. Het verdwijnen van de venen hangt
naar verwachting samen met menselijk handelen.
Vermoedelijk zijn de Hackfortsche Beek en het merendeel van de andere beken in het
onderzoeksgebied tussen 1200 en 1400 gegraven. Daarnaast is naar voren gekomen dat
er in het zuidelijke deel van Hackfort verschillende bevloeiingswerken zijn geweest. De
weiden die met beekwater werden bevloeid, dankten hun produktiviteit aan de afzetting
van slib en organisch materiaal.
In het noordelijke deel van het landgoed - het huidige deelstroomgebied van de
Vierakkersche Laak - kwamen geen bevloeiingswerken voor. Ten gevolge van de aanleg
van de Hackfortsche Beek is dit gebied door de onderbreking van de kwelstroom in zekere
mate verdroogd. De naam van de boerderij Wuestenenk (woeste, d.w.z. verlaten enkgronden) duidt daar nog op. Voor deze verdroging heeft men compensatie trachten te
vinden door ontgronding en het aanleggen van sprengenstelsels.
Op vele plaatsen in Hackfort is sprake (geweest) van kleine depressies, waar de kweldruk
zo groot was, dat het water er met enige kracht opwelde. Deze kwelplekken - "kwelkratertjes" - kunnen zeer karakteristiek voor Hackfort worden genoemd. Er zijn circa 150
van dergelijke kwelplekken geïnventariseerd. De oude naam voor deze kwelkratertjes is
"weiaren", aderen waardoor water opwelt (Tengbergen, 1988).
Verscheidene overgangen van hogere naar lagere gronden in Hackfort omvatten zones,
waar naar verhouding veel kwelkratertjes voorkwamen, c.q. nog voorkomen. Een aantal
kwelkratertjes is uitgediept en voor bepaalde doeleinden aangewend. Dat betreft de
Eendenput en de vijvers nabij kasteel Hackfort. Veel kwelkratertjes zijn verdwenen, veelal
door egalisatie in het kader van de ruilverkaveling. Toch tekenen zich her en der nog
steeds natte plekken af in de landbouwgronden. In het oostelijke deel van Hackfort zijn de
kwelkratertjes zeer klein, naar het westen toe voegen zich daar enkele grotere bij.
Voor het opstellen van de beheersvisie, die ten grondslag ligt aan de beheersmodellen, is
veel aandacht besteed aan de uitwerking van de gradiëntrijke zone op de overgang van de
hoger gelegen pleistocene zandgronden naar de lager gelegen rivierkleigronden langs de
IJssel. Dit betreft zowel het ontwikkelen van het concept, als de toetsing ervan in het veld
(Baaijens en De Poel, 1985). Het concept van de ecologische gradiënten is gebaseerd op
de ideeën van Van Leeuwen (1966) en de uitwerking daarvan door Baaijens (1985). Een
ecologische gradiënt is te omschrijven als een geleidelijke overgang tussen uitersten van

27

een milieufactor, die is ontstaan als een produkt van zelfordening. Dergelijke geleidelijke
overgangen kunnen betrekking hebben op de bodem (van voedselarm naar voedselrijk),
het grondwater (van droog naar nat) en licht (van lichtarm naar lichtrijk). Met behulp van
de gedetailleerde bodem- en grondwatertrappenkaart (Van der Voort, 1984) zijn de ecologische gradiënten voor Hackfort bepaald. Dat betreft:
1 ecologische gradiënten in de bodem:
- zand-zandgrenzen, waarbij voedselarme situaties boven voedselrijke domineren; de
meest voedselarme gronden zijn daarbij aangeduid als voedselarme kernen;
- de zand-kleigrenzen;
2 licht-donker gradiënten; dit betreft de bosranden en de randen van opgaande lijnvormige
begroeiingen.
De ecologische gradiënten in de bodem zijn met behulp van de beschikbare inventarisaties
van plantesoorten (met name Wijlens, 1981) getoetst. Daarnaast is er vooral gekeken naar
de overgangen tussen de grondwatertrappen II en III; deze overgangen zijn namelijk stabieler dan de nattere en de drogere (er treden minder schommelingen in de grondwaterstand op).

