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I INLEIDING
I.I W a a r o m een nota over versnippering?
Inhet Natuurbeleidsplan*') (NBP) iseen
beleid ontvouwd om de kwaliteitvande
natuur in Nederland - intermenvan
biodiversiteit en natuurlijkheid -teverhogen.
Een belangrijke weg daarheen ishetrealiserenvaneen samenhangend netwerkvan
(grote) natuurgebieden,aangeduid met de
term Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Voor hetvoortbestaan en de verdere
ontwikkeling van levensgemeenschappen en
voor eenvrije migratievan plante-endiersoorten dienen de belemmeringen binnen de
EHSte worden beperkt enzonodigworden
te worden opgeheven. Daartoe zijn drie
strategieën uitgezet
• Verbeteren vande gewenste omvangvan
natuurgebieden envande samenhang
binnen het netwerk door aankoop van
gronden voor areaaluitbreiding en
verbindingszones op strategischeplekken.
• Het zoveel mogelijk opheffen vanbelemmeringen door anderevormen van
grondgebruik binnen het netwerk; in het
NBPwordt dit aangeduid alshet opheffen
vanversnippering.
• Het voorkomen van ontwikkelingen die tot
eenverdere versnipperingvande natuur
zouden kunnen leiden.
Infeite vormen alledrie strategieëntesamen
ééngroot ontsnipperingsplan voor de natuur.
Door eenaantal overheden (Rijkswaterstaat,
sommige provincies engemeenten) wordt
met elangewerkt aande uitwerkingvan
concrete maatregelen.Deze maatregelen
richten zichvooral op het opheffen vande
barrièrewerkingvanwegen enkanalen
(aanbrengen vanfaunapassages) enop de

aanlegvanverbindingszones indevorm van
smalle stroken (corridors) tussennatuurgebieden.Vaakgebeurt dat ook geinspireerd
door actiesals 'Wegen voor de natuur' en
'Linten inhet landschap'.Eenverdere
uitwerkingvan debelangrijkste oplossingsrichting, namelijk hetvergroten vanleefgebieden (zoals nogeensbenadrukt in het
rapport Toestand vande natuur ll)(2) blijft
nogwat onderbelicht 'Verdere' omdat met
de inzetvan het natuurontwikkelingsinstrumentarium aleen belangrijke impulsaan
deze oplossingsrichting isgegeven.Maarer
zijn meer mogelijkheden waarop deze nota
deaandachtwil vestigen,zie afb. 1.1.
Om diemogelijkheden goed in beeld te
krijgen ishet vangroot belangalineenvroeg
stadiumvan planning,middels eengeïntegreerde aanpakhierop alertte zijn.Om dit te
illustreren wordt indeze nota eenaantal
voorbeeldstudies uitgewerkt Voor realisatie
iseendoelmatig instrumentarium onontbeerlijk.Deze nota besluit dan ook met een
verkenningvan de (on)mogelijkheden van
thans beschikbaar instrumentarium ende rol
van partijendaarbij.
Behalvedezeachtergrondsnota wordt ook
een BeleidsnotaVersnipperinggeschreven.
Terwijl indeachtergrondsnota het begrip
versnipperingwordt uitgediept envaneen
degelijketheoretische basisvoorzien ligt het
accentinde (hiernate schrijven) Beleidsnota
op de beleidsmatige aspectenvan het
versnipperingsprobleem.
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Schematisch enkele voorbeelden van vertnlppering (op regionaal en lokaal niveau)
Denkbeeldige situatie:twee grote natuureenheden met hetzelfde ecosysteemtype, gescheidenvaneikaar door
een (of meerdere) grondgebruiksvorm(en) die niet of nauwelijks soortenuitwisseiing tussen de natuureenheden
mogelijk maakt. De natuureenheden zijn doorsneden door infrastructuurlijn(en), en er liggen enkeleenclaves in.
Versnippering» kwesties:
1. doorsnijding met (hoofd)infrastruc:uurlijn;
2. uitwisselingtussen eenheden ontbreekt (remedie in NBP: verbindingszones);
3. enkele kleinere enclaves waar minof meer zelfde aktivileiten plaatsvinden:
4. afzonderlijke enclaves met akuVüeitendie het compleet functioneren ecosysteem frustreren';
5. verschillende eigendoms- en beheerssituaties kunnen leiden tot beperking uitwisseling soorten, bijvoorbeeld
door aanwezigheid rasters;
6. eenfijnmazig netwerkvan openbare wegen (met toegangvoor gemotoriseerd verkeer).
Zoekrichting voor oplossingen:
vofledigpermeabel maken van barrières:
• reallocatie:zoeken van nieuwtracé ofnieuwe plek(ingeval enclave) buiten EHS;bundelingvan
infrastructuurlijnen(in kwestie 1en4);
+ vergroting ecologisch functioneel oppervlak aan weerszijden van barrières (eventueel buiten EHS,
bijvoorbeeld wanneer het een infrastructuurbundel betreft die onmogelijk kan wordenverlegd);
• concentratie van grondgebruik uitverschillende enclaves naar één plek; liefst buiten EHS, desnoods binnen
EHS: compensatie (inkwestie 3).
tem-permeabel maken van barrières:
• met mitigerende maatregelen barrière-werking infrastructuur verkleinen (in kwestie1);
+ hetcreërenvan verbindingszones (kwestie 2);zoveel mogelijk gebruik makendvan 'bermen'van
hoofdinfrastructuur;
• lunctieverbreding' Inenclaves (andere vormen van landbouw);
• verwijdering rasters (kwestie 5);
• alleen niet-gemotoriseerdverkeer en/of een wijdmaziger net van lokale ontsluiting (kwestie 6)

Afb. I.I Schematischoverzichtvanversnipperingsproblemenenmogelijkeoplossingen

1.2 V e r s n i p p e r i n g in
deze achtergrondsnota
Versnipperingiseenveelomvattend en
complex probleem. Dit komt voort uit de
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aardvanhet object waarop versnipperingvan
toepassingis:het landschap.Afhankelijk van
de invalshoek vanwaaruit het landschap
wordt bekeken isversnipperingopverschillende manierente benaderen. Inde publikatie 'De versnipperingvan het Nederlandse
landschap'vande Raadvoor Milieu en

I

N

L

E

I

D

I

N

G

Natuuronderzoek(3) isvanuit eenzestal
invalshoeken onderzoek naarversnippering
verricht vanuit de historische geografie,
vanuit het sociaal-ruimtelijk aspect,de
hydrologie,omgevingspsychologie,
landschapsarchitectuur, envanuit de
landschapsecologie.Voor een beschrijving
van deze onderzoeken wordt verwezen naar
genoemd rapport Uit allezes onderzoeken
blijkt datversnipperingeen normatief begrip
is:hetgaat altijd om 'te' (te klein,te groot,te
gefragmenteerd). Het begrip zaldusaltijd
gekoppeld moeten zijnaaneen bepaalde
doelstelling.
De complexiteit vanhet begrip wordt
bovendien vergroot doordat het probleem
zichénals'oorzaak' énals'gevolg'laat
definieren.Versnippering vormt immers één
van de componenten van de 'ver'-problematiekenstaat indie hoedanigheid op één lijn,
namelijkalsoorzaak,met vermesting,verzuring,verdroging,etc. Maar, versnippering
kantegelijkertijd ook hetgevolgzijnvanéén
vandeandere 'ver'-thema's. Dat maakt het
begrip er niet eenvoudiger op.
Invoorliggende notawordt het begrip
behandeld alséénvande 'ver'-thema's. De
problematiek beperkt zichbovendientot de
landschapsecologie (verkenningvan het
probleem) en de ruimtelijke invalshoek
(oorzaken en oplossingen;planningvan
functies en inrichting): kortom,tot versnipperingvande natuuralsgevolgvan (verkeerde)
ruimtelijke rangschikkingvananderefuncties.
Door deversnipperings-problematiek te
relateren aande Ecologische Hoofdstructuur
ishet probleem ook geografisch ingekaderd.

