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Abstract

Bakker,T.W.M.,Klijn,J.A., Zadelhoff,F.J.van (1981).Nederlandsekustduinen;
landschapsecologie/Dutchcoastaldunes;landscapeecology,ISBN9022007707,
(viii)+ 144p.,23figs,6tables,146refs,3app.,Eng.summary,Eng.legends
tofigsandtables.
Also:Doctoral thesis,Wageningen.

Thisinterdisciplinary studyoflandscapeecologyhashelped inthedevelopmentof
theoryandmethodsby systematicuseofsystemstheory.Analysisoftheflowofmaterialandenergyinsubsystemsofthelandscapeleads tothedesignofahierarchic
model.Thiscontainsnaturalcomponents andprocesses,andhuman influences,classifiedbytheirrelative (in)dependence.Withthegeneralmodel,descriptionandforecastingofeffectsofman-madeandnatural changeswaspossible. Specialmodels,
intended especiallyforthecomponentgroundwater,illustrate theprinciples.Major
changesintheDutchcoastaldunesaredescribed andestimated.Inacentury,there
hasbeenaseriousdecreaseinecologicalvalues,mainlycausedbycoastalerosion,
building,considerable loweringofgroundwater,infiltrationandman-madeforests.
Only40%oftheareaisunaffected orincreased invalue.
Amapoflandscapeecologycombinesgeological,geomorphological,pedological
andvegetationaldata.Theduneslacksreceived extraattention,being themostvulnerablekindofhabitat.Themap legendreflects theprinciplesofthehierarchic
model.
Theresultswereusedfor landevaluation,inwhichnatureconservationhas
priority.Formertypesoflanduse,oftencontributing toecologicalvalueswere
mainlyagricultural.Theirdisappearance implied alossofvalue. 'Relevant'types
oflandusearedealtwith,partly inrelationtotworepresentativeareas,leading
toanassessmentofwhichactivitiesare 'tolerable'or 'desirable'
Freedescriptors.Coastaldunes;duneslacks;landscapeecology;groundwater;landuseplanning;systems theory;Netherlands.
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1 Inleiding

1.1 ACHTERGRONDVANDEZEPUBLIKATIE
Op 1juli 1976starttehet zogenaamde 'TNO-Duinvalleienonderzoek'.Ditonderzoek,
datoorspronkelijk tweejaar zouduren,kreegdevolgende taakomschrijvingmee:
1.Hetgevenvaneentotaaloverzichtvaneertijdsenthansnogaanwezigevochtige
duinvalleien indeNederlandsekustduinen,onderanderedoormiddelvaneenkartering.
2.Hetgevenvaneenkarakterisering entypologievandezeduingebieden -speciaal
metbetrekkingtotdevochtigeduinvalleien-innationaaleninternationaal verband
ophetterreinvangeomorfologie,bodem,waterhuishouding,floraenvegetatie.
3.Hetaangevenvandekwantitatieveenkwalitatieve achteruitgangvandevochtige
valleienvoordeonder 2genoemdeaspecten.
4.Hetgevenvaneeninventarisatieeneenevaluatievanbeheersmaatregelen inheden
enverledenmetbetrekkingtotduin(vallei)-milieus (zowelvoorhetinwendigals
uitwendigbeheer).
5.Aangevenvanhetoptimalebeheervandevochtigeduinvalleientenbehoevevanhet
behoudeneventueelherstelvandeecologischekwaliteiten.
6.Nagaanwatdemogelijkheden zijnvoordevormingvannieuwevochtigeduinvalleien.
7.Voor zovermogelijk,vanuiteenstrevennaarhetverkrijgenvanoptimaleecologischeengeomorfologischevariatie,beoordelenvandegevolgenvanhuidigeentoekomstigemaatschappelijkeactiviteiten,zoalswinningvandedelfstoffen (o.a.water),
bosbouwetc.
Debelangrijkste aanleidingomtotditonderzoekovertegaanwerdgevormddoor
hetverschijnenvanhetStructuurschemadrink-enindustriewatervoorziening in1972.
Inditstructuurschema iseenprognosegemaaktvanhetwaterverbruikvoorhetjaar
2000enwordtgeconcludeerddateenaantalprojecten,onderandere inhetduingebied,
noodzakelijk zijn.
Uiteindelijk isgedurendebijnadriejaaraanhet 'TNO-Duinvalleienonderzoek'
gewerktenheeftditgeleidtottweerapporten:
-Eenuitgebreidbasisrapport.Ditbasisrapportbestaatvooreendeeluitalgemene
hoofdstukkenwaarindeverschillende componentendievoordevormingenhet instand
houdenvanhetduinlandschapvanbelang zijnwordenbehandeld.Hetgaatdaarbijom
componentenalsklimaat,geologie,geomorfologie,hydrologie,bodemenvegetatie.
Verder iseenlandschapsecologischewerkwijzeontwikkelddietotintegratieenonderlingesamenhangvandeteverzamelengegevensmoetleiden.De indealgemenehoofdstukkengeschetste theorieënzijnvervolgenstoegepastvoorhetheleNederlandseduin1

gebied,watgeleidheefttoteenbeschrijvingvanditgebiedin16zogenaamdedeelrapportenmetbijbehorende,geomorfologische,hydrologischeenvegetatiekundige
kaarten1:25000(zieBakkeretal.,1979a).
-Eensamenvattendeindrapport.Geziendeomvangvanhetbasisrapport,ruim1000
bladzijden,enomtoteenbeterehanteerbaarheideneentoegankelijker totaaloverzichttekomenistevenseensamenvattendeindrapport samengesteld (Bakkeretal.,
1979b).Inditrapportisdewerkingenhoedanigheidvandeverschillendelandschapscomponenteninwatgemakkelijkerbewoordingengeschetstenzijnoverzichtskaartenvan
hetheleNederlandseduingebied (1:100000)opgenomen.
Inhetwerkschemaoppagina3isaangegevenwelkewerkzaamhedeninhetkadervan
het 'TNO-Duinvalleienonderzoek'zijnuitgevoerdenhoedezewerkzaamhedenonderling
samenhingen.
Toendewerkzaamhedeninhetkadervanhet'TNO-Duinvalleienonderzoek'ophun
eindliepenwerdvanuitdebegeleidingscommissiedesuggestiegedaanhetverzamelde
materiaalverderuittewerkenindevormvaneenaantalproefschriften.Inhetnajaarvan1981verschijnenvierpublikatiesdietezamendrieproefschriftenvormenen
dieeengrotematevanonderlinge samenhang zullenvertonen.Detitelervanluidt:
Nederlandsekustduinen
Landschapsecologie (Bakker,T.W.M.,J.A.Klijn&F.J. Zadelhoff)
Geomorfologieenbodems (J.A.Klijn)
Geohydrologie (T.W.M.Bakker)
Geobotanie (F.J.vanZadelhoff).
Bijhetbeoordelenvandezepublikatiemoetdezeonderlingesamenhangende
achtergrond zoalsdiegeformuleerdisindetaakomschrijvingvanhet 'TNO-Duinvalleienonderzoek'nadrukkelijkinhetoogwordengehouden.
Hetonderhavigedeel,Landschapsecologie,bevatindehoofdstukken1en2een
doorKlijngeschrevenbijdrageaandetheorie-enmethodiekontwikkelingvanlandschapsecologischonderzoek.Eenuitwerkingvandetheoretischeprincipes,toegespitstop
hetNederlandseduingebied,wordtinhetdoorBakkergeschrevenhoofdstuk3gegeven.
Hoofdstuk4iseengezamenlijkebijdragewaarindelandschapsecologischekaartvan
hetNederlandseduingebied centraalstaat.Inhoofdstuk5tenslottewordtdoorVan
Zadelhoffeenevaluatievandeverzameldegegevensvanuiteenoogpuntvannatuurbeheergegeven.
Hoeweldetekstinonderlingoverlegtotstandisgekomenblijftdehoofdverantwoordelijkheidbijdeauteursvandeafzonderlijkehoofdstukkenberusten.
1.2 LANDSCHAPSECOLOGIE;EENVERKENNING
1.2.1

Problematiek en

doelstellingen

Landschapsecologieisnoggeenvolgroeidewetenschap.Determwerdpasin1938door
CarlTroll ingevoerd,terwijlpogingenomlandschapsecologieindepraktijkte

Geomorfologie en bodems

Geohydrologie

Geobotanie

- klimaathistorie

- grondwaterregiemen
grondwaterkwaliteitin
valleien

- historische gegevens
m.b.t.plantengroei

- geologie
-historisch-geografische aspecten(o.a.
kus11ijnontwikkeling,
verstuiving)
- invloedvandemens

- randvoorwaardenvan
belangvoorgrondwaterregiemengrondwaterkwaliteit
- historische gegevens

-bodemkundigeverkenning

- hydrologische
kartering

- floristische inventarisatie
- vegetatiekundige
karakterisering
- relatie grondwaterregiem/plantengroei
- beheer inhedenen
verleden

- inventarisatiegeomorfologische gesteldheid d.m.v.kartering

- isohypsenkaarten
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- inzicht interreinvorming