Grondgebruik en verkaveling
Van de totale oppervlakte landbouwgrond van 497 ha was in 1982 circa 75% als grasland
in gebruik en ongeveer 25% als bouwland. Van deze laatste oppervlakte was ongeveer
85% bezet met snijmaïs. Het grondgebruik is over het algemeen intensief. De gemiddelde
veebezetting op de hoofdberoepsbedrijven bedroeg in 1982 2,4 melkkoeien, respectievelijk
3,3 gve per ha grasland plus snijmaïs (gve = grootvee-eenheid). De 8 door het
geënquêteerde bedrijven met een ligboxenstal kwamen met gemiddeld 4,7 gve per ha ver
boven dit gemiddelde uit. De meeste van deze bedrijven passen gehele of gedeeltelijke
zomerstalvoedering toe. De 5 bedrijven met een grupstal telden gemiddeld 2,3 gve per ha.
Het bemestingsniveau van het grasland stemde overeen met het aangegeven intensiteitsniveau. Bij een totaal gemiddelde voor de 13 door het ICW geïnventariseerde bedrijven
van circa 400 kg stikstof (N) per ha (288 kg uit kunstmest en 113 uit organische mest)
werd op de bedrijven met een ligboxenstal in datzelfde jaar gemiddeld 472 kg N per ha
gegeven (337 uit kunstmest en 135 uit organische mest) en op de bedrijven met een grupstal gemiddeld 360 kg (264 kunstmest en 96 organisch).
De gemiddelde afstand tussen grond en gebouwen bedraagt circa 530 m. Ongeveer 22%
van de gebruikspercelen is geheel of gedeeltelijk via onverharde wegen ontsloten. Vrijwel
alle topografische percelen zijn onregelmatig tot zeer onregelmatig van vorm. Met het
rekenprogramma AGREVAL zijn berekeningen uitgevoerd om de zogenoemde relatieve
perceelsbewerkelijkheid te bepalen. Daarnaast is berekend welke afwijkingen er in de
(netto-)grasproduktie optreden ten opzichte van de produktie bij "optimale percelering" bij
aanhouden van de in AGREVAL opgenomen standaard-randeffecten voor de onderscheiden categorieën perceelskanten.
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Structuur van de landbouw
Voor Hackfort is de structuur vande landbouw in 1982 beschreven enzijn er tweeprognoses opgesteld,voor 1987 (inmiddels hypothetisch geworden) envoor 1997. Deberekeningen voor 1987,die zijn gekoppeld aande inventarisatie uit 1982, hebbengediendvoor
het eigenlijke onderzoek over de bedrijfsmodellen ende beheersmodellen. Bijde eerste
prognose is verondersteld dat ergeen ingrepen van buitenaf plaatsvinden. Bijdetweede
prognose wordt verondersteld dat door EG-maatregelende melkproduktie indeprognoseperiode niet groter magzijn dan de melkproduktie in 1983.Zowel bijde beschrijving van
de bedrijfsstructuur als bij de beide prognoses is aandacht besteed aande mestbalans.
Detotale oppervlakte cultuurgrond isverdeeldover 26 hoofdberoeps- en 11nevenbedrijven. De hoofdberoepsbedrijven maken 70%van hettotale aantal bedrijven uit en
hebben86%van de oppervlakte cultuurgrond ingebruik. De hoofdberoepsbedrijven zijn
onderscheiden indrie typen, namelijk: zuivere rundveebedrijven, overige rundveebedrijven
en intensieve veehouderijbedrijven. Vande hoofdberoepsbedrijven is 73%eenzuiver
rundveebedrijf. Nade rundveehouderij isde intensieve veehouderij de belangrijkste
produktietak.