oplossingsrichtingen ende daarbijte maken
keuzes enhet inzichtelijk makenvande
(on)mogelijkhedenvanhetthans beschikbare instrumentarium voor het
ontsnipperen vande natuur (hoofdstukken
4 en9).
3 Vragenvanaandachtvoor eengeïntegreerde aanpakmet alsbelangrijk element
hetverkennen van 'win-win'oplossingen
(hoofdstukken 5,6,7en8).
De nota is,kortom,voor eendivers publiek
geschreven.Zowel medewerkers van rijks-,
provinciale engemeentelijke diensten,die
belastzijn met de uitvoeringvan het natuurbeleid in Nederland alsandere actoren
binnen het circuitvande ruimtelijke en de
milieuplanning,opverschillende niveau'svan
uitvoeringvinden indeze notaelkwatwils.
Intwee bijlagenzijn rekenvoorbeelden van
respectievelijk het Staringcentrum en het
Instituut voor Bosen Natuurbeheer (IBN)
opgenomen. Deze voorbeelden latenzien
hoe m.b.v.verschillende computerprogramma's op uiteenlopende schaalniveau'saan
versnipperingenaanmogelijke oplossingen
daarvoor kanwordengerekend.
Tot slot iseenverklarende woordenlijst
toegevoegd.

Noten

(l)

SDU Uitgeverij (1990) 's-Gravenhage

p)

1.3 Doel en doelgroep
achtergrondsnota

Natuurbeleidsplan Regeringsbeslissing Ministerie van LNV

Toestand van de natuur II Ministerie van LNV IKC-NBLF
(1994) Wageningen

P) Raadvoor het Milieu- en Natuuronderzoek De versnipperingvan het Nederlandse landschap Onderzoeks-

Het doel van dezeachtergrondsnota is
meervoudig:
1 Het inzichtelijk makenvan het probleem
versnipperingvoor diegenen die nog
onvoldoende bekendzijn met de problematiek inalzijnfacetten (hoofdstukken 2
en3).
2 Vragenvanaandacht bij plannersen
beleidsmakers voor het geheleveldvan

programmeringvanuit zes disciplinaire benaderingen
Publikatie R M N O nr 45 (1990)
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2 VERSNIPPERING
ONDER DELOEP

2.1 V e r s n i p p e r i n g in landschapsecologische zin
Inde ecologie draait het om een keuraan
standplaatsfactoren waarin kleineverschillen
vaakbepalendzijn ofde ene danwel de
anderesoort op eenbepaalde plek verwacht
kanworden.Het gaatom het samenstelvan
vochtigheidsgraad, bodemsoort, gemiddelde
temperatuur ofverschillen invoedselrijkdom,
die in hoge mate bepalenwelkverspreidingsgebied op onze aardbol soorten ofgemeenschappen kunnen innemen.Sommige
organismen zijnzo gespecialiseerd datzij
slechts bijeenbepaalde nauw omgrensde
combinatie vanfactoren voorkomen.Zonnedauw bijvoorbeeld komt slechts invoedselarme,zure situaties op openvenige bodem
voor. Zeekraal isgebonden aan opslibbende
kwelders die regelmatigdoor zout zeewater
worden overstroomd. Bijdieren,envooral bij
hogere dierenwordt het alofniet voorkomenvaakdoor een scalaaanfactoren
bepaald:voldoende (verschillend) voedsel,
voldoende oppervlak rustplaatsen,
voortplantingsmogelijkheden, enzovoort In
algemenezinkanzowel het dieren-alshet
plantenrijkworden onderverdeeld in
'rekkelijken'en 'preciezen',ofwel soorten die
het nietzo nauw nemen met hunvestigingsvoorwaarden ensoorten diejuist gebonden
zijnaanheel specifieke milieus.
Ook bij het als'versnippering' aangeduide
probleem gaathet over standplaatsfactoren
envooral deverschillen daarin.Verschillen
diezo groot zijn datzevoor sommige
soorten onoverbrugbaar zijngeworden. De
soorten die inde 'preciezen'-categorie vallen
zullen alsnelafwijkende standplaatsfactoren
alsonherbergzaam voelen,terwijl de

'rekkelijken',natuurlijk binnen bepaalde
grenzen,noggeen problemen ondervinden.
Wanneer iser sprakevan 'gewone'verschillenenwaarbegint hetprobleem? Ineen
door de mens niet beïnvloede, natuurlijke
situatie iser sprakevanverschillen ingeschiktheid voor een bepaalde soorttussen
heteneen hetandere biotoop. Ook daar
kansprakezijnvan isolatie,de inwerkingvan
processen dieeen leefgebiedverandert of
kande invloedvancalamiteiten somsgrote
verschillen bewerkstelligen. Indie gevallen
wordt gesprokenvannatuurlijke heterogeniteit De heterogeniteit die door de mens
daaraanistoegevoegd levert vaakzulke grote
verschillenop (verstoring,hogevoedselrijkdom,ontwatering,toxische stoffen,
aanplanten/of importvanexoten) datde
nieuwevormen vangrondgebruik een hoge
onherbergzaamheid voor de oorspronkelijke
soorten oplevert en devoorwaarden schept
voor eengeheel andere,vaakarmere
gemeenschapvansoorten.Eencurtuurweide,
bijvoorbeeld,magonder bepaaldeomstandighedeneengezonde weidevogelpopulatie
herbergen maar isinvergelijkingmet het
levendeveensysteem waaruit het ontgonnen
istoch sterkveranderd insoortensamenstellingenook soortenamnergeworden.In
dergelijke gevallenwordt niet meergesprokenvan (natuurlijke) heterogeniteit, maarvan
discontinuïteit. Op eendenkbeeldige glijdende schaalvan homogeniteit (alsde
nulwaardevan de matevan heterogeniteit)
aandeene kanttot discontinuïteit aande
andere kant nemenwij de term
'versnippering'pasinde mond alser sprakeis
vanzulkeaanmerkelijkeverschillen dat voor
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een soort of meerdere soorten een probleem begintte ontstaan. Nog preciezer als
ervoor soorten een door mensen geïntroduceerde vorm van discontinuïteit ontstaat,
want discontinuïteit isook van nature
aanwezigvoor kleine soorten die bijvoorbeeld de oversteek van de vastewal naar de
Waddeneilanden willenwagen.Versnipperingisderhalve de verzamelterm voor het
complex van door de mens veroorzaakte
processen waardoor de leefgebieden van
plante- en diersoorten worden verkleind en
in'snippers' uiteenvallen.Versnippering isdus
ook een probleem ingradaties. Het kan
ernstige of minder ernstigevormen aannemen.
Bijeen eerste beschouwingvan dit
versnipperingsprobleem ishet eerste wat
opvalt dat het gaat om het gelijktijdig optreden van een verkleiningvan hetvoor de
natuur bruikbaar oppervlak èn een toename
van verschillen in leefomstandigheden.
Kortom:een toename van de ruimtelijke
discontinuïteit. Ditresulteert ineen situatie
waarin kleinere, inmeerdere ofin mindere
mate van elkaargeïsoleerde populaties
ontstaan. 'Snippers' overgebleven natuur,vaak
omringd door een sterkveranderd landschap.
Allerleitoevallige, maaraltijd wel werkzame
of periodiek optredende processen als
seizoensfluctuaties, brand, storm, predatie,
enzovoort hebben op een geïsoleerde en in
omvang kleine populatie eerder een fataal
effect. Bij een te kleine populatie kan ook
genetische verarming ('genetic drift') optreden die de kwetsbaarheid nog kanverhogen.
Daardoor iser almet aleen verhoogd risico
voor plaatselijk uitsterven. Dit ishet beginvan
een domino-effect op het betreffende
systeem.De soorten indetop van de
voedselpyramide (invaktermen: de hogere
trofische niveaus) zijn het meest kwetsbaar
voor lokaal uitsterven, omdat deze ook het
minsttalrijk zijn en hun populatie daardoor
langzamer herstelt van catastrofale gebeurtenissen.Als deze soorten uithet systeem
wegvallen heeft ditweer verreikende gevolgen voor de dichtheden van soorten lagerin
de pyramide (de lageretrofische niveaus).Als
daardoor de levensgemeenschappen een
simpeler opbouw krijgen ishet waarschijnlijk
dat er ook verliezen op gaan treden op de
lageretrofische niveaus.Deze soorten
kunnen op hun beurt weer bepalend zijn
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voor het voortbestaan vanweer andere
soorten op hogeretrofische niveaus. Zo
komt van het een het ander. Dit isnog maar
het begin van het slechte nieuws. De verkleinde leefgebieden liggen meer en meerals
'eilanden' involledigveranderde en meestal
soortenarme omgevingen (bijvoorbeeld
akkersen weilanden) en kunnen daardoor
gemakkelijk ten prooi vallen aan invasiesvan
soorten die inhet oorspronkelijke milieu niet
thuis horen.Zulke 'opportunistische' soorten
kunnen nogaanwezige soorten verdringen of
de 'niches' opvullen die door het eerdere
soortenverlies zijn opengevallen. Door het
verstoorde evenwicht zijn ook plotselinge
populatie-explosies van oorspronkelijk
aanwezige soorten uitde gemeenschap niet
ongewoon. Kortom,versnippering veroorzaakt het plaatselijk uitsterven van soorten die
weer uitsterven van meer soorten inluidt,
waardoor de voorwaarden voor invasies
geschapen worden, dieweer leidentot meer
lokaal uitsterven van andere soorten etcetera,