- overzichtvaneertijdsenthansaanwezigevochtigeduinvalleien

- aangevenvankwalitatieveenkwantitatieve achteruitgang
van duinvalleivegetaties

- inzicht ina-biotischemilieufactoren
(excl.actueel klimaat
enhydrologie)
- overzicht huidige
toestand; classificatieenkarakterisering
van landschapsvormen
enactuele geomorfologische processen
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karakteriseringvanhet
grondwater inrelatie
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actuele processenen
karakteriseringvan
devegetatie
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
t . a . v . BELEID EN BEHEER
Overzicht werkzaamheden en fasering b i j het 'TNO-Duinvalleienonderzoek'(Bakker e t al,1979a)

brengenvooralvannadeoorlogdateren.Inons landisditnogslechtseentiental
jarenhetgeval (Leser,1976;Burggraaf£etal.,1979).Eennieuwkomeronderdenatuurwetenschappendusdiebijnader inziennognauwelijksovereenduidelijkbegrensd
vakgebiedofeentyperendemethodiekbeschikt.
Voorzover landschapsecologiemetkinderziektentekampenheeft,isditnietzozeeraandekorteperiodevanhaarbestaantoeteschrijvenalswelaande specifieke
geaardheidvanhetonderzoeksterreinenaandebenaderingdaarvan.Bovenalgaathet
hieromeenpogingtotintegratievanveelsoortige gegevensdiedooruiteenlopende
disciplines zijnofwordenbijeengebracht.Ditfeit zorgtvoorproblemen. Immers,het
wetenschappelijkbedrijfenzekerhetnatuurwetenschappelijk deeldaarvanheeftvele
decenniavanspecialisering achterderug.Ditbrachtnaasteenovervloedaandisciplinesensubdisciplinesookeenverwijdering inonderzoeksdoelstellingen, -methoden
enterminologieënmet zichmee.Eenenandervormteenhandicapvooreenopintegratiegerichtebenadering.
Tegendezeachtergrondkandelandschapsecologie alseentegendraadsewetenschap
worden'beschouwd.Demoeilijkheden zijnvanwetenschappelijkeenpraktischeaard.In
wetenschappelijkopzicht,omdatmentemakenkrijgtmetonderwerpenvaneenzeerverschillendkarakterdiezichnauwelijks latenvergelijkenomdateen gemeenschappelijke
noemer (nog)ontbreekt.Inpraktischopzicht,omdatgeïntegreerdonderzoekeeninterdisciplinaire aanpakvraagt.Ditbrengtdenoodzaakmeevaneenprincipiëlebereidheidtotsamenwerking,eengeschikteorganisatiestructuur,enookeenzekereconsensusomtrentdoelstellingenenmethoden.
Naastremmendeomstandighedenzijnerookfaktorendiedeontwikkelingvande
landschapsecologie stimuleren.Eenbelangrijkedrijfveer isdemaatschappelijkebehoefteaanbruikbaar landschapsecologischonderzoekvoorhetbeleid tenaanzienvan
hetbehoudeneenverstandiggebruikvannatuurenlandschap.Dezebehoeftekomttot
uitdrukking indesnelleontwikkelingophetgebiedvanmilieukarteringenoflandschapsecologischekarteringen (Burggraaffetal.,1979)endemilieu-effectrapportage
(Anonymus, 1979).
Wellichtveroorzaaktdoordeaandrangomopkortetermijnmetenigszinsbruikbareonderzoeksresultatentekomen,tekent zich-ookinonsland-steedsduidelijker
eengebrekafaanbruikbaretheoretischegrondslageneneendaaropgefundeerdeintegratiemethodiek.Eenbezinningdaaroplijktderhalvegeboden.Demogelijkheiddaartoe
bestaatomdaterinmiddelsenigeervaringmetonderzoekop landschapsecologischgebiedendedaaraanklevende tekortkomingenopgedaanis.Eerst iseentheoretische
basisnodigdiedeintegratievan zeerheterogene,statischeendynamischeeigenschappenvanhetlandschapmogelijkmaakt.Dezetheorieendaaraanverbondenmethodiekkunneninidealevormvanhetruimtelijkbeleidenhet concretebeheerhouvastbieden.
Zekunnendaneengoedebasisvormenvoorlandschapsecologischekarteringenenmilieueffectrapportage.
Inditbestekwordteenbeperktebijdrageaandezetheorie-enmethodiekontwikkelinggeleverd.Wijbeperkenonstotenkelehoofdlijnenvoorhet landschapsecologisch

onderzoekvandeNederlandsekustduinen.Inditverbandgoldenalsprioriteiten:
1.Eenvoorlopigeafbakeningvanhetlandschapsecologisch onderzoekterreinendebenaderingdaarvan.
2.Hetverschaffenvaneensysteemtheoretischebasisdiedoormiddelvangemeenschappelijkenoemers (unifyingconcepts)eenhouvastbiedtbijdeintegratievanstatische
endynamischegegevensvanabiotische,biotischeenzomogelijkantropogenevariabelenenbijdebestuderingvandeaardvanhunbetrekkingen,inhetbijzondervoorde
Nederlandsekustduinen.
3.Het,inaansluitingophetonder2.genoemde,zomogelijkaanbrengenvaneen
ordeningindediversevariabelenopgrondvanhunrelatievebelangrijkheidinde
stoffen-enenergiestromen.
4.Hettoepasbaarmakenvandetheoretischebeginselenindediversestadiavanintegratievanlandschapsecologische onderzoekresultaten,zoalsdebeschrijvingvaneffectenvaneennatuurlijkeveranderingin(éénder)landschapscomponenten,deeffectbeschrijvingvanmenselijk ingrijpenendelegenda-opbouwvanlandschapsecologische
kaarten.
Dezepuntengevenaanwelkeproblematiekinhoofdstuk1en2centraalstaat.Om
praktischeredenenishetbetoogtoegespitstopdesituatiein(send-)natuurlijke
landschappeneninhetbijzonderopdeNederlandsekustduinen.Verderligthetaccent
opdeplantengroei.Ditkandeelsuitdedoelstellingenvanhet'TNO-Duinvalleienonderzoek'wordenverklaard (1.1),maarerzijnookmeerfundamenteleredenenvoorte
geven.Plantenstaanaandebasisvandelevensgemeenschappenintermenvanenergieenstoffenstromingen (par.2.3.2),waarbijzijeenduidelijkerelatiemetabiotische
milieufactorenvertonen.Verder zijnzijgoedherkenbaar,relatiefgoedonderzochten
ecologischgeduid (Westhoff&DenHeld,1969;Londo,1975;Doing,1966,1974;Van
Zadelhoff, 1981).
Detheoretischebeschouwingeninhoofdstuk1en2zijnabstractgehouden.Hoofdstukken3en4gevenvoldoendetoelichtingindevormvanconcretevoorbeelden.
1.2.2

Oorsprong en werkterrein

van de

landschapsecologie

Zonderdehistorievandelandschapsecologietewillenbeschrijven,ishetverhelderendomnategaanwaarhaarwortels liggen.Determ zelfbiedtdaartoeaanknopingspunten,aangeziendewoordenlandschapenecologierespectievelijkhetobjectvanonderzoekendewijzevanbenaderingaangeven (Leser,1976;Weiss, 1977).
Vanafhetmomentdatdewetenschap zichexplicietmethetlandschapheeftbezig
gehoudenheeftdedefiniëringvanhetbegripvoorhoofdbrekens gezorgd.Dezemoeilijkhedenzijnvooreengrootdeelterugtevoerenopdeweerbarstigheidvanhet
onderzoekobjeet.Dit.objectisuiterstcomplexenzowelinverticalealsinhorizontalezinmoeilijkaftegrenzen.Verderishetstandpuntvandeonderzoekersaan
veranderingenonderhevig,eenontwikkelingwaarvandedefinitiesindeloopvande
tijdkunnengetuigen (o.a.Schmithüsen, 1976).

Wijbeperkenonstottweedefinities.Dezegevenaansluitingopdemeestrecente
ontwikkelingen oplandschapsecologisch terreininNederland enbiedenvooronsdoel
voldoendespeelruimte.DedefinitievanZonneveldetal. (1975)sluitvooreenbelangrijkdeelaanopdievanNeef (1967):
'Eenlandschapiseenrelatiestelseldatgevormdwordtdoor levendeenniet-levende
factorenineenaanzijnuiterlijkeverschijning teonderscheidendeelvanhetaardoppervlak'.VanderMaarel&Dauvellier (1978)gebruikeninplaatsvandetermlandschapdeminderbeladentermgeotoopendefiniërendieals 'eennaarvormenwerking
homogeenenherkenbaardeelvandegeosfeer'.Ondergeosfeerwordt indatverbandhet
geheelvanwerkingssferen aanennabijhetaardoppervlakverstaan,zoalsdeabiotischesferen,debiosfeerendenoösfeer.
Vooraldefysischegeografiemaaktalstamelijkpluriformewetenschap studievan
hetlandschap.Kenmerkend ishaarinteressevoordepatronen.Ditkomttotuitdrukking inhetveelvuldigvervaardigenvankaarten.Dit zijnmodellenwaarbijhet
ruimtelijkverband (depatronen)zogetrouwmogelijk isafgebeeld.Defysischegeografieislangetijdtoegespitstgeweestopdegenesevanvooraldeabiotischecomponentenvanhetlandschap.Dezeretrospectievebelangstellingheeftzichvooralop
demorfogeneseendepedogenesegericht.Inmiddels isdeaandacht intweeopzichten
watverschoven.Momenteelbestudeertmenmeerenmeerdeactueleprocessen inhet
landschap (Jungeriusetal.,1973).Ookbestaatereentendensomhetlandschap,meer
danvoorheen,tebenaderenalseensamenhangend geheelvanabiotischeenbiotische
componenten,inclusiefdedaarinoptredendeprocessen.Daarbij isdebetekenisvan
dediversecomponentenenprocessen inhet landschapvoordelevensgemeenschappen een
centraaluitgangspunt (Vink,1975,1980;Weiss,1977;Zonneveld, 1972).
Ecologie,hettweededeelvandetermlandschapsecologie,vindthaaroorsprong
indebiologie.Haeckel (1866)introduceerdedetermecologiealsdeleerdiezich
richtopdebetrekkingentussenhetorganismeen zijnmilieu.Ineerste instantiehad
dezehetkaraktervanautecologie,datwil zeggendatdebetrekkingentussendesoort
enhetmilieucentraal stonden.Möbius (1877)legdedaarnadebasisvoordesynecologie,waarbijdebetrekkingentussende levensgemeenschappenenhunmilieuende
organismenonderlingonderzochtworden.
Methetonderzoekvanrelaties enwisselwerking indeecologieontstondhetconceptecosysteem (Tansley,1935,1938). Dezebenaderingbleekdermatevruchtbaar (zie
(o.a. Odum,1971)datgesteldmagwordendathetsuccesvanhetconceptecosysteem
eensoortgelijkebenaderingbijhetonderzoekvanlandschappenheeftgestimuleerd.
Datditgeenkwestie isvaneensimpeletransplantatievantermenenmethodenwordt
duidelijkwanneerophetverschiltussenecosysteemenlandschappenwordt ingegaan
(par. 2.4;Doing, 1974).
Hetbegripecosysteemendedaarmee samenhangendeonderzoekingenhebbeneen
aantalonderwerpenopgeleverddie insterkematehetaanzienvandeecologie zijn
gaanbepalen.Levensgemeenschappenwordenbijvoorbeeldveelvuldigbeschreven in
termenvanenergie-enstoffenstromen,kringlopen, (primaire)produktie,organisatie