Voor het natuurbeheer is het vanbelangteweten opwelke groepen bedrijven mestoverschotten voorkomen enwaar plaatsingsmogelijkheden voor de mest zijn. In het gebied
werd in 1983 intotaal ca. 27.000 ton rundermest,ca.3.700ton varkensmest enca.550
ton kippemest geproduceerd. Bij gelijke verdeling vande mest over de oppervlakte cultuurgrond volgens de IB-normen (de normen van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid) zou
in het gebied nog ruimte zijn voor 1.900 ton rundermest. Deze situatie geldt niet voorde
afzonderlijke bedrijven. Erzijn bedrijven met een mestoverschot, een mesttekort of een
evenwicht. De hoofdberoepsbedrijven blijken 87%vande overschotten te veroorzaken.Op
de nevenbedrijven,waar veel snijmaïs en nauwelijks vee voorkomt, zijn ruime plaatsingsmogelijkheden aanwezig. Demestproblematiek speelde in 1982vanuit de landbouw gezien
nauwelijks een rol,omdat erweinig intensieve veehouderijbedrijven zijn enomdat niet
deze bedrijven maar vooral de nevenbedrijven veel snijmaïs telenvoor de rundveebedrijven.

Deel C: Beheersvisie, beheersmodellen en landbouweconomische berekeningen
Optiesvoor het natuurbeheer
Op grond vande resultaten vande verrichte inventarisaties in Hackfort kanworden
gesteld dat Hackfort inecologisch opzicht, zowel actueel als potentieel,nog altijd een
belangwekkend gebied is. Daarbijzijn vooral vanbelang:
a de samenhang inde ecologische gradiënten,
b de sporenvan de "verdwenenvenen",
c de sporenvan de middeleeuwse waterhuishoudkundige werken,
d de sporen van debevloeiingswerken,
e de resterende kwel (onder andere de kwelkratertjes).
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Voor de uilwerking van de opties voor het natuurbeheer in de beheersmodellen e.a. is
gekozen voor het concept van de ecologische gradiënten. De voornaamste redenen daarvoor zijn:
a de betekenis van de ecologische gradiënten in Hackfort;
b het feit dat in de ecologische gradiënten de ruimtelijke samenhangen van het gebied tot
uitdrukking komen;
c de wezenlijke rol die de ecologische gradiënten in vele andere zandgebieden in
Nederland spelen (Baaijens, 1985);
d dat het andere in beschouwing genomen ecologische concept, dat van het randbeheer,
niet tot bruikbare oplossingen leidt.
Het werken met het concept van de ecologische gradiënten is te beschouwen als een
benadering die gericht is op het in stand houden, c.q. ontwikkelen van ecosystemen.
Onder een ecosysteem wordt verstaan: de totaliteit van een levensgemeenschap en het
milieu waarmee zij in wisselwerking staat. De ecosysteemgerichte benadering die hier
wordt gevolgd, is te typeren als: sectoraal met een "open einde". Sectoraal wil zeggen:
vanuit één sector ontwikkeld (in dit geval de landschapsecologie) en "open einde" houdt
in, dat men niet exact kan aangeven weike plante- en diersoorten zich in het betreffende
gebied zullen vestigen.
Extern beheer
Het achterland, de bron van het grondwater, vormt het knelpunt voor de waterhuishouding
van Hackfort (zowel kwantitatief als kwalitatief). Aangezien dat achterland vrij omvangrijk is
(ongeveer vier tot vijf keer zo groot als het onderzoeksgebied), is deze afhankelijkheid
groot. Het externe beheer bepaalt dus in hoge mate de ecologische mogelijkheden op
Hackfort, zonder dat men daar vanuit Hackfort veel vat op heeft.
Het achterland produceert grondwater, dat steeds meer de kwaliteit van "landbouwproceswater" krijgt, terwijl voor het natuurbeheer op Hackfort "natuurproceswater" noodzakelijk is.
Eigenlijk kan alleen een werkelijke reductie van de input aan meststoffen in het achterland
van Hackfort een echte oplossing bieden.
In Hackfort komt thans nog enige kwel voor. De waterwinnings- en waterbeheersplannen
voor het betreffende stroomgebied kunnen er toe leiden, dat ook de resterende kwel wegvalt. Daarmee zullen of zouden vele ecologische gradiënten op Hackfort worden uitgepoetst.
Voor het externe beheer is het verder van belang aandacht te besteden aan de zure depositie (= zure regen). Hackfort geniet de twijfelachtige eer dat hier voor het eerst in
Nederland de bijdrage van de landbouw aan de zure depositie is bepaald (Van Breemen
et al., 1982). In Hackfort is in bos een zure depositie van 64 kg stikstof (N) per ha per jaar
gemeten. Dit betekent dat het bos tegenwoordig meer stikstof ontvangt dan het cultuurland
omstreeks 1950 uit kunstmest kreeg. Toen werd er gemiddeld op de zandgronden in
Nederland circa 50 kg N uit kunstmest per ha per jaar gegeven.