1950

1970

Afb. 2.1 Eenvoorbeeld van voortschrijdende
fragmentatie ineen cultuurlandschap:houtwallen indeAchterhoek,resp.in 1950en
in1970(Bron:Biodiversity and Landscapes-A
paradox ofhumanity, KimK.Ch.en Weaver
R.D.,Cambridge University Press, 1994,
Cambridge)
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tot zich uiteindelijk, zij het op een minder
complex niveau, een nieuw evenwichtzal
instellen*1'.
Erisindit soort langjarige processen sprake
van een interactietussen de oorspronkelijke
en de nieuwe gemeenschap (vaakten nadele
van de oorspronkelijke bewoners) en het
bevoordelen van soorten die hetjuistvan de
overgangen, mozaïeken en randen moeten
hebben die inruime mate voorhanden zijnals
'grenslengte'tussen nieuw en oud.Vaakgaat
het dan nogom geleidelijke overgangen
(limes divergens) die interessante soorten
kunnen herbergen. Het laatste stadium inde
fragmentatie wordt ingeluid door een
intensiveren van de verschillende vormen van
menselijk landgebruik.Ditveroorzaakt een
zodanige 'verharding'van het landschapen
een verscherping van de grenzen (limes
convergens) datzelfs de overgangsgradiënten
niet meertot expressie komen en de
verschillende vormen van grondgebruikals
het ware 'koud' tegen elkaaraanliggen.
De ernst van de effecten van deze 'fragmentatie' isafhankelijk vantwee zaken:
1 de mate van isolatiewaarin de leefgebieden
zich bevinden en
2 de grootte van de resterende gebieden.
De isolatie wordt bepaald door de aan-of
afwezigheid van verbindende elementen
tussen de afzonderlijke leefgebieden (in de
vorm van losse stapstenen of doorlopende
corridors), de afstand ertussen, de dichtheid
per oppervlakte-eenheid waarin ze voorkomen en tenslotte de 'weerstand' die het
grondgebruiktussen de leefgebieden oplevert
voor het overbruggen daarvan. Die 'weerstand' isinteressant om even afzonderlijk te
behandelen. Eriseen drietal categorieën:
• Diffuus: de weerstand islaagen doetzich
over een grote oppervlakte ofover een
grote grenslengte voor. Deze vormzal
meestal voortkomen uitde natuurlijke
heterogeniteit of uitverschillen in het
(natuurbeheer ineen gebied of een
terrein.
• Hoog:een sterke weerstand over een
grotere oppervlakte. Het gaatdan om een
ongeschikt ofzelfs onherbergzaam leefgebied voor de betreffende soort In d'rt
verband wordt wel gesproken van de
'landschappelijke weerstand' door andere
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vormen van grondgebruik
• Scherp:deweerstand is(zeer) hoog maar
scherp begrensd.Wij spreken dan van een
barrière. Barrières kunnen onoverbrugbaar
zijn voor soorten (bijvoorbeeld een kanaal)
ofeen hogetol vergen (mortaliteit bij
autowegen). Het aantal slachtoffers neemt
toe alsde noodzaak om de barrière te
nemen groter is.Denkaan dassen wier
leefgebied dooreen weg intweeën is
verdeeld.
Detweede factor de grootte van de resterende gebieden legtmisschien nogwel meer
gewicht inde schaal alshetgaat om de
inschattingvan de ernst van de effecten van
fragmentatie. Oppervlak heeft een groot
aantal relaties met de 'natuurlijke kwaliteit'
van een gebied. Grote gebieden zijnvaak
gevarieerder. Ditvermindert de kansop
lokaal uitsterven:door de verschillen zijn er
overlevingskansen voor soorten bij
calamiteiten. Een nat element ineen woud bij
een bosbrand bijvoorbeeld. Devariatie
beïnvloedt ook de soortenrijkdom. Grotere
oppervlakten kunnen ookgrotere populaties
van een bepaalde soort herbergen. Omgekeerd zijn kleinere 'snippers'vaak niet instaat
levenskrachtige (leesvoldoende grote)
populatieste huisvesten van soorten die een
bepalende rol spelen inde levensgemeenschap.Dat speeltvooral bijgrotere dieren als
grazers of roofdieren (zieook afbeelding 2.3).
De ernstvan de effecten van fragmentatie
wordt derhalve inhoge mate bepaald door
de omvangvan het grootste resterende
gebied en/of de gemiddelde grootte die door
de fragmentatie isveroorzaakt.
Wij hebben nu detwee voornaamste
componenten van het probleem versnippering, te weten oppervlakte en isolatie,
besproken. Beidetezamen stellen ons instaat
iedere denkbare situatie intermen van
ruimtelijke rangschikkingte karakteriseren. Bij
het bepalen van de kansop lokaal uitsterven
(lokaleextinctie) moeten echter nogtwee
anderefactoren inbeschouwing worden
genomen. De verspreidingsmogelijkheden van
een bepaalde soort inde eerste plaats
(komen aan de orde inde volgende paragraaf) en de kwaliteitvan het leefgebied (de
habitat) indetweede plaats. Habitatkwaliteit
beïnvloedtvruchtbaarheid, aanwas, mortaliteit
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(im)migratie, kortom allerelevante demografische processen endaarmee de kansop het
lokaal uitstervenvan de soort Habitatkwaliteit beïnvloedt ook de hervestigingskans(2).
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De kwaliteit van het leefgebiedwordt ook
direct en indirect door de mensbeïnvloed.
Negatieve milieu-invloeden kunnen leiden tot
eenverminderingvande functionaliteit van
het resterende oppervlak natuurterrein. Het
ongeschikt ofminder geschiktworden van