vanlevensgemeenschappen,voedselketensendergelijke.Veelecologischestudies
missen,zekerinvergelijkingmetdewerkwijzevangeografen,deruimtelijkebenadering.Zijgevenvooraldenietdirect zichtbarerelatiesenprocessenweerenbedienen zichdaarbijvanniet-ruimtelijkemodellen.Dezemodellen zijnmerendeelsabstractenberustenvooreenbelangrijkdeelophypothesen.Ellenberg (1973)steltin
ditverbanddaternogveelentijdrovendonderzoeknodig is,voordatwerkelijkvan
wetmatighedenmagwordengesproken.Hetzelfdegeldtnatuurlijkvoorconceptendie
niet indevormvanmodellenwordengepresenteerd.
Perdefinitiebehoorttotecologischonderzoekookdestudievanderelatie
tussenhetabiotischmilieuendelevendenatuur.Veelecologischestudiesblijven
beperkttotdeprimairemilieufactorenvoormetnamedeplant,zoalstemperatuur,
licht,vocht,voedingsstoffen,mechanische factoreneneventueel zuurstof-enkooldioxidevoorziening.Voorhetoverigegaatdeaandachtvooraluitnaarbiotischeverschijnselen.Ditbetekentdathetecologischonderzoekenhetdaarhechtmeeverbondenecosysteemconceptnoggeenvolwaardige inpassingheeftopgeleverdvanabiotische
aspecten (statischeendynamische)dieinhetlandschapeenrolkunnenspelen.Momenteel zijnontwikkelingen indierichtingbespeurbaar (bijv.Likensetal.,1977;
Bormann&Likens, 1979).
Doordeverschillentussende (fysische)geografieendeecologie (alsonderdeel
vandebiologie)inonderzoeksobjecten-methoden,iseensamenvoegingvandetermen
landschapenecologietotlandschapsecologie geenlouterformelekwestie.Vooreen
hanteerbare synthesevandeachterdezetermenverscholenonderzoeksrichtingen enmethodenzullennogdenodigehindernissengenomenmoetenworden.
Tenslottevermeldenwijeendefinitievanlandschapsecologie die-zoalsdoor
Vink (1981)wordtgesteld-eensemi-officiëlestatus inNederlandheeftverkregen,
namelijkdedefinitievanVanderMaarel&Dauvellier (1978): 'Landschapsecologieis
dewetenschapvandebetrekkingen tussendeaanhetaardoppervlakopelkaarinwerkendebiosfeerennoösfeerenerzijdsendeabiotischesferenanderzijds'.
Eenwatconcretereomschrijving isdievandeWerkgemeenschap LandschapsecologischOnderzoek (WLO, 1979): 'Landschapsecologie isdewetenschapdieopgeïntegreerdewijzestudiemaaktvanhetrelatiestelseldatgevormdwordtdoorlevendeennietlevendefactorenineenaanzijnuiterlijkeverschijning teonderscheidendeelvan
hetaardoppervlak'.

2 Theoretische achtergronden

2.1 EENFUNCTIONELEBENADERINGVANHETLANDSCHAP
Dehoofddoelstellingvanlandschapsecologisch onderzoekisdathetopintegratie
gerichtmoet zijn.Hierbinnen zijnverschillendebenaderingenmogelijkdiebijvoorbeeld zijnterugtevoerenopeenverschilinlevensbeschouwing (Bennett&Chorley,
1978).Deelsinsamenhangdaarmeenoemendezeauteurseenaantal (complexenvan)
vooronderstellingenofbenaderingendiealsbasisvoortheorievormingkunnendienen.
Eénvandiebenaderingenisdefunctionele.Daarbijwordtervanuitgegaandatde
werkelijkheidisoptevattenalsdeexpressievanverschijnselendiezichkunnen
herhalenenvoorspelbaar zijn.Ookwordtaangenomendatvormenfunctie onderling
verbandvertonen.
Dehuidigeontwikkelingenindelandschapsecologie sluitenvooralbijdezefunctionelebenaderingaan(Weiss,1977;Bouwer, 1980).Binneneendergelijkeaanpak zijn
accentverschillenmogelijk.Dezehoudenbijvoorbeeldverbandmetdewijzewaaropmen
debetekenisvanhetlandschapvoordelevendenatuurofvoordemensalsgebruiker
laatprevaleren.Vink (1981)noemtinditverbanddefyto-,dezoö-endeantropocentrischebenadering,waarbijdebetekenisvanhetlandschapvoorrespectievelijkde
plantengemeenschappen,dedierengemeenschappenendemenscentraalstaat.Bij de
laatstgenoemdebenaderingvermeldthijexplicietdatdemensalsgebruikervanhet
landschapookheeftterekenenmetdemiddellangeenlangetermijnenwaarinhetlandschapdemenstendienstekanstaan.Totdeverantwoordelijkhedenvandemenswordt
daaromookuitdrukkelijkdezorgvoorandereorganismengerekend.Daardoorisdeantropocentrischebenaderinggeschiktvoorzowelagrarischofenigandereconomisch
landgebruikalsvoornatuurbehouden-beheer.
Ofernueenzoö-,eenfyto-,ofeenantropocentrischebenaderingwordtgekozen,
inallegevallenkandefunctionelebenadering gebruiktworden.Hetbijvoeglijknaamwoord functioneelwordthiergekoppeldaandebetekenissenrolofwerkingvanhet
woord functie.Eenfunctionelebenaderingvanhet landschapbetekentdusdataanalle
verschijnselenenprocesseninhetlandschapeenzekererolkanworden toegeschreven
inhunrelatiemetdeoverigeverschijnselenenprocessen.Eenvoorbeeldkanditverduidelijken:debodemheeftonderandereeenfunctievoordeplantengroeialshouvast
voordewortels,voordevocht-envoedingsstoffenvoorzieningenalsplaatsvoorkiemingofoverwintering.Omgekeerdheeftdeplantengroeieenfunctievoordebodembij
bodemvormendeprocessen (vormingvanhumeuzelagen,uitloging,opnamevanstoffen)
enbijdebeschermingvandebodemtegenerosie.Eenlandschapsecologisch onderzoek
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houdt zichderhalvevooreengrootdeelbezigmetdebeschrijvingvanfuncties.Een
dergelijkebeschrijving ispaszinvolalshetactieveelementvoldoende totuitdrukkingkomt,metanderewoordenalshet landschap 'inwerking'onderwerpvan studie
wordt.
De functionelebenaderingvraagtaandachtvoordemateriële enstructureleverschijnselenvanhetlandschap,maarvooralvoordeprocessendiedeaardvanderelaties tussendediverse landschapscomponentenbepalen.
Intheoriekanmenbijhetonderzoekvanhetlandschapeenmomentopname maken
vandeactuelesituatie.Hierdoorvoertmeneenbeperking in,omdatelklandschapeen
onderdeel isvaneenevolutieproces datmeerofminder snelverloopt.Ditbenadrukt
denoodzaakvan inzicht indeontstaansgeschiedenis,omdatdaarmeedehuidigesituatiebetervalt tebegrijpenentoekomstigeontwikkelingenbetervoorspelbaarworden.
Ietsdergelijks isindeNederlandsekustduinenvantoepassingophetontstaanvande
duineninsamenhangmetdeklimaat-enkustgeschiedenis,hetverloopvandenatuurlijkesuccessie indevegetatie enderolvandemens tijdenshetontstaan (Bakkeret
al., 1979a, b ) .
Er zijnmeerargumentenomdegenesevaneenlandschapuitdrukkelijk ineen
landschapsecologisch onderzoektebetrekken,zelfsalsditonderzoek slechtshetinzichtindeactuelesituatietotdoelheeft.Inveelgevallenzijnmateriëleenstructureleaspectenvanhetactuelelandschapnamelijkveelgemakkelijker tebestuderen
enteinterpreterenbijeentoereikendekennisvandeontstaanswijze.Ditgeldtbijvoorbeeldvoorde (oppervlakte)geologie,hetreliëfendebodem. Inditverband is
eencitaatvanGoethevantoepassing (in:Maarleveld &DeLange, 1977): 'Manversteht
nurDas,vondessenEntstehenmanBegriffhat'.
BijdeStudievandeontstaansgeschiedenis van landschappenmoetmenzichvrijwelaltijdbehelpenmetmaterialenenstructurenuithetveiledendieeen indicatie
vandeprocessententijdevanhetontstaangeven.Ookbijmeerrecente processen
bedientmen zicheveneensvaakvanderelatietussenuiterlijk enproces.Indit
verband spreektmenbijvoorbeeldvandeindicatiewaardevandevegetatie,waarbijde
soortensamenstelling enstructuur informatiebiedenomtrentdeactueleof subrecente
ecologische relaties.Eendergelijke informatievewaarde isook inhetbodemprofiel
eninhetreliëfaanwezig,zijhetdatdezeeenveel langereperiodekunnenbestrijken.Dooreenverstandig gebruikvandeze indicatiewaarde,die indestatischeonderdelenvanhetlandschap (materialenenstructuren)voorkomt ismenminder afhankelijk
vandetijdrovende enlangdurigeprocesstudies.Deze laatsteblijvenechter zeker
wenselijk terverificatie.
Ommeerdanéénredenkanopde indicatiewaardevanstructurenofmaterialen
geenalte zwarewisselwordengetrokken.Deinformatiekandoorvermengingvankenmerkenuitverschillendeperiodenmetverschillende omstandigheden (bijvoorbeeld in
klimaat)dubbelzinnig zijn.Ookde interpretatievankenmerkendienietdoor 'vermenging' zijnverstoord,kansomsmoeilijkhedenopleveren.Deaanwezigheidvanstoringsvegetaties opeenbepaaldeplaatsgaatnietaltijdgepaardmeteenéénduidige
diagnosevandeachterliggende oorzaken.
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2.2 ENKELE SYSTEEMTHEORETISCHE UITGANGSPUNTEN
2.2.1 Kenmerken van een