Intern beheer
Voor de gradiënten is het van belang, dat de samenhang in het systeem met voedselarme
kernen, geleidelijke overgangen en kwelgebieden, niet of zo min mogelijk wordt verstoord.
Verstoringen zijn in Hackfort in de regel het gevolg van veranderingen in de grondwater-
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stand en/of van eenzware bemesting.Aanpassingen indewaterhuishouding ende
bemesting ;:ijn nodig om ecologisch gezien ook op lange termijn eenzinvol beheerte
kunnenvoeren.
Ontwatering enbemesting zijn de sleutelbegrippen voor het natuurbeheer op Hackfort. Het
zijn de belangrijkste verstorende invloeden. De mogelijkheden voor het natuurbeheer
worden inbelangrijke mate vergroot door verhoging vande grondwaterstand en afname
vande bemesting (de input van mineralen).
Voor het interne beheer worden aanbevelingen gedaan over de ontwatering,de bemesting, de veeteelt, de akkerbouw en het bosbeheer. Deze aanbevelingen houden indat het
beheer van randen impliciet inde beheersmaatregelen wordt meegenomen en niet als een
hoofdnoemer voor het beheer wordt beschouwd. Dit betreft het beheer van randenvan
graslanden, randenvanopgaande lijnvormige begroeiingen en randenvan bossen.Alleen
voor randen vangraanakkers kandesgewenst eenuitzondering worden gemaakt. Ditbetekent dat de vormen van randbeheer in dit onderzoek niet sturend zijn voor het beheer,
maarvolgend.

Ecologisch kansrijke situaties
Devolgende stap is hettoepasbaar makenvan hetgradiëntenconcept voor debeheersmodellen. Daarvoor is met behulp van het computerprogramma MAP2 de opbouw vande
ecologische gradiënten wat betreft de bodem,de grondwatertrappen ende licht-donkerovergangen bepaald. Dedeelstroomgebiedenwaar potentieel veel ecologisch waardevolle
gradiënten voorkomen, die ruimtelijk een redelijk samenhangende eenheid in het onderzoeksgebied vormen enwaarvoor het intheorie tamelijk eenvoudig isde grondwaterstand
op het ecologisch gewenste peilte brengen,worden kansrijk genoemd. Degradiënten zijn
vrij gelijkmatig over het gebied verdeeld. De mogelijkheid omde grondwaterstand te verhogenverschilt theoretisch bezien daarentegen vrij sterk voor dedeelstroomgebieden.
Deze interpretatie levert eenoverzicht op van de ecologisch kansrijke situaties per deelstroomgebied, dat wil zeggen voor de onderscheiden natuurlijke ruimtelijke eenheden.
Voor de ecologisch kansrijke deelstroomgebieden wordt er van uitgegaan,dat gradiënten
daar naar verhouding met betrekkelijk weinig moeite enonder gunstige ruimtelijke omstandigheden tot ontwikkeling kunnenkomen.

Beheersmodellen
De beheersmodellen zijn gericht op het scheppen vangunstige condities voor het ontwikkelen van natuurlijke kwaliteiten. Debeschikbare kennis over de ecologie van vroeger
vormt daarbij het referentiekader. Het gaat erdaarbij niet omzo exact mogelijk te willen
aangeven welke ecosysteem opwelke plaats enwanneer magwordenverwacht. Datis
eente deterministische ente veel op het verleden georiënteerde denklijn. Erkanhoogstens een algemene verwachting wordengegeven.
De beheersmodellen zijn op eensystematische wijze opgezet, zodat degevolgde werklijn
ook opde andere pleistocene zandgronden toepasbaar is. Inde eerste plaats is onderscheid gemaakt in verschillende planningsniveaus. Dat betreft het gebiedsniveau, het deelstroomgebiedsniveau, het bedrijfsniveau en het perceelsniveau. Vervolgens is er een
keuze gemaakt voor de planningsvormdie wordt toegepast. Hiermeeworden beheer en
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