ACCENT OPKWALITEIT MILIEUBEHEER
matevan
verdroging
matevan
vermesting
r
Vermindering
bruikbaarheid
beschikbaar oppervlak

matevan
verzuring
r
matevan
verstoring
r

t

etc
1
(matevan
overige
W-thema's)^

ACCENT OP RUIMTELIJKE
RANGSCHIKKING
VERKLEINING
FUNCTIONEEL
OPPERVLAK

Andere vormer
van
grondgebruik

VERSNIPPERING

Natuurlijke
i Heterogeniteit

diffuus :
marginaal tot
ongeschikt
biotoop

FRAGMENTATIE/
DISCONTINUÏTEIT

ACCENT OPKWALITEIT NATUURBEHEER

configuratie
biotopen

Verschillende vormen van
beheer/verschillende
natuurdoeitypen/
medegebruik

interne
weerstand

diffuus:
suboptimale
biotopen
TTTTTTT

hoger:
marginale
biotopen
mate
van
verstoring

Afb 2.2 Het probleem inonderdelen uiteengelegd.
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een deel van het leefgebied van een soort
door bijvoorbeeld ontwatering ofverontreinigingkan indeze zinworden opgevat alseen
bijzondere vorm van versnippering. De
veroorzaakte verschillen met de oorspronkelijkesituatie kunnen leidentot het verliezen
vanzijn betekenis van (een deel van) het
gebied voor de betreffende soort Ineen
natuurgebied waarvoedselrijk water wordt
ingelaten kan een dicht dekvan kroos
ontstaan waardoor plaatselijk de functie voor
vogelsdieop 'zicht'vissen (reigerachtigen
bijvoorbeeld) afneemt
Deze 'onzichtbare' vorm van fragmentatie
van leefgebieden isinzijn effecten niettemin
even reëel isalsde direct waarneembare
ruimtelijke vormen van versnippering.
Milieubeheer maar ook natuurbeheer zijn
mede bepalend voor de kwaliteitvan de
habitat en derhalve een factor inhet
versnipperingsprobleem. Inhetverlengdevan
de eerder besproken natuurlijke heterogeniteit kanzelfsworden gesteld dat ook het
natuurbeheer kantoe- ofafdoen aan fragmentatie en discontinuïteit Versnipperingin
het beheer,voortvloeiend uitverschillen in
doelstellingen (ofeen grote 'dichtheid aan
natuurdoeltypen') en het medegebruikvan
natuurterreinen kunnen instriktezin
fragmenterend werken.Verschil isdat het
hiergaat om nuancestussen suboptimale en
marginale biotopen,terwijl het onder invloed
van milieuaantastingen ook kangaan om het
ontstaan van een volstrekt ongeschikte
biotoop voor een bepaalde soort
Inafb. 2.2 ishet nu uiteengelegde probleem
inzijn componenten weergegeven. Nadrukin
dit rapport wordt gelegd op het middenveld
inhet schema:de ruimtelijke rangschikking.
Waar nodigworden uitstapjes gemaakt naar
de kwaliteitsverbetering vanuit milieubeheer
en natuurbeheer.

2.2 Mobiliteit
De negatieve effecten van versnippering
worden dus deelsveroorzaakt door het
middelsweerstanden en barrières belemmeren ofzelfsverhinderen van bewegingen van
dieren en planten door het vrije veld. Om
het probleem nauwkeurigte stellen iseen
analysevan de mobiliteit van dieren en
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planten nodig.Wij maken daarom een klein
uitstapje inde ecologische en biogeografische
theorievorming. Het iszinvol om indit
verband ten minstetwee niveauste onderscheiden: het leefgebied (habitat) en hetveel
omvangrijker gebied waarin de soort over de
aarde voorkomt (verspreidingsgebied).
Binnen het leefgebied wordt voedsel gezocht
geslapen en vindt inveel (maar nietalle!)
gevallen de voortplanting plaats.De meeste
'mobiliteit' op dagbasiszaldus binnen het
leefgebied plaatsvinden. Omvang en samenstellingvan het leefgebied verschilt sterkvan
soorttot soort Voor een loopkevergaat het
overenigetientallen vierkante meters, bij
soorten alshetwildezwijn hebben wijhetal
gauw over honderden hectaren. De omvang
van het leefgebied kanworden bepaald door
de specifieke eisen waaraan het moet
voldoen. Eenvoorbeeld. Voor een steltloper
inde Zeeuwse delta moet er gefourageerd
kunnen worden, er moet een hoogwatervrije
vlucht-en rustplaatsaanwezigzijn en een zo
min mogelijkverstoord gebied omte kunnen
ruien. Ditvoorbeeld toont aldat er een
onderscheid gemaakt kanworden naar
bewegingen gedurende de dag (fourageren
bijlaagwater) maarook opjaarbasis. Het
eenmaal perjaarverwisselen van veren iseen
zeer kwetsbare perode vanwege het afgenomenvliegvermogen.Daarvoor iseen geschikte,zeerveiligeplaatsnodig. Het
steltloper-voorbeeld maakt nogeen aspect
duidelijk:het leefgebied van een (trekkende)
soort kangedurende het seizoen sterkvan
plaatswisselen.Veel van deze vogels broeden
inhet hoge noorden en overwinteren op
onze geografische breedte (seizoensmigratie).
Ook minder mobiele diergroepen hebben
vaakeen opmerkelijk complex samengesteld
leefgebied.
Over een leefgebied kan pas met recht
gesproken worden alservoldoende areaal
aanwezigisom een levenskrachtige populatie
te herbergen. Levenskrachtig kanvertaald
worden intermen vanvoldoende genetische
variatie en dusook inaantallen individuen.Als
het daarbij gaat om een minimale, ingenetischezin duurzaamte handhaven populatie
wordtwelgesproken van een minimumareaal.Inhet onderstaande schema wordt
van een aantal grotere soorten een schatting
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De relatie tussen dierpopulaties en de omvang van moerassystemen
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Afb 2.3 De relatie tussendierpopulaties endeomvangvanmoerassystemen(Bron:Heimer W . , LltjensG. en Overmars
W . 'RivierenparkGeldersche Poort,StromingB.V.,1990)

gegevenvanhet leefgebiedvaneen minimum-populatie,waarbij inhet schematevens
duidelijkwordt uit welke onderdelen het
leefgebied dient te zijn samengesteld om
deze soortte kunnen herbergen.
Het verspreidingsgebied iszoalsgezegdveel
omvangrijker dan het leefgebied engeeft de
(potentiële) verspreidingvaneen soort weer.
Bij kosmopolitische soorten alsdemus
bestrijkt hetverspreidingsgebied eengroot
deelvan deaarde,terwijl het bijzeerzeldzamesoortentot eenkleineiland inde
oceaan beperkt kanzijn.Als hetverspreidingsgebiedzo klein isdathetvrijwel overeenkomt met het leefgebiedvan de (enige)
populatie wordt gesprokenvan'endemische'
soorten.
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De verschillen inverspreiding worden
bepaald door deverbreidingskracht van een
soort enerzijds enverschillen incondities van
plektot plekanderzijds.Op mondiaal niveau
zijndat onder meer (verschillen in) temperatuur, (luchtvochtigheid,chemische en
fysische samenstellingvande bodem. Lokaal
kanhet gaanom verschillen invoedingsgraad,
lichtsituatie,structuur van de bodem enzovoort*3'. Deze condities bepalen het potentiële verspreidingsgebied van soorten èn hun
optimumbiotoop. De werkelijke verspreiding
kandaarvanafwijken.Binneneenverspreidingsgebied hoeven nietalle in principe
geschikte leefgebieden ookwerkelijk door
eensoort bewoond te zijn.In'versnipperings'termen:hetgaat om voldoende bereikbaarheidvande leefgebieden binnen het
verspreidingsgebied. Eencatastrofe zoals een
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bosbrand of een storm kaneen leefgebied
tijdelijk onbruikbaar hebben gemaakt voor
een soort. Het kanook zijn dat er sprakeis
van het oprukken van eensoort. Het actuele
verspreidingsgebied iszichlangzaamvan
generatie op generatie aanhet uitbreiden. De
bonte vliegenvanger endeturksetortel zijn
goede voorbeelden vansoorten die hun
areaal gestaaguitbreiden.