systeembenadering

Uithetvoorgaandeblijktdatlandschapsecologisch onderzoekvooralvoordetaak
staatomsterkuiteenlopendenatuurwetenschappelijke gegevensteintegreren.Extra
aandachtdientdaarbijuittegaannaarderelaties tussendecomponentenendeprocessendiehierbijbetrokken zijn.Eenvandebelangrijkste takenishetzoekennaar
gemeenschappelijkenoemerswaarondersterkuiteenlopendeverschijnselenkunnenvallen.Deontwikkelingvandesysteemleer (eventueelsysteemtheorieof-analyse)opdit
terreinhoudtbeloften in.Hierbij staathetconcept systeemcentraal.Chorley&
Kennedy (1971) (zieook:Lockwood, 1979enVink, 1980)definiëreneensysteemals:
'eengestructureerd stelselvanobjectenofattributen.Dezeobjectenofattributen
bestaanuitcomponentenofvariabelen (d.w.z.verschijnselendievariabele grootheden
aankunnennemen)dieonderkenbareverbandenmetelkaarvertonenendietezamen
werkenalseencomplexgeheel,volgenseenwaargenomenpatroon'.VolgensDavidson
(1978)iseensysteemminofmeervandeomgevinggescheiden (zieook:Bennett&
Chorley, 1978).
Desysteemleerheeftgetrachteenlogischbegrippenpakketteontwikkelen,waarmeedebeschrijvingvansystemenmeteenzeerverschillend karakter (variërendvan
eentelevisietoesteltoteenecosysteem)inkwalitatieveenkwantitatieve zinmogelijkwordtgemaakt.Eendergelijkeaanpakontleent zijnwaardeaaneenalgemeneinzetbaarheidopallerleivakgebiedenenbiedtinbeginsel goede toepassingsmogelijkhedenaaninterdisciplinaironderzoek (Ferrari,1978;Hanken&DeReuver, 1976).
Systeembegrippen zijnalgemeeninzetbaardoordegrotematevanabstractie.Dewerkelijkheidwordtgereduceerdtoteenbeperktaantallogischebegrippendiezoveelmogelijkeenmathematischebewerking toestaan.Degrotematevanabstractietoonteveneensdezwaktevandesysteembenadering,omdatdenoodzaakblijftbestaandetoelichtingendetailleringbijdebeschrijvingvansystemeninvakgebondenentraditionele
termenteformuleren.
Systemenkunnenbehorentotdeconcrete,reëleofdeideële,abstractewereld
(Hanken&DeReuver, 1976).Bijonderzoekvandenatuurisvooraldeeerstgenoemde
categoriebelangrijk.Menkanzichrichtenopzeerkleine,relatiefeenvoudigesystemen, zoalsmoleculenofzeergroteencomplexe systemen,zoalsdebiosfeer.Indeze
contextishetlandschapoptevattenalseenuiterstcomplexsysteem,waarbinneneen
aantalredelijkgoedaftegrenzenkleinereeenheden zijnteonderscheiden (bijv. vegetatie,bodemengrondwater),dieopzichzelfookminofmeercomplexesystemenvormen. Ditillustreerthetverschijnseldatbijnaallesystemensubsystemenvaneen
grotersysteem zijn.Ophunbeurtkunnensubsystemenweerkleineresystemenomvatten.
Essentieelisdatsystemenandereenextraeigenschappenvertonendandesamenstellendeonderdelen.Alsvoorbeeldgeldtdereeksorganisme-orgaan-celofdereeks
molecuul-atoom-subatomairdeeltje.Ditverschijnselwordtwelaangeduidmetdeterm
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'Gestalt' (Chorley&Kennedy, 1971). Eenminofmeerequivalente constatering-die
vaakalshetadagiumvandeecologiewordtgehanteerd-isdat'hetgeheelmeeris
dandesomderdelen'.
Hetbeschrijvenvansystemeniseenzaakvanwoordenbeeld.Eenbelangrijkebesparingopwoordenwordtverkregendoorhetgebruikvanmodellen.Eenmodelvaneen
systeemiseenvereenvoudigde afbeeldingvanhetonderzoekobjeet,waarbij symbolende
componentenenrelatiesineensysteemweergeven.Alnaargelangdekennisvanhet
systeemenhetdoeldatmennastreeft,kanhetmodeluiterstglobaaldanwel sterk
gedetailleerd zijn.Modellenvanecosystemenblijkenvaakmeeropveronderstellingen
teberustendanopeendiepgaandekennisvanhetonderzoekobjeet.Menwerktinveel
gevallenmethypothetischemodellendienietalsbeschrijvendeofverklarendeof
voorspellendemodellenmogenwordengehanteerd.Modellenvanecosystemenkunnen
slechtsdoormoeizameentijdrovende studiesvankleineonderdelenvanhetmodel
wordenverbeterdvanhypothetischenaarbeschrijvendeofverklarendemodellen(o.a.
VanKeulen,1976;Rigler,1975;Ellenberg, 1973).Datditbijdestudievanecosystemenoflandschappeninveelgevallenslechtsgedeeltelijkmogelijk is,isinherent
aanhetstudieobject.Landschappenhebben immersnogalonhandelbare eigenschappen,
omdatzoweldeomvangvandeverschijnselenalsdesnelheidvanvelenatuurlijkeprocessenaanzienlijkafwijkenvanwatvoordeverificatievanhypothesengewenstzou
zijn.Tezamenmetdeenormecomplexiteitvanlandschappenmaaktditdattoetsingvan
hypothesen (inclusiefhypothetischemodellen)maarinzeerbeperktematemogelijkis,
waardoorveelredeneringeneenhypothetischkarakterhebben.Deparagrafen2.4en2.5
endedaaringepresenteerdemodellenvertonendezemanco's.Dedaarinverwerkte
vooronderstellingen zijnbijhethuidigeniveauvankennisbruikbare werkhypothesen
gebleken (Bakkeretal.,1979b;hoofdstuk 3,4en 5).

2.2.2 Enkele systeembegvippen

met toepassingsmogelijkheden

in

landschapsecologisch

onderzoek
Systeembegrippenhebbenopvelerleigebied inganggevonden.Ditblijktookbijdisciplinesdieeenonderdeelvanhetlandschapofdedaarvoorbelangrijkgeachte omgeving
(atmosfeeroflithosfeer)alsstudieobjecthebben (o.a.Bennett&Chorley, 1978;
Chorley&Kennedy,1971;Davidson,1978;Lockwood, 1979;Arnold&DeWit, 1976).Een
aantalbegrippendieinditverbandrelevant zijn,wordthierbehandeld.
Eeneersteenfundamentelebenaderingvansystemenisdestudievandewijze
waaropdesystemeneenrelatiemetdeomgevingonderhouden.Daartoewordendriecategorieënvanuitwisselingmetdeomgevingbeoordeeld:uitwisselingvanenergie,van
stoffenenvaninformatie.Wijbeperkenonsompraktische redenennagenoegtotbeide
eerstgenoemde categorieën.Vindteropgeenvandepuntenuitwisselingmetdeomgevingplaats,danspreektmenvangeïsoleerde systemen.Deze zijnfeitelijk slechtsin
theorieofonderlaboratoriumcondities denkbaar.Geslotensystemenwisselenuitsluitendenergieeninformatieuit,geenstoffen.Deaardemetdebijbehorende atmosfeer
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isbijnaeengeslotensysteem.Opensystemenwisselenstoffen,energieen informatie
uit.Opaardebehorenveelsystementotdezecategorie.Levende systemen zijnperdefinitieopensystemen,evenalsecosystemen.Gezienhetlandschapsecologische uitgangspuntheeftdehiervolgende systeembenaderingvooralbetrekkingopopensystemen.
De invoer ('input')isde invoervaninformatie,energieofstoffen inhetsysteemvanuitdeomgeving.Deomgevingdientdaarbij alsbronof 'source'.Deuitvoer
('output')isdeuitvoervan informatie,energieofstoffenvanuithetsysteemnaar
deomgeving.Indatgevaltreedtdeomgevingopalsput ('sink').Dedoorvoer
('throughput')isdedoorvoervaninformatie,energieofstoffendoorhet systeem.
Voorhet inzicht inhetgedragvanopensystemenbijdeuitwisselingvanenergie of
stoffenmetdeomgeving ishetnodighetbegrip 'open'tenuanceren.Bijdemeeste
opensystemengeschiedtdeuitwisselingvanenergieofstoffenslechtsonderbepaalde
voorwaarden.Dezevoorwaardenhoudenverbandmetdebeperkingendiesystemenkennen
tenaanzienvandeinputofoutputvanenergieofstoffenuitennaarhunomgeving.
Menkaninditverbandvanselectorenspreken (VanLeeuwen,1979)die- gemakshalve
gedachtaandebuitengrensvaneensysteem-medebeslissend zijnvoorde invoerof
uitvoervanbijvoorbeeld energieofstoffenvaneenbepaaldekwaliteitofineenbepaaldekwantiteit.Eenvoorbeeldvankwalitatieve selectie iseenmembraanofeen
filter.Eenkwantitatieve selectie treedtopdoor 'drempels'of 'plafonds'indedoor
te latenhoeveelheden.
VanLeeuwen (1979)onderscheidtvierhoofdfuncties:-bezienvanuithet systeem-:deresistentie (hetniet-toelaten),devoeding (hettoelaten,datwil zeggen
er isinvoer)deretentie (hetvasthouden inhet systeemofwelhetnietofverminderd
uitlatenhetgeenresulterenkaninopslag)ende lozing (uitvoer).
Bijdebeschrijvingvan invoer,doorvoerenuitvoer zijndeeigenschappenvande
omgevingalsbronvaninformatie,energieenstoffenvanbelang.Intheorie kunnen
dezehoedanigheden (stoffelijke samenstelling,energie-aanbod etcetera)onveranderlijk zijn,indenatuur zijnzijdat zeldenofnooit.Menspreektdanvanomgevingsvariabelen.Bijeenbeschrijvingdaarvan ishetnoodzakelijk omdematevanveranderlijkheid aantegeven.Bezienvanuithettebestuderen systeemwordtdetotaleveranderlijkheidvande (relevante)omgevingvaneensysteemexterneof omgevingsdynamiek
genoemd.Bij levendesystemenspreektmenvanmilieudynamiek (o.a.Westhoffetal.,
1970;VanLeeuwen,1979;VanderMaarel &Dauvellier, 1978).
De informatie,energieofstoffendienahetpasserenvandegrenzenvanhet
systeeminhetsysteemdoordringenkunnenalvorenshetsysteemweerteverlateneen
aantalwijzigingenondergaan.Bennett&Chorley (1978)noemenindezecontext een
aantalprocessenalsopslag (bergingofretentie),vertraging,afzwakkingofversterkingvantemporelevariaties (bijv.schommelingen),samenvoegingensplitsingofomzetting.Stoffenkunnenbijvoorbeeld omgezetworden inenergieenomgekeerd.Voorbeelden inde (levende)natuur zijnverbrandingenfotosynthese.Hetonderscheid in
stoffen-enenergiestromenisdustotop zekerehoogtekunstmatig.Tengevolge vande
hierbovengenoemde 'bewerkingen'zullenineensysteemde invoer-enuitvoerkarakte-
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ristiekenduidelijkverschillen.Onder 'bewerkingen'wordenhieralleveranderingen
verstaandieinformatie-,energie-enstoffenstromenondergaantijdensen tengevolge
vanhetpasserenvanhetsysteem.
Naastdevariabelenvanomgeving,invoerenuitvoer zijnerspecifiektothet
systeembehorendevariabelen.Er zijnselectorenwerkzaamdie-gedachtaandegrenzenvanhet systeem-eenrolspelenbijhetdoorlatenvanbepaaldevormenofhoeveelhedeninformatie,energieofstoffenuitdeomgevingnaarhetsysteemofuithet
systeemnaardeomgeving.Hoeweldeselectoren intheoriestarenonafhankelijkvan
externeeninterne invloedenkunnen zijn,varieerthunwerking indenatuuronderinvloedvandeoverigefactoren.Het zijndusookvariabelendie,gezienhunbeslissenderolbijuitwisselingsprocessen tussensysteemenomgeving,beslissingsvariabelen
(decisionvariables)genoemdworden.Dezebepalenmededeaardenomvangvandeinvoerenuitvoervaneensysteem.
Detoestandvanhetsysteem zelfkanveranderentengevolgevanallerleiexterneinvloedenendebewerkingendie inhetinwendigeoptreden.Zokandetoestandvaneen
systeemdooropslagvanstoffenduidelijkwijzigingondergaan,waardooreenaantal
eigenschappenvanhetsysteem indetijdvarieert.Dezekanmenaanduidenalstoestandsvariabelen.
Gerekend indetransportrichting,isdusonderscheid temaken inomgevingsvariabelen,beslissingsvariabelenvoordeinvoer,invoervariabelen (bepaalddooromgevings-enbeslissingsvariabelen),toestandsvariabelenbinnenhetsysteem,beslissingsvariabelenvoordeuitvoerenuitvoervariabelen (fig. 1).Detoestandsvariabelenvan
het systeem zijnniet alleenafhankelijkvandeoverigevariabelen,maarookvande
tijdnahetoptredenvande inputofeenverandering inde inputofoutput.Ditwordt
veroorzaaktdoorinwendige systeemkenmerken,zoalsdecapaciteit totopslagvan
stoffenofenergie.Naeenzekeretijd zalzichinhet inwendigeeen (dynamisch)
evenwichthebbeningesteld (par. 2.2.3).
Deeerdergegeveneenvoudigevoorstellingvaneenongestructureerd opensysteem
met invoer,uitvoer endoorvoerendedaarbijteonderscheidenvariabelenkanworden
uitgebreid.Ditkandoorhet inwendigevanhet systeemtebeschouwenalsopgebouwd
uitdiversesubsystemen.Insysteemtermengaatmendanovervaneen 'black-box'-naar
een 'grey'-of 'white-box'-benadering,aanduidingendiedetoenemendematevaninzichtinhetinwendigefunctionerenvanhetsysteemsymboliseren.Derolvandediversesubsystemenenhunonderlingerelatieswordtdannaderbestudeerd.Voorelk
subsysteemkunnendanwederomde invoer-,uitvoer-endoorvoerverschijnselenbijde
energie-enstoffenstromingenwordenbeschreven.
Voorhettotalesysteemisniet zozeerdealgebraïschesomvande individuele
eigenschappendersubsystemenvanbelang,maarvooralhungezamenlijk optreden indat
specifiekerelatiestelsel.Hierbij ishetessentieelhoedediverseelementen zijn
geschakeldtenopzichtevandeenergie-enstoffenstromen.Eenvoorbeelduitde
techniekkanditverduidelijken:parallelgeschakeldegalvanischeelementengeveneen
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Figuur 1.Modelvaneenopensysteemmetdediversevariabelen.