D E

R

L O E P

andere kantvande schaal staande soorten
uit de stabiele milieus die meestaljuist slechte
verbreiders zijn. Inbossystemenzijnzelfsde
vogels,zoals degrote bonte specht niet alte
goedeverbreiders. Sommige aande boskern
gebonden soorten loopkevers hebben hun
vliegvermogen inde loopvande evolutie
verloren.
Resumerendgaathet bij de bewegingenvan
soorten door hetvrijeveld om een drietal
categorieën die door fragmentatie,barrières
en isolatie kunnenworden beïnvloed:
• Dagmigratie (bewegingen binnen het
leefgebied:voedselzoeken,slapen,hoogwater ontvluchten enzovoort). Soorten
met eengroot leefgebied waarbij het
dagritme bestaat uit het pendelentussen
fourageer en rust-/slaapgebieden zijn
eerder het slachtoffer vanversnippering.
• Seizoensmigratie (bijtrekkende soorten die
voor hunseizoenscyclus of levenscyclus
eensamengesteld engeografisch gespreid
leefgebied hebben).
• Dispersie (het koloniserenvannieuw of
ontvolkt geraakte leefgebieden,meestal
gegenereerd door eenovermaataan
individuen in het oorspronkelijke leefgebied). Het ligtvoor de handte veronderstellen dat de soorten uit de stabiele
milieus,door hun mindere dispersievermogen gevoeliger zijnvoor 'versnippering'dande meer opportunistische soorten
uit de dynamische milieus.

De bewegingen tussen leefgebied(en) ende
kolonisatie van nieuwe gebieden of ontvolkte
leefgebieden noemen wij dispersie. Hetgaat
om de verplaatsingvan individuen (ofhun
zaden,sporen of larven!) inofuit depopulatie of het leefgebied van de populatie(4).
Dispersie isnaastgeboorte- en sterftegraad
de derde bepalende factor bij omvangen
opbouw vaneen populatie ineen leefgebied.
Deverschillen indispersie-mechanismen en
ook verschillen in dispersiekracht zijnzo
verscheiden alsde natuurzelf.Meestal hangt
de dispersiekracht samen met hettype milieu
waarin het betreffende organisme thuishoort.
Soorten diegedijen indynamische,snel
veranderende milieus zijnveelal goede
verbreiders. Hunvoortbestaan alssoort hangt
immers afvan hettelkens op tijd vindenvan
nieuwe geschikte plekken.De grote stemals
rusteloze zoeker naarongestoordezandplaten of schelpenbanken alsbroedplaatsis
daarvan eengoed voorbeeld. De moerasandijvie iseen pionierplant op droogvallende
zoete slibvlakten,mondiaal eenzeldzaam
verschijnsel maar in Nederland met zijn
opgespoten vlaktes om landbouwrijp te
maken enzijn inpolderingen iser altijd wel
ergenseen plekje voor deze soort.Aan de
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Afb 2.4 Kaartjes vandeverspreidingsgebieden vanGrauweGans(Anser anser),Otter (Lutra lutra)en Eland(Alces
alces).
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2.3 Lokaal uitsterven
e n hervestiging: een
dynamisch evenwicht?
Viadispersie iste begrijpen hoe leeggeraakte
biotopen,waar een bepaalde soort plaatselijk
isverdwenen,weer kunnenworden herbezet
vanuit soortgelijke biotopen inde omgeving
ofzogenaamde hot-spots ofbrongebieden,
grotere optimale biotopen die een constant
overschot aanindividuen genereren en
daarmee een dispersiestroom opgang
houden. Lokaal uitsterven in versnipperde
leefgebieden hoeft dusgeenprobleemte zijn
als individuen vanelders instaatzijnde
ontvolkte leefgebiedente bereiken. Opdam
concludeert daterwaarschijnlijk maarweinig
echtvollediggeïsoleerde populaties bestaan
en introduceert in dit verband het begrip
metapopulatie(S). Het rapport 'De toestand
van de Natuur' geeft eengoedetyperingvan
dit fenomeen:Het "zijn populatiesvaneen
soort die lokaal instabiel maar op 'netwerkniveau' stabielkunnenzijn,met steedseen
aantal leefgebieden onbewoond.Aangenomenwordt dat alle soorten vogelsen
zoogdieren metapopulaties kunnenvormen.
Als gevolgvandegrote uitsterfkans van kleine
deelpopulaties en de relatiefgrote kans op
herkolonisatie vanuit naburige brongebieden
verandert hetverspreidingsbeeld vande
metapopulatie sterkvanjaartot jaar. De
metapopulatie vertoont een ruimtelijke
dynamiek,vergelijkbaar met het aan-en
uitknipperen van lampjes op eencontrolebord. Alleen degrotere leefgebiedenzijn
permanent bezet" w . Of er eenverband
bestaattussende duurvanhet 'leeg' zijnvan
een leefgebied ende kansenom weer
geherkoloniseerd te worden (denkaanhet
domino-effect vanveranderingen nalokale
extictie zoalsgeschetst in2.1!) isniet goed
bekend.
Dit dynamische evenwicht tussen lokaal
uitsterven en hervestigingvormt ook de kem
vandezogenaamde eilandtheorievan
MacArthurenWilson(7) dieeenverband
veronderstelt tussen oppervlakte vaneilanden, hunafstandtot het continent en het op
dateilandvoorkomende aantalsoorten.Alsal
dezegegevens bekend zijnzou middels deze
theorie het zogenaamde 'evenwichtsaantal'
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Afb2.5 Dynamiek vande metapopulatie vande
Boomklever indeGelderseValleiover een
periodevandrieachtereenvolgendejaren in
bewoonbare bosjesdieverschilleninisolatie
ten opzichtevandekerngebieden (gestippeld)
envariëreningrootte (Bron:Opdam P, I990)<'»

soortente berekenen zijn. Over devoorspellendewaarde vandezetheorie en de
toepassingen inde planningisde afgelopen
decenniaeen levendige wetenschappelijke
discussiegevoerd w . De theorie vande metapopulatie ontwijkt de omstreden kantenvan
dezeeilandtheorie door zichexpliciet tot
uitspraken op soortsniveaute beperken.Als
indeze rapportage wordt gesproken vaneen
meta-populatieofeensub-populatie dan
heeft dat altijd betrekkingop een bepaalde
soort.

2.4 Schaal
Tot nutoe hebbenwij inde uiteenzettingen
de ruimtelijke entemporele kant inabstracte
zingeduid.Vanbelang,ook voor het formulerenvan 'ont'snipperende maatregelen,ishet
om nuook de ruimtelijke maat en hettijdsaspect naderte specificeren.Als de soortsgerichte invalshoekvan de meta-populatie
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Afb. 2.6 De relatie tussentype mobiliteit entijdsaspectvooreenaantal soorten

gecombineerd wordt met dedrie eerder
onderscheidentypen van mobiliteitvan
soorten krijgt het probleem vandeversnipperingmeteen ook een ruimtelijke maat
Omdat de dagelijkse mobiliteit niet duidelijk
gericht iszijn in detabel daar oppervlaktematen aangehouden. Duidelijk isinelkgeval
dat de aandezetypologie gekoppelde
versnipperingsproblemen aanzienlijkvan
schaal kunnen verschillen.Voor de loopkever
kaneenonverhard pad door het bosaleen
onneembare barrièrevormen (kaneen rol
spelen bij de mobiliteit op dagbasisofbij de
dispersie).Ook hetversnipperingsprobleem is
dante situeren op een niveauvantientallen
ofhonderden m2.Ineen ouder bossysteem
komen ca9.000soorten geleedpotigen
voor*10*,vaaknogveel kleiner enonaanzienlijker dande loopkever uit hetvoorbeeld.
Over hun problemen met barrières bij de
bewegingen inhet vrije veld isweinigbekend.
Aan deandere kantvan het schaalbereik
brengt de hier broedende Lepelaar bijzijn
jaarlijksetrek naarhet zuiden (seizoensmigratie) bijverliesvangeschikte habitat voor
het overwinteren inAfrika of debejagingsdruk op de route naarhetzuiden het
probleem op internationaal niveau.Isde
jachtdrukvergelijkbaar met de 'landschappelijkeweerstand'? Het wegvallenvaneen

component uit deseizoenscyclus iszeker ook
verlies aanfunctioneel oppervlak.Als hetal
zinvol isop dezeschaalnog te sprekenvan
versnippering ishet evident dat ontsnipperende maatregelenzichonttrekken aan het
nationale niveau.De internationaalsamenwerkende instanties op hetgebiedvande
natuurbeschermingrichtenzichvoor deze
soorten op beschermingvanalle leefgebieden
indeseizoenscyclusvantrekkende dieren.
Nederland neemt daarinzijn eigenverantwoordelijkheid(M). De voorbeelden maken in
elkgevalduidelijk datzowel bij onderzoekals
beleid hetvaststellenvan het meest relevante
schaalniveauwaarop men de problematiek
wil bekijken even noodzakelijk alssubjectiefis.

2.5 Versnippering en
de andere
'Ver'-thema's
Nu het probleem inzijn samenstellende
delen isuiteengelegd ishet mogelijk de relatie
tussenversnipperingeneenaantalandere
ontwikkelingen inhet milieute leggen.Inde
regeringsbeslissingvan het Natuurbeleidsp l a n ^ wordt een beeldgegevenvan het
complex van oorzaken van de achteruitgang
van de Nederlandse natuur. De oorzaken die
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in het domein van het 'grijze' milieu-beleid
gezocht moeten worden zijndeverzuring,
eutrofiëring (vermesting),verontreiniging en
verstoring. Daarnaast hebben ookverdroging,
verzoeting,verlies (vanfunctioneel oppervlak)
entenslotte versnipperingeen negatieve
invloed. Het isslechtsten dele bekend welke
effectenvanuit deverschillende 'ver'-thema's
cumulatief inwerken op deverschillende
levensgemeenschappen. Dat er sprake isvan
eenvorm vanopeenstapeling inde mix die
meer isdan de somvande afzonderlijke
negatieve ontwikkelingen isechter wel
duidelijk Erzijnbijvoorbeeld sterkeaanwijzingendatverdroging,verstoringen de andere
'ver'-thema's deste sterker aangrijpen omdat
de leefgebieden zijngefragmenteerd en
verkleind.
Vanwege deverwevenheid van de problemen ishetgoedte proberen 'versnippering'
te positionerenten opzichte vande andere
'ver'-thema's. Inhet inparagraaf2.1gepresenteerde schemaisalduidelijk dat 'versnippering' eenspecialeplaatsinneemttussende
andere 'ver'-thema's. Het iszowel een
primaire oorzaakvandeachteruitgangvan de
natuuralsookzo nu en dan hetgevolgvan
een ofmeervande andere 'ver'-processen
zoalsverzuring,verdrogingetcetera.Eendiep
ontwaterd gedeeltevaneengebiedkan
bijvoorbeeld ongeschiktworden voor een
bepaalde soort waardoor zijn leefgebied
feitelijkwordt gefragmenteerd.Daarnais
deze 'onzichtbare'versnipperingweer een
secundaire oorzaakvan lokaleextinctie.

2.6 H e t huidige plafond van de kennis
De wetenschappelijke onderbouwingvan het
probleem vandeversnippering isvanbelang
voor deeffectiviteit enook deovertuigingskrachtvan devoorgestelde maatregelen.
Voor dezeachtergrondsnota ishet daarom
goed stilte staan bij devraagwaar het
plafondvande kennis ligt Wat weten wij nu
wel en nietvande effectenvanversnippering
op de natuurlijke kwaliteiten in Nederland? In
een recente programmeringsstudie voor de
Raadvoor het Milieu-en Natuuronderzoek
stellen Opdam en Hengeveld(l3) naeen
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uitvoerige literatuurstudie dat inprincipe een
theoretische basis isgelegdvoor een begrip
vanhetversnipperingsprobleem middels de
eerder uiteengezette hypothese van metapopulaties. Het wetenschappelijk onderzoek
heeft de basisgelegdvoor het begrijpenvan
deverbanden tussen de ruimtelijke configuratie van habitats (alsresultante van oppervlakte,liggingen isolatie) met het voorkomen
vansoorten enfluctuaties in het bezetten van
niches inde habitats.Dit 'correlatieve'
onderzoek werpt zijnvruchten afin het
modelleren van bepaalde soortengroepen in
goed omschreven landschapstypen (bosvogels inhet dekzandlandschap, bijvoorbeeld). Klassificatievande versnipperingsgevoeligheid vanafzonderlijke soorten op
grondvan hun levensduur, dispersiecapaciteit,
habitatkeuze,afmeting, reproductiesnelheid
enzovoort vormt eenvan de uitdagende
onderzoekssporen die inde programmeringsstudiewordt voorgesteld. Experimenteel
onderzoek staatechter noginde kinderschoenenzowordt geconstateerd. Inde
driehoek'oppervlakte-isolatie-habitatkwaliteit'
wordt bij het onderzoek deze derdevariabelezelden meegenomen om de research
niet naareencomplexiteit te tillen die niet
meer onderzoekbaar is.Langetermijn
onderzoek ontbreekt alsook het onderzoek
op globaler schaal.Eenbeeld dat aardig
overeenkomt met dealgemene karakteristiek
die Pimm (U) schetstvandefeitelijke terreinen
van het huidige ecologisch onderzoek afgezet
tegenhet noodzakelijke ambitieniveauzoals
dat door de huidige natuurbeschermingsproblematiek eigenlijkwordt geëist
Ondanks het omvangrijke onderzoeksprogramma 'Ruimtelijke rangschikking'wat
het IBN nu heeft lopen ishet dusveel te
optimistisch om het dichtenvanalle open
vragen op kortetermijnte verwachten.
Bovendien moet het onderzoek zich om
capaciteitsredenenvooral richten op
prioritaire soorten voor het natuurbeleid. Het
gaatdaarbij danvooral om de grotere
soorten. Eenomvangrijkterrein blijft daarmee
noodgedwongen onbestreken.
De centrale vraagvoor het beleid isdan ook
hoe dewetenschappelijke onzekerheden de
voorgestelde maatregelen moeten beïnvloeden.Duidelijk isinelkgeval datwij ons niet
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kunnen veroorloventewachten tot alle
vragen volledig beantwoord zijnener een
overtuigend theoretisch raamwerk isopgebouwd. Toch staanwij zeker niet met lege
handen.Allerlei inde praktijkvan inrichting
en beheer genomen maatregelen latenzien
dat detrend in deteruggangvande natuurlijke kwaliteit omgebogen kanworden. Dat
de natuur, alsdejuiste condities weer
aanwezigzijn over een opmerkelijke veerkracht blijktte beschikken. Ruimtelijke
maatregelen waaronder ontsnipperingsmaatregelen lijkentot deweinige middelente
behoren die ons nuter beschikkingstaan om
hettijtekeren.Eenvergelijking met de
medischewetenschap dringt zichop waar
doktoren somsweten dat een medicijn werkt
maar in het duistertasten over hetwaarom.
Inhet natuurbeheer zitten wij inde situatie
waarin door planners in concepten vertaalde
theorieën direct aansturend werken op het
onderzoek*'*' of hypotheses vanwetenschapperszeer snel door de beleidsmakers uit de
studeerkamer worden bevrijd. Het
omsmeden van biogeografische inzichtenin
het concept van de 'ecologische infrastructuur' isdaarvaneenvoorbeeld 0 *'. Omde
analogie met de medische wetenschap verder
te voeren:erzalom deteruggangvan de
natuurte stoppen op verschillende curatieve
frontentegelijk gewerkt moeten worden.Een
vande meer haalbare en kansrijke instrumenten waarmee op middellange termijn effect
gesorteerd kanworden ishet bestrijdenvan
deversnippering,of meer algemeen, de
ruimtelijke oorzaken vande achteruitgang. De
middelen zijn indit hoofdstuk geïdentificeerd:
verruimen vanhet functionele oppervlak,
opheffen ofverminderen van isolatie en lest
best hetverbeteren vande habitat-kwaliteit.
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Numberofspecies