D4

«?-*
D1

* - *
D3

E : Omgevingsvariabelen (E; Environment)

D 1 . D 2 : Beslissingsvariabelen m.b.t. invoer (D: Decision for input)

I : Invoervariabelen ( I : Input)
S : Toestandsvariabelen (S: State)

X

0 3 , D4: Beslissingsvariabelen m.b.t. uitvoer (D: Decision for output)

0

: Uitvoer (O: Output)

Figure 1.Modelofan 'opensystem'withvariables.

andereuitvoerdaninseriegeschakelde galvanischeelementen (accu).Ditgeeftaan
datsystemenmetdezelfdesubsystemenkunnenverschillendoorverschilleninfunctionelerelatiesdiedezesubsystemenonderhouden.Vaakgeefthunruimtelijkeconfiguratiealeenaanduidingvandergelijkerelaties.
Serieschakelingen ('cascadesystemen')komenindenatuurveelvuldigvoor.
Voorbeeldenhiervan zijn:dewegdiedestralingvandezonaflegtbijhetpasseren
vandediverselagenindeatmosfeerendevegetatie;destoffen-enenergiestroomin
voedselketensvanlevensgemeenschappen (par.2.3.2);dewegdiedeneerslagaflegt
doorsubsystemen zoalsdiversevegetatielagenendebodemalvorenshetgrondwaterte
bereiken.Vangrootbelangvoorderangordeverschijnselen (par.2.5)isdatdeuitvoervanhetene(sub)systeemdeelsofgeheeldeinvoervanéénofmeervolgende
(sub)systemenvormt.Ditheefteenaantalconsequenties:
-deuitvoervariabelenvaneensysteemverschillensterkervandeinvoervariabelen,
naarmatezijbijhetpasserenvansubsystemenmeer 'bewerkingen'hebbenondergaan;
-detoestandsvariabelenvaneensubsysteem zijnafhankelijkvande'bewerkingen'in
éénofmeervoorgaande subsystemen;
-indiensubsystemenkwetsbaar zijnvoorteveelofteweinigaanvoervanbepaalde
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stoffenofvormenvanenergie,kunnen zijvoorhunbehoudafhankelijk zijnvande
aanwezigheidvananderesubsystemenmetbepaaldeeigenschappen.
2.2.3

De 'steady

state'

Indenatuurkanmeneenaantalvormenvanevenwichtonderscheiden,zoalsstatisch,
dynamischenthermo-dynamischevenwichtende'steadystate'.Verderiseenspecificatietegevenmetbehulpvandetermenstabiel,meta-stabielofinstabiel (Chorley&
Kennedy, 1971).Wijbeperkenonshiertotde'steadystate',omdatdievormvanevenwichtwordtaangetroffenbijopensystemen. 'Steadystate'geeftaandatdetoestandsvariabelenvanhetsysteembetrekkelijk geringevariatieindetijdvertonenenfeitelijkrondeengemiddeldewaardeschommelen,ookalsstoffenenenergie (eninformatie)doorstromenenzelfsalsdeomgevingsvariabelenaanzienlijkveranderen.
De 'steadystate'vertegenwoordigt eenbijzonderevormvaneendynamischevenwicht.Een'steadystate'ismogelijkindienvoldaanwordtaaneenvandevolgende
voorwaarden:
-Deomgevingsvariabelen zijnconstant.Hetsysteemheeftvoldoendetijdgehadom
zichopdedoorstromingvanstoffen,energieen/ofstoffenintestellen.Ditgeldt
bijvoorbeeldvoorhetbereikenvaneenbepaaldehoeveelheidopslagbinnenhetsysteem.
-Hetsysteembezitinvergelijkingmetderelevanteomgevingendevariatieininvoerenuitvoereenzeergrootreservoir (buffervoorraad),waardoorexternevariaties
totopbepaaldehoogtedoordeintrinsiekeeigenschappenvanhetsysteemkunnen
wordenopgevangen,zonderdatditopvallendeveranderingentotgevolgheeft.Een
voorbeeldisdegrotereservoirfunctievandeoceaneninvergelijkingmetdeschommelingenindeaanvoerenafvoervanwaterdoorrespectievelijkneerslagenrivierenen
deverdamping;
-Erzijnmechanismenaanhetsysteemverbondendieeffectiefoptredentenaanzien
vandeexternedynamiek (bijv.doorhetwerenvanstoffenofdoorhetdempenvan
schonmelingen)methetspecifiekedoeldeinternedynamieksterktereducereneneen
toestandtecreërenwaarbijdetoestandsvariabelenweinigveranderingvertonen.Het
isduidelijkdatdergelijkemechanismenverbondenmoeten zijnaaneenbijzonderevorm
vansysteemgebondenbeslissingsvariabelen,dieeenadequatereactievertonenom
externedynamiek zoveelmogelijkongedaantemaken.Dergelijkemechanismenberusten
ophetprincipevandetegerikoppeling.Hieropwordtinpar.2.2.4verder ingegaanin
relatiemetcybernetischesystemen.
2.2. 4 Cybernetische

systemen

Vrijwelallesystemenbeschikkenoverbeslissingsvariabelen,diededoorvoervan
stoffenen/ofenergiebeïnvloeden.Bijdeniet-levendenatuurdoendezevariabelen
ditminofmeerlijdelijkenzonderherkenbaardoel.Hetdichtslaanvandebodembij
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de invoervanregenwaterishiereenvoorbeeldvan.Bijgestuurdeofcybernetische
systemen,zoalsdieindelevendenatuurenindetechniekwordenaangetroffenhebben
devariabeleneenherkenbaardoel.(Bok,1958).Aangeziendelevendenatuurende
techniek (incultuurlandschappen) eenwezenlijkdeelvanlandschappenvormen,wordt
verderopdergelijkesystemeningegaan.
Gestuurdesystemen zijnsystemenmetbijzonderemechanismen,waarvandewerking
het (zelf)behoud,ofdestabiliteittendienste staat (zelfregulatie),ofweleenbepaaldeuitvoerkarakteristiek (bijv.eenmaximaleofeenconstanteuitvoer)danwel
eencombinatievanbeidetotgevolgheeft.Dezedoeleinden zijnduidelijkherkenbaar
indelevendenatuur,waarhetstrevennaar zelfbehoud (homeostasis)vanindividuen
soortvooropstaat,eninsystemen,diedoordemens zijnontworpenofsterkbeïnvloedenwaarindergelijkemechanismenbewust zijningebouwd.Dezemechanismenberustenophetprincipevandeterugkoppeling ('feedback').Deterugkoppelingbehoorttot
eenzogenaamdkringproces,waarbijeenexterneveranderingnabeïnvloedingvaneen
toestandsvariabele inhetsysteemeenreactieoproeptdoorwijzigingeninbeslissingsvariabelen.Ditleidtoftotversterkingvanheteffectvandeoorspronkelijke
veranderingenheetdanmeekoppeling ('positivefeedback')oftothettegenovergesteldeenheetdantegenkoppeling ('negativefeedback').Bijtegenkoppelingvertoonteen
systeembijveranderingen inhetaanbodvanenergieofstoffenuitdeomgevingeen
reactiediegerichtisophetbewarenvaneengewenstofvereistevenwicht.Voorbeeldenuitdetechniekendelevendenatuurzijnthermostatische regulatiemechanismen,
diehethandhavenvaneenbepaaldekamer-oflichaamstemperatuurnastreven.
Dewerkingvaneendergelijkmechanismeverondersteltdeaanwezigheidvaneen
normofstreefwaarde,eeninstrumentomafwijkingendaarvanofsituatiesdiedaartoe
zoudenkunnenleidenwaartenemeneneenmechanismedathettegenkoppelingsproces
uitvoert.Vooreenvoldoendeeffectiseenvoldoendegrootcorrigerendvermogenvereistendereactietijdmoetaangepast zijnaandesnelheidwaarmeedeveranderingen
zichvoltrekken.
Hetsuccesvan(zelf)regulatieindepraktijkhangtdusafvandematewaarin
hettegenkoppelingsmechanisme isberekendopdeexterne invloeden.Indelevendenatuurendetechniekisditinveelgevallenhetresultaatvan'trialanderror'.(Ten
aanzienvandelevendenatuurwordtdaaropverder ingegaaninpar. 2.2.5).Elkregulatiemechanismebezit slechtseenbeperkttrajectvanwerkzaamheid,waarbinnenhet
evenwichtkanwordenbewaard.Bijhetoverschrijdenvandittrajectaandeminimumofmaximum zijdegaathet (zelf)regulerendvermogenverloren.Bijheteerdergegeven
voorbeeldvanthermostatische regulatieintechniekenlevendenatuurisditduidelijk (Bok,1958).
Hetisbelangrijkinhoeverreexterne invloedenvooreenbepaaldsysteem zodanig
vertrouwd (systeembekend)zijn,dathetsysteemdeugdelijke,aangepastemiddelen
bezitomdeze invloedenteondergaan.Systeemvreemdeinvloeden zijnstoffen,vormen
vanenergieofschommelingen inhetaanboddienietvoldoendedoorderegulatiemechanismenwordenopgevangen (vgl.Zielhuis&Biersteker, 1975).Giftigestoffen,inte
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grotedoses,eentehogeoftelagetemperatuurofstralingoftegroteschommelingen
daarinzijnvoororganismenvaaksysteemvreemde invloeden.
Binnendecategoriegestuurde systemenisonderscheidtemakeninnatuurlijke,
levendesystemenmetzelfregulatie,inkunstmatige systemendiedoordemensmetregulatiemechanismen zijnuitgerust (geautomatiseerde apparatuur),eninurbaneofruralesystemendietotopzekerehoogtedoordemensvanbuitenafgestuurdworden.Bij
hetlaatsteproces zorgtdemensvoordewaarnemingenhettegenkoppelingsproces.Dit
isbijvoorbeeldhetgevalindelandbouw,waardemenseen(extra)regulatievan
abiotischevariabelentoepastdoordeinvoer-ofuitvoervariabelentebeïnvloeden
(beregening,infiltratie,bemestingofontwatering).Ookbijnatuurbeheer gebruikt
mendergelijke technieken,zijhetvanuiteenvaakgeheelanderedoelstelling.Bij de
landbouwismenvooralgeïnteresseerdindeuitvoer (produktie),bijhetnatuurbeheer
inhetbestendigenofverbeterenvandetoestandvanhetsysteem (hoofdstuk5).
2.2.5 B-iotisohe systemen in het landschap
Ineenlandschapkunnenabiotischeenbiotische systemenwordenonderscheiden(par.
2.4).Abiotisch zijnbijvoorbeelddeatmosfeer,hydrosfeer,lithosfeereninmindere
matedepedosfeer.Dezeschikkenzich (zonderdeinzetvanzelfregulatiemechanismen)
naarvastefysisch-chemischewetmatighedendieinveelgevallenzijnteherleidentot
deeersteentweedehoofdwetderThermodynamica (Davidson, 1978).Alsersprakeis
vaneenevenwichtstoestand,danisdithetgevolgvaneennagenoegconstante invoer
enuitvoervanenergieenstoffenofeenbepaaldedrempelwaardewordtnietoverschreden. Ditlaatstegeldtookvoorstatischeevenwichten.Eenvoorbeeldkanditverduidelijken.Eenrivierkanindynamischevenwichtverkerenbijeenconstanteaanvoeren
afvoervanwateren/ofsediment.Eensteenindiezelfderivierkaninstatischevenwichtverkerenindiendestroomsnelheiddedrempelwaarde,deschuifspanningvoorhet
optredenvanverschuivingofhetmomentvoorverrolling,nietoverschrijdt.
Bijdemeesteabiotischeverschijnselen zijndeprocessen-gegevendevereiste
condities-omkeerbaar.Deabiotischeprocessennabijhetaardoppervlakwordenin
eersteinstantiebeïnvloeddoordezonnestralingalsbelangrijkste invoervanenergie,endezwaartekracht,uitgeoefenddoordeaardeendoordemaanendezon.Het
samenspel tussendezevindt zijnbeslaginallebelangrijkeexogeneprocessenaanhet
aardoppervlak,zoalsdewerkingvanijs,wind,rivierenenzeeën.Inhetinwendige
vandeaarde zijnkrachtenwerkzaamdiezichaanhetaardoppervlakmanifesterenals
endogenekrachten.
Inmeerdanéénopzichtwijktdelevendenatuurafvanhetgeenopgrondvande
klassiekethermodynamicavoordehandzouliggen.Dituitzichonderandereinde
produktieenhandhavingvancomplexeorganischeverbindingen,diesterkafwijkenvan
demeestwaarschijnlijke thermodynamische toestand (zieo.a.Bok, 1958;Prigogine,
1973; Waterman, 1968).Dezevermogens,gekoppeldaanhetbezitvaneenzelfregulatiemechanisme,zijnindeloopvandeevolutieinsoms zeerverfijndevormenontwikkeld.
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Dit laatstehoudttegelijkertijdeenanderopvallendverschiltussenlevendeennietlevendenatuurinaangeziendeevolutieprocessennaarallewaarschijnlijkheid irreversibel zijnendaaromnietmetdefysisch-chemischevergelijkbaar zijn.Denatuur
heefteenhogegraadvanorganisatiebereiktdoorhetontstaan,hetbehoud c.q.reproduktieendeverbeteringvanzelfregulatiemechanismen.Ditlaatstegeldtvoor
vrijwelalleorganisatieniveausvandelevendenatuur,variërendvanceltotlevensgemeenschap.Indezecontext ishetnuttigdergelijkevermogensnadertebezienop
hetniveauvanhet individu,desoortende levensgemeenschap.Dezeorganisatieniveaus zijnrelevantvoorecosystemenenlandschappen.Deeigenschappenvanlevensgemeenschappen-alsonderdeelvanecosysteemoflandschap-zijnnamelijkvooreen
grootdeelterugtevoerenopde individueleeigenschappenvanplantenofdieren,
deelsookopeigenschappendieverbondenzijnaanhetniveauvandesoort (eventueel
populatie)endeelsookopdeeigenschappenvandelevensgemeenschap alsgeheel.
Het individuele,soortgebondenvermogenvaneenplantomdeverdampingteregelenmetbehulpvanhuidmondjesofhetvermogenombiomassateproducerenviafotosynthese isvooreenconcreetdeelvandevegetatieomterekenenineencollectieve
prestatie.Er zijnookmechanismendieuitdrukkelijk tothetorganisatieniveauvan
populatieoflevensgemeenschapbehoren,zoalsbijvoorbeelddeaantalsregulatiedoor
populaties zelfofderegulatievanprooidierendoorpredatoren.
Kenmerkendvoorde levendenatuur,inhetbijzonderophetniveauvanhetindividuofdesoort,ishetstrevennaar zelfbehoud tenoverstaanvanderisico'sdiede
omgevingmet zichmeebrengt.Delevendenatuurbeschiktdaarbijovereengrootaantal
'strategieën'diehetvoortbestaanvanhet individuofdesoortmoetenwaarborgen.
Dezestrategieën zijnhetresultaatvaneenlangdurigeontwikkelingdiezeerspecifieke (soortgebonden)enophetbijbehorendemilieutoegespitstemechanismenheeft
opgeleverd.Daarbij lijktalsuiteindelijkdoelhetbehoudvandesoortbelangrijker
danhetbehoudvanhet individu.Er zijninditverband interessanteverschillen
herkenbaar,alnaargelanghetmilieurisico'svoorhet individuinhoudt.Indit
verbandwordtwelgesprokenvan 'opportunistische strategieën' (Colinvaux, 1973),een
termdieaangeeftdatdemeesteffectieveoplossingwordtgekozen.Relatiefstabiele
milieus,waarde individueleoverlevingskansenredelijk gewaarborgd zijn,blijken
bijvoorbeeldeengrootaantalmeerjarigeplantenteherbergen,dievoldoendeuitgerustzijnomdeaanditmilieugebondenveranderingen zonderschadeteondergaan.
Anderzijdsvertonenzeerinstabielemilieus eengrootaandeeleenjarigeplantesoorten,diehunoverlevingsstrategiehebbengebaseerdopeensnelleeneffectievereproduktie.Daarmeewordthet individuelebehoudondergeschikt gemaaktaanhetbehoudvan
desoort.
Inallegevallenvanaanpassing isersprakevandoelgerichtemechanismen.Aangezienelkmechanismeslechtseenbeperkttrajectvanwerkzaamheidbezit,zijnde
aanpassingenminofmeermilieugebonden. Inandereomstandighedenishunwerkingmindereffectief,nutteloosofzelfseenhandicap.Eenaangrotedroogteaangepaste
plant (succulent)isdoorbouwenfysiologischeeigenschappenniet tegelijkertijd
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optimaaluitgerustvooreendonkere,vochtigeomgeving. Inprincipe isopdiewijze
aanelkorganismeeenminofmeergenetischbepaald trajecttoetekennentussenhet
'minimaalvereisteenmaximaal toelaatbare'metbetrekking toteenbepaaldemilieufactorofeengroepvansterksamenhangendemilieufactoren.Aangezienermeerdanéén
milieufactor inhetgeding is,gaathetomeenmeerdimensionaal stelselvantrajecten,
waarbinneneensoortkangedijen.Ditstelselvantrajectenvertegenwoordigt in
abstracte zindeecologischebestaansmogelijkheid vaneensoort.Inditverbandwordt
welgesprokenvandefundamentelenichevaneensoort (Hutchinson,1958;Pianka,
1976). Ditconceptgeeftaanwelkeecologischespreiding eensoortheeft,wanneerer
geenconcurrentievananderesoorten inhetgeding is.Inwerkelijkheidwordtde
fundamentelenichenietvolledigofzelfsmaarvooreenkleingedeeltedoordebetreffende soortbezet,omdatdenichebreedtewordtverkleinddoor concurrerende
soorten,die inbepaaldedelenvandefundamentelenichebeteruitgerust zijn.Dit
proceswordtaangeduidmetdetermnicheversmalling.Dewerkelijkbezettenichewordt
aangeduidalsgerealiseerde niche (Hutchinson, 1958;Pianka, 1976).
Ophetbegripnichewordtwatverder ingegaan,omdathet inzichtgeeft inde
verschijnselenaanpassingenspecialisatie.Soortendiedoorhunspecifiekeaanpassingsterkgespecialiseerd zijn,bezitteninderegeleensmallefundamenteleniche
enkomenindemeerstabielemilieusvoor,waaralthansplaatselijk aandievoorwaardenwordtvoldaan.Soortendieaansterkverandelijke (dynamische)milieus zijn
aangepast zijn 'generalisten' (Pielou, 1975).Doorhunvermogen milieuveranderingen
tedoorstaan,zijnzijmindergerichtopeenspecifiekmilieu.Zijkomenhierdoor
zwaktestaan zodraerconcurrentieoptreedt,bijvoorbeeldwanneerhetmilieustabielerwordt.Eenaantalvandegenoemdeverschijnselen, zoalsspecialisatie en
nichebreedtewordt,inrelatiemeteenaantalduidelijkverschillendemilieutypenop
aarde,gegeveninfiguur 2.Demilieus diehiervoorbesproken zijnbevinden zich
binneneenmacrotraject,waarhetbestaanvanleveninprincipemogelijk is.Er zijn
grotegebiedenopaardewaaréénofmeermilieufactorenechter zodanigextreem zijn
datblijvend levenonmogelijk is.Incontrastdaarmeestaathettropischregenwoud,
waar zichonderrelatiefrisicolozemilieucondities hoogontwikkelde levensgemeenschappenhebbenkunnenvormen.Ditbetekenttevensdatinarctischeofwoestijngebiedenhetplantaardig ofdierlijk levennauwelijks eenrolspeelt indestoffen-en
energiestromenendaarbijdusooknietregulerendkanwerken,terwijldatinminder
extremegebiedenwelhetgevalkan zijn.Indeextremegebiedenoverheersen fysische
enchemischeprocessenenbijbehorendewetmatigheden.Deminderextremegebiedenbestaanuit landschappenwaarindebiotischecomponentendoorhun regulatiemechanismen
voordelevensgemeenschap zelfmaarookvoordenauwdaarmeeverbonden abiotische
componentenregulerendofstabiliserend kunnenwerken.
Hetregulerend ofstabiliserendvermogenvanlevensgemeenschappen isevenwel
alleentotontwikkeling gekomenbinnenrelatiefgeschiktemilieusdoorde geringe
veranderlijkheid tijdenshetontstaan.Dehoogontwikkelde organisatievanbijvoorbeeldeentropischregenwoud isduseerderalshetgevolgvanstabiliteit optevat19

Figuur 2. Het verloop van een aantal ecologische parameters over een milieugradiënt
van gunstige levensomstandigheden, zoals in een regenwoud, naar marginale levensomstandigheden, Eoals een toendra (naar Clapham, 1978).
vjuJiîLSço.,

regenwoud

gematigd

toendra

Figure 2.Variationinseveralparametersofecosystems overanenvironmental
gradientfromfavourableconditionsfor lifesuchasarainforest towardsaharsh
environment suchasatundra (fromClapham, 1973). (Veerkrachtvanhetecosysteem»
resiliencyofecosystem;nichebreedte=breadthofniche;milieudynamiek=fluctuationofenvironment;regenwoud=rainforest;gematigd= temperate.)

tendanalsdeoorzaak daarvan.Hoeweldatlaatsteverschijnselbestaat,bijvoorbeeld
doordempingvandeexternemilieudynamiek,maghetzekernietoverschatworden.Als
externe invloedenhetregulerendvermogenoverbelasten,kaneendergelijkegemeenschapaaneenspectaculairvervalonderheviggeraken.Eenlevensgemeenschapdiebeter
isaangepastaanmilieuveranderlijkheid,zalzichsnellerherstellenvaneenforse
storingdaneengemeenschapwaarvoordezestoring systeemvreemdis.
Bijhetregulatievermogenofdestabiliteittenopzichtevanexterne invloeden
wordtonderscheidgemaaktin'veerkracht'en'weerstand' (Holling,1973;Clapham,
1973).Veerkracht ('resilience')ishetvermogenvanlevensgemeenschappenomnaeen
ernstigeverstoring (incl.sterftevanplantenendieren)totherstelvandeoorspronkelijke toestandtekomen.Hetblijktdatgemeenschappenuitdewatinstabielere
milieusovermeerveerkrachtbeschikken.Dithoudt,zonderopdetailsintewillen
gaan,vooralverbandmetdevannatureaanwezigereproduktiesnelheiden-effectiviteitvandesoorten.
Weerstand ('resistance')ishetvermogenomaanmilieuveranderingenofziekten
enplagenhethoofdtebiedendoordeingebouwdeafweer-enregulatiemechanismenvan
degemeenschap,zonderdatervanmassalevluchten/ofreproduktie sprakeis.Deze
strategieishetbestontwikkeldbijhoogontwikkelde levensgemeenschappen,zoalshet
tropischregenwoud.Degenoemdestrategieverschillenstaanafgebeeldinfiguur %Tot
op zekerehoogteistenaanzienvanvoorgaandebeschouwingenovermilieudynamiek,
nichebreedte,specialisatie,stabiliteitenveerkrachtinalgemenezineenparallel
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Figuur 3.Inhetlandschapwerkzamewerkingssferen (naarVanderMaarel&Dauvellier, 1978).

Figure 3. 'Spheres'operating inlandscapes (aftervanderMaarel&Dauvellier,
1978).

tetrekkenmetdeverschilleninstrand-enduinmilieusinNederland.Demeestdynamischemilieus,hetstrandendezeereep,onderscheiden zichvandeminstveranderlijke,zoalsgoedontwikkeldebossenaandebinnenduinrand.Deverschilleninsoortensamenstelling,nichebreedteenspecialisatiegraad,populatieschommelingenofhet
vermogentotherstelnaeenfatalestoring (veerkracht)manifesteren zichopdekorte
afstandtussenzeereepenbinnenduinrandduidelijk (o.a.Westhoffetal.,1970).
2.3 ECOSYSTEMEN

2. 3.1

Inleiding

Metdebehandelingvansysteembegrippenenenkelevan"detoepassingsmogelijkhedenis
eeneerstestapgezetinderichtingvandetoepassingbij geïntegreerdlandschapsecologischonderzoek.Voordatdesysteemtheoretischebeginselenoperationeelgemaakt
kunnenwordenbijdebeschrijvingvanhetcomplexesysteemvanabiotischeenbiotischecomponentendatdoorhetlandschapwordtgevormd,wordteersthetconcept
ecosysteemverderuitgewerkt.Daarvoorgeldteenaantalargumenten:
-Hetbegripecosysteemsluit,nietalleenintheoretischopzicht,maarookvanwege
de inmiddelsontwikkeldeonderzoeksmethodenen-resultaten,goedaanbijdeeerder
besprokensysteembenadering.
-Demeeste landschapsecologischeonderzoekingenstellen,aldannietexpliciet,de
betekenisvanhetlandschapvoorplanten,dierenen/ofmensencentraal.Hetconcept
ecosysteemkaninditopzichteenbrugfunctievervullenomdathet:
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a.Ruimtebiedtvoorhetonderscheidinnatuurlijkeencultuurlijkeecosystemen.
b.Eenvereenvoudigdeenbeperktebenadering inhoudtvandegecompliceerde interneen
externebetrekkingenvaneenlevensgemeenschap.Deexternebetrekkingen zijnveelal
beperkttotdedirectrelevanteomgeving,zoalsbijvoorbeeld gesymboliseerd doorde
primairemilieufactorenvoordeplant.Indirecteabiotischerelatiesmetconsequentiesvoordelevendenatuurwordenmeestal (nog)nietindebeschouwingbetrokken.
NadeintroductievandetermecosysteemdoorTansley (1935,1939)ishetbegrip
doordiverseauteursopnieuwgedefinieerd.Eenrecenteenbruikbaredefinitieisdie
vanVanderMaarel&Dauvellier (1978),dieeenecosysteemomschrijvenals:'
eensysteemvaneenlevensgemeenschapendedaarmeeinwisselwerkingverkerende
omgeving'.
Ecosystemenkunnenzowelvolledignatuurlijkeencultuurlijkeecosystemenzijn.
Inheteerstegevalkandeinvloedvandemensontbrekenofzeergering zijn,inhet
tweedegevalkanzijninvloed zichuitstrekkentottalvansleutelvariabelenwaarmee
hijdenatuurmanipuleert.Intoenemendemategrijptdemens in,zoalsdoorkunstmatigevergrotingvandevoedingsstoffenaanvoer (kunstmest)ofneerslag (beregening).
Ookkanhijdetemperatuurbeïnvloeden,zoalsindekassenteelt.
2.3.2

De interne organisatie

van

levensgemeenschappen

Inrecentestudiesoverecosystemengaatrelatiefveelaandachtuitnaardeinterne
voedselorganisatiebinnenlevensgemeenschappenvanplantenendieren.Ditgebeurtaan
dehandvandevoedselstromen,waarinzicheendeelvandestoffen-enenergiestromen
inhetlevendedeelvaneenecosysteembevindt.Dooranalysevandevoedselstromen
blijktwelkefunctionelerelatiesertussendediversegroepenvanorganismenbestaan.
Alsdezegroepenalssubsystemenbinnenhetgroteregeheelvandelevensgemeenschap
wordenbeschouwd,wordendaarmeetegelijkdeafhankelijkheidsrelaties duidelijk.De
subsystemen zijndebelangrijkeschakelsofknooppunten,waaroverdrachtofsplitsing
vanstoffenenenergiegeschiedtenwaartotopzekerehoogteopslagen/ofomzetting
vanstoffenenenergie (stofwisseling)mogelijk is.Eenpassende,sterkgegeneraliseerdeindeling (o.a.Odum,1971)infunctionelehoofdgroepenis:
-primaireproducenten (autotrofeorganismen,inhoofdzaak groeneplanten)
-macroconsumenten (heterotrofeorganismen,diealssecundaireproducentenoptreden,
zoalsherbivorenofcarnivoren)
-reducenten (heterotrofemicro-organismen,dievoordeafbraakvanplantaardigeen
dierlijkerestentotuiteindelijkanorganischeverbindingen'zorgen.
Deprimaireproducenten zijnvoordelevensgemeenschapessentieelvoordeinvoer
vanenergieenstoffenuitdeabiotischeomgevingdankzijhetvermogenzonlichtvia
fotosyntheseinchemischeenergievastteleggen.Verderonttrekkendezeorganismen
waterenmineralevoedingsstoffenuithetabiotischmilieu (bodem)enabsorberen CO,
uitdelucht.Deenergiediedoordeprimaireproducentenisvastgelegd,bevindtzich
inenergetischhoogwaardigeorganischhoogwaardigeorganischeverbindingen.Deze
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verbindingenvormendeenergiebronvoordemacroconsumentenendereducenten.
De (macro)consumenten zijndeherbivorenencarnivoren.Binnendiegroepbestaan
subgroepen,waarbijdeenegroepdeanderetotvoedseldient (bijv.herbivoren-*-carnivoren).
Dereducentenlevenvooreengrootdeelindebodemenkunnenplantaardigeen
dierlijkerestenstapsgewijsafbreken.Daarbij komen,afgezienvanstofwisselingsprodukten (bijv.C C O , uiteindelijkweeranorganischeverbindingenvrij.Doordit
mineralisatieproces kerenvoedingsstoffenindebodemterugenkunnendaarweerdoor
plantenwordenopgenomen.Infeitevormendereducentendusdeeindschakel tussen
levensgemeenschapenabiotischmilieuvoordestroomvanbepaaldevoedingsstoffen.
Elkevormvanenergieoverdracht tussendebeschreventrofieniveausgaatmet
verliezenaanenergiegepaard.Voorhetinstandhoudenvanlevende individuenzijn
grotehoeveelhedenenergienodig,diebijvoorbeeld indevormvanafgegevenlichaamswarmteverlorengaan.Hierdoor lijdtdeenergiestroomvanafdeprimaire producenten
viadediversetrofieniveausvoortdurendeverliezenenisuiteindelijkbijhetbereikenvanbijvoorbeeldeengroepsecundairecarnivorenalenkelemalengedecimeerd
(o.a.Odum, 1971).Ditleidttottweeconclusiesoverdeafhankelijkheidvansubsystemen.Devoedselstroomisineerste instantieeenenergiestroomenintweede
instantieeenstoffenstroom.Destoffenstroomvertoontminofmeereenkringloopkarakter,omdatstoffeneenkringloopviadeatmosfeerofviadebodemkennen.De
energiestroomheeftmeereeneenrichtingskaraktereniseenstuwendprocesachtereen
deelvanhetStoffentransport.Dewegvandeenergiedomineertdusinhogematede
onderlingeafhankelijkheidsrelatiesvandebetrokkensubsystemen.Hierwordtinde
paragrafen2.5.1 en2.5.2opteruggekomen.
2.3.3

De wisselwerking

tussen levensgemeenschappen en het abiotisoh

milieu

Inhetconceptecosysteemstaat,samenmetdeinterneorganisatievandelevensgemeenschap,dewisselwerking tussendelevensgemeenschapenhetabiotischmilieucentraal.Wisselwerking impliceerteenwederkerigheid:deinvloedvanplantenendieren
opdeniet-levendenatuurenomgekeerd.Enkeleaspectenvandezewisselwerking zullen
hierwordenbehandeldaandehandvandeuitwisselingvanenergieen/ofstoffen.
Defotosynthesedoorautotrofeorganismen zorgtvooreengrootdeelvoordeinvoervanenergieinlevensgemeenschappen.Hierbijwordtzonne-energievastgelegd.Bij
destoffenopnameonttrekkenplantenCO,uitdeatmosfeerenwaterenmineralevoedingsstoffenuitdebodem(oplossing).Devoedingsstoffenverplaatsen zichtendele
viadevoedselketensenkerenviademineralisatietêndeleteruginhetabiotisch
milieu.Hetwaterverdamptgrotendeels.Doorplantenwordt 0?, eninminderemate
C0 2 ,aandeatmosfeerafgegeven,doordierenwordt0,aandeatmosfeeronttrokkenen
CO,afgegeven.Bijademhalingsprocessenkomtwaterdampvrijindeatmosfeer.Eendeel
vandegasuitwisseling (Cu-opnameenCO^-afgifte)vindtindebodemplaats.
Plantenendierenonderhoudenvoordestofuitwisseling zeernauwebetrekkingen
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metdeatmosfeerendebodem. Inbeidegevallengaathet ingrotelijnenomkringloopprocessen,waarbijdesubsystemenatmosfeer,levensgemeenschap enbodemeenmin
ofmeergeslotencircuitvormen.Deaanduidingminofmeergeeftaandatdekringlopen-althansgedurendeeenbepaaldetijdofopeenbepaaldeplaats -geengesloten
circuit zijn.Ditblijktalserindebiomassavanplantenendierenenergieenstoffenopgeslagenworden.Anderzijdskanerindebodemopslagoptredendoor accumulatie
vandoodorganischmateriaaldatnietofnauwelijkswordtafgebrokentotCO,enmineralevoedingsstoffen.
Indiendewisselwerkingen tussenlevensgemeenschap enabiotischmilieu zijnbeperkt totwaterinconcretedelenvanhetlandschap ineenbepaald tijdsbestekgebeurt,dantreedtdemeestintensievewisselwerking optussende lokaalaanwezige
levensgemeenschap endebodem.Voordeenergie-enstofuitwisseling isdewisselwerkingtussenlevensgemeenschap enatmosfeerweliswaarbelangrijk,maarveelteweinig
plaatsgebondenomtotspecifiekeveranderingenopeenbepaaldeplaats teleiden,
zoalsdatbijdebodemhetgevalis.Daarvoor isdeatmosfeereentedynamisch systeem.Medeomdieredenenwordthieralleenopderelatietussenlevensgemeenschap en
bodemingegaan.
De levendenatuurendebodem zijnletterlijkenfiguurlijk sterkvergroeid.De
uitwisselingvanstoffenenenergievindt ineenruimtelijkgezienbeperkte zone
plaats.Hetcomplexe fysisch-chemische-biologischesysteembodemwordt inveelopzichtendoorplantenendierenbeïnvloed, inhoofdzaakdoordeopnamevanwateren
voedingsstoffen,detoevoervanorganischmateriaal endeomzettingdaarvandoorhet
bodemleventothumusenmineralisatieprodukten.Verderproduceerthetbodemleven
gassen (bijv.CO.enstikstofverbindingen).Deopslagvanenergetischhoogwaardige
stoffenenpotentiëlevoedingsstoffenvoordeplant indevormvanorganischmateriaalenderoldiebiologischeprocessenindebodemspelenbijhetmobiliserenvan
stoffendiemethetneerslagoverschotuitspoelen zijnecologischbelangrijk.
Organische stofdie isaangevoerddoorplantenendierenkangeheelofgedeeltelijkdoorhetbodemlevenwordenafgebroken.Alsdeomzettingkleiner isdandeaanvoer,treedtaccumulatievanorganische stofop.Het geaccumuleerdemateriaal is
energetischenwatvoedingsstoffenbetrefteenreservoirvoorbodemlevenenvoorde
planten.Eenaantalbeslissingsvariabelen (par.2.2.2)speelthierbij eenbelangrijke
rol.Hiertoebehorenondermeer factorendiedeaanvoervanorganischafvalbepalen,
zoalsdeproduktiviteitvandodeorganische stofdoorhetecosysteem.Dezeproduktiviteitisweerafhankelijkvanbeslissingsvariabelen alsvocht-envoedingsstoffenvoorziening,temperatuur,lichtensuccessiestadium. Beslissingsvariabelen diede
afbraakmedebepalen zijndebodemtemperatuur,dedoorluchtingvandebodemendepH.
Natte,koudeenzureomstandighedenwerkenvertragend opdeafbraakprocessen en
bevorderenderhalvedeaccumulatievanorganischmateriaal.Invloedendiedezebeslissingsvariabelenwijzigeninderichtingvaneenbeteredoorluchting,eenhogere
bodemtemperatuur eneenhogerepHbevorderendaardoordeafbraakendemineralisatie
(hetvrijkomenvanvoedingsstoffen) enuiteindelijkdegroeivandevegetatie.Al
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naargelanghetgewenstedoelkandemensdusviadezebeslissingsvariabelen ingrijpenbijvoorbeelddoorontwatering,spittenofbekalken.
Hettweedevoorbeeld isdeuitspoelingvanstoffenindebodem.Ditwordt