2
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Ay")

Biogeography

Length of
study
(inyears)

Afb2.7 Karikatuurvandetemporele,ruimtelijkeen organisatorischeschalenvanhetecologischonderzoek.Hetmeesteecologische
experimenteleonderzoekwordtverrichtoverzeerkortetijdsspannesenopkleineruimtelijkeschaal.Zelfsdelandschapsecologie
houdtzichmeestalbezigmetmaarweinigsoortenofsoortengroepentegelijk.De'resolutie'vandepaleo-ecologieisveelgroter
danzelfshetlangstlopendeonderzoekindeoverigetakkenvande
ecologie(denkbijvoorbeeldaandenauwkeurigheidvan ca100jaar
inpollenanalyses)enalhoeweldebio-geograflezichwelbezighoudt
metdispersieophetgrootsteschaalniveau,houdtmenzich daarin
weerzeldenbezigmettemporeleveranderingenoverlangeretijd.
NaarPimm(1991)

Het huidige plafond van de kennis ende
daaruit voortvloeiende wetenschappelijke
onzekerheden vergen een hogere prioriteit
voor hetvolgen vanontwikkelingen na
ingrepen over langeretijd (monitoring), het
blijven energie stekenin detheorievorming,
maar noopt ooktot eenzekere relativering.
Maatregelen moeten eigenlijkzodanig
'gedimensioneerd' worden dat ook ruimte
kanworden geboden aanveranderende
inzichten indewetenschap.
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beeksystemen zoals stuwen en duikers om deze weer
passeerbaar te maken voor migrerende vissoorten is
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'Het opruimen van belemmeringen indit soort mondiale
trekbewegingen die op het Nederlands grondgebied liggen.
Het wegnemen van de talrijke belemmeringen in onze
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3 OORZAKEN EN
KNELPUNTEN

3.1 D e geschiedenis van de versnippering
Het schetsen van de historische dimensievan
het probleem van deversnippering iseen
goede manier om kenniste maken met de
'versnipperaars' en om de oorzakenvan
versnippering naderte bekijken. Het in beeld
brengenvande specifieke effecten vande
verschillende versnipperende functies levert
de opmaat voor hetgericht formulerenvan
knelpunten en legt daarmee ook debasis
voor de oplossingsrichtingen,die in het
volgende hoofdstuk worden gepresenteerd.
Aan de orde komen achtereenvolgens:
• de ontginningvan Nederland
• de waterhuishouding
• de landinrichting
• de lijnvormige infrastructuur (wegen,
kanalen,spoorwegen, hoogspanningsleidingen)
• de verstedelijking

r

Alb.3.1Woest«gronden(nlet-ontgonnen
gebiedenmet verspreide bewoning) ca1300

3.1.1 D e ontginning van Nederland
Iniets meer dan 2000jaar,vanafhet begin
vande sedentaire landbouw inonze deltais
eengebiedvanca 33.000 km2 strandwallen
en kwelders,vlechtenderiviersystemen,grote
overstromingsmoerassen, uitgestrekte
wouden en onafzienbare, levendeveensystemen door de mensvoor een zeer groot
deelgeschikt gemaakt voor de produktie van
voedsel. De occupatiereeks loopt vande
eerste hoogwatervrije terpen met kleine
bedijkingen (van500 VCtot I100NC) viade
geconcentreerde dorpen inde zandgebieden
(700-1500) en deveenontginningen met hun
karakteristieke wegdorpen in West-Nederland (1000-1900) naar de moderne tijd
(inpolderingen en droogmakerijen 1400heden) tot nade uitvindingvan de kunstmest

Afb. 3.2 Woeste gronden (niet-ontgonnen
gebieden met verspreide bewoning) ca 1850
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in de periode 1850-1960,dejonge heideontginningen(l). De kaartjes lopen met
zevenmijlslaarzen door degeschiedenis en
gevenalleen de resterende "woestegrond"
inelke periode weer, nietgespecificeerd naar
verschillende ecosysteemtypen. De rol van de
grote wateren alsnatuurgebieden komt hierin
dus niettot uitdrukking. Evident uit de
kaartenreeks komt uiteraard hetverliesaan
oppervlakte en de relatiefversnipperde
liggingvande resterende natuurgebieden
naarvoren,afb.3.1t/m 3.5 (Bron:Atlasvan
Nederland(2)). Infeite iser sprakevaneen
omkering:vancultuureilanden ineen natuurlandschap naar natuureilandjes ineen
cultuurlandschap.Voor ons onderwerp iser
nogeenaantal andere interessante observatieste doen:
• De meest rijke gronden zijn alseerste
ontgonnen.Referenties vande oorspronkelijkeecosystemen aldaarontbrekengoeddeels.Dit gegeven heeft langetijd het
blikveldvande natuurbeschermingbepaaid:
grote nadruk op actuele waarden inde
schralevoedselarme hoek vanhet spectrum. De ontwikkelingen inde Oostvaardersplassen leidden indejaren 80tot een
bijstellingvan het beeld(3).
• Omgekeerd ishet zodatde overgebleven
natuurgebieden deelsvoor landbouwkundiggebruik ongeschiktwaren.Stuifzanden,
stagnantegronden met keileem in het
profiel,steile hellingen maakten landbouw
fysiek onmogelijk.Andere waren vanwege
hun lage natuurlijke voortbrengend vermogenniet interessant.
• Overgangsgebieden tussenwater en land
oftussenhogere gronden endevenen
hebben op mensendoor de eeuwen heen
altijd hunaantrekkingskracht gehad.Lagen
daarvroeg indegeschiedenis vooral
praktische overwegingen alsveiligheid of
verscheidenheid aanvoedselbronnen aan
ten grondslag,later spelenook strategische
enhandelsmotieven een rol.Vanafde
zeventiende eeuw voegen zichdaar ook
nogesthetischegronden bij dieeerst
landgoederen en buitenplaatsen en
recenter sub-urbanisatie envillawijken deze
aantrekkelijke zonesdedenopzoeken.
Hiermee iseen deelvande natuurlijke
gradiënten inde loop dertijdengeoccupeerddoor menselijke nederzettingen,
soms omvangrijk en stenig,soms kleiner
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Afb.3.3 Natuurgebiedenca 1930
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Afb.3.4 Natuurgebieden ca I960

Afb.3.5 Natuurgebieden ca 1986
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en in een lossere pakking.Inelkgevalzijn
hierdoor (en door de daarbijbehorende
infrastructuur, maar daarover later) barrières aanwezig op veel contactzones
tussen de verschillende fysisch-geografische
regio's die ons land rijk is.Voor dieren die
afhankelijk zijnvan het pendelentussen
twee (of meer) verschillende systemen (vgl
ook afb.2.5,uit hfst.2.3) ofgebonden zijn
aanhet specifieke overgangsmilieutussen
twee systemen heeft dat een sterkversnipperend effect: barrièrewerkingrespectievelijkverlies/verkleiningvanleefgebied.
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boezems,gemalen,uitlaatwerken en sluizen
op diewel een heleboel structuurvariatie
toevoegde,maarook evenzovele
hydrologisch min of meer geïsoleerde
gebieden opleverde,afb.3.6.
Op de hogere gronden ginghetvooral om

Het resultaat iseentamelijkonsamenhangende,verbrokkelde configuratie van natuurgebieden. Ecologische,hydrologische en
biogeografische relatieszijnverbroken. Dit
geldtalvroeg indegeschiedenisvoor een
aantalgrotere soorten die uit het systeemzijn
verdwenen,doordat hun leefgebieden te
kleinwerden ofte geïsoleerd kwamen te
liggen,door jacht of doordat zij concurrentie
vormden voor de gedomesticeerde huisdieren.Aannemelijk isdat het overgrote deel
van deze soorten alseland,bever, wilde
runderen en paarden (zozij nietzijn uitgestorven),zelfsalser opnieuw inons land
geschikte leefgebieden aanwezigzijn,zijdeze
nooit meer op eigen kracht zullen kunnen
bereiken.
3.1.2 Waterbeheersing
De succesvolle ontplooiing vande landbouw
en de opkomst vaneen stedelijke cultuur zou
ondenkbaar zijngeweestzonder eentenminstegelijketred houden van de ontwikkeling
van middelen om dewaterhuishouding inde
deltavergaandte beheersen.Vaakwashet
andersom:eentechnische innovatie in
dijkenbouw, bemalingstechniek of baggermaterieel die de start gavenvoor een nieuwe
ontginningsgolf. Ontwateringsmogelijkheden
zijn uiteraard een belangrijk instrument
geweest voor de ontginningen hetgeschikt
houden van deverworven gronden voor de
landbouw: deveenweidegebieden zijn
daarvan het levende(?) voorbeeld.Technische
(on)mogelijkheden, plaatselijkewensen,
inwevingvanandere functies (zoalsscheepvaart of defensie),samenwerkingentegenwerking op het gebiedvandewaterhuishouding leveren in laag-Nederlandeen
lappendeken vanverschillende polderpeilen,

Afb.3.6 Detailuite«nwmterstaatskaart

het onder controle brengenvandegrillighedenvande beeksystemen (overstromingen
bij hoge afvoer) enom het opvoeren van de
geschiktheid voor de landbouw: afvoercapaciteit vergroten,waar nodig"normaliseren", plaatsenvan stuwen om een optimaal
waterpeilte garanderen indroge perioden
etc, afb.3.7.
Migrerende aquatische soorten (riviervissen,
zalmachtigen,aal,etc) kunnen in Nederland
dus met alle problemen geconfronteerd
worden diewijvoor landgebonden soorten
alhebben onderscheiden:geïsoleerde
populaties die "opgesloten" zitten ineen
hydrologische eenheid,barrières in de vorm
vanstuwen,sluizen of uitlaatwerken,verlies
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van leefgebied door rivier- en
beeknormalisatie enverminderingvan de
bruikbaarheid van bestaand leefgebied door
waterverontreiniging.
3.1.3 Ruilverkaveling, landinrichting

Afb. 3.7 Stuwen
ineen beeksysteem

Hettelkenmale verbeterenvande externe
produktieomstandigheden isinveel
ontginningslandschappen aleeuwen eenzaak
vanvoortdurende aandachten rusteloze
arbeid.Vanafdejaren '30 isdezetaak door
overheid enboeren gezamenlijkter hand
genomen.Op het hoogtepunt vande
ruilverkaveling indejarenzeventigwaren er
op enigmoment ca200.000 hain procedure
of inuitvoering.Het cultuurlandschap isin
een permanent proces van herstructurering
gewikkeld.Verbeteringen inontsluiting,
kavelmaaten kavelliggingen ontwatering
optimaliseren de condities voor de landbouw.
De effecten van deze"herontginning" door
cultuurtechnische maatregelen op de natuurlijke kwaliteiten zijnvelerlei.Inrelatie met
versnippering moeten met name worden
genoemd:
• elementen dievroeger eenfunctie hadden
inhet landbouwsysteemzoalshoutwallen,
singels,drinkdobbes,pestbosjes worden
vooral indejaren zestigenzeventigbij
kavelvergrtoing enrationalisatie uit het
landschapverwijderd.
• deverbeterde externe produktie-omstandigheden maken intensiever grondgebruik
mogelijkwaardoor een (verdere) verhoging
van de 'landschappelijke weerstand' voor
migratie door het vrije veld optreedt.

AA. 3.8 Ruilverkavelingtot 1934

Afb. 3.9 Ruilverkavelingtot 1964 (cumulatief)

Ontginningen cultuurtechnische optimalisatie
samenzorgenvoor enorme verschillen in
structuurvariatie ten opzichte vande oorspronkelijke situatie (zieafb.3.11, waarin
dezeverschillenvoor een dekzandgebied
schematischzijnweergegeven). Het zijn
vooral dezeveranderingen die het cultuurlandschap zijn 'harde' envijandige karakter
voor veel soortenverlenen.
Ruilverkavelingwas,,kortom,tot nogtoe het
instrument bij uitstek voor ontsnipperingten
behoeve vande landbouw. Het moderne
landinrichtingsinstrumentarium wordttegenwoordig ook ingezetvoor het ontsnipperen
van de natuur.
Afb. 3.10 Ruilverkavelingt o t 1984(cumulatief)
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Afb.3.11 Schematischeweergavevandeschaal
waaropbiotischeprocessenmicro-variatie
toevoegenaandegrootschaligegeomorfologischeordening.
Hetgaatomeenbreedscalaaanvormenzoals
graspollenuitsuccessieinhoogvenen, pootafdrukkenvangrotegrazers,wroetgatenvan
varkens,molshopen,etc.Ontginning,veranderdeontwateringengrondwaterwinning
resultereninverminderingvandemacroverbandenindeorde-groottevan kilometers;
cultuurtechniekenintensiefgebruikdoende
verschillenopdecimeterniveauvervagen.Zij
zijnvervangendooreenmeso-structuurophet
niveauvanhectometers,gekoppeldaan het
verdichtewaterlopenstelsel.Bron: H+N+S/DHV
(I99l)<4>
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dicht netwerk van (stoom)trams. Eenkaart
uit beginvan dezeeeuw laatziendatmen,
met alleeneen postkoetsonderbreking op de
Veluwe,in principevan Groningen naar
Zeeuws Vlaanderen kon reizen door eindeloos overte stappen vantram naartram. Dit
laatste netwerk isnuofgrotendeels omgezet
inwegen,geheel verdwenen of maaktdeel
uitvan de industriële archeologie vanons
land.
Het netvanhoofdwegen voor de auto
ontwikkelde zich ineerste instantieviahet
opwaarderen,verbeteren enverbredenvan
de oude hart-op-hart verbindingentussen de
steden.De stap naardeauto-snelweg wordt
deelseveneensop dezeoude lijnen inhet
landschap gemaakt. Daar,waar de nieuwe
eisen die het snelverkeer eist niet kunnen
worden beantwoord worden geheel nieuwe
tracésgezocht.Vooral met het proces vande
suburbanisatie in beginjarenzestigneemt de
mobiliteit sneltoe: de hogere enmiddeninkomenstrekken naarwoningen in het
groen;werk blijft inde stad,pendel ishet
gevolg.Wonen ondergaat een schaalvergroting diegeconcentreerd wordt opgevangen in
groeikernen.Tegelijkertijd verdringen
kantoorfuncties dewoonfunctie uit de
binnenstad (cityvorming). Na suburbanisatie
van hetwonen komt ook de suburbanisatie
van hetwerken op gang.Technologische
innovaties op hetgebiedvan produktiewijze
entransport maken bedrijven 'mobiel'<S). Het
tijdperk vanhet 'grote forenzen' breektaan.
De groei van de mobiliteit wordt verder in

3.1.4 Lijnvormige infrastructuur
De dooraderingvanons landdoor omvangrijkeverbindende netwerken met een
regionale of landelijke functie heeft zijn
beginpunt inhet stelselvantrekvaarten inde
17een 18eeeuw. Deels op deze zelfde
tracés speelt zich in de 19eeeuw eenware
vervoersrevolutie afmet de ontwikkelingvan
de spoorwegen. Inrelatiefkorte tijd ontwikkelde zicheen landelijk spoorwegennet uit
veelal regionaal begonnen initiatieven.Fijne
vertakkingen zijn ook aanwezig.Tot de
opkomst vande auto kent Nederland een

Afb.3.12Spoorwegen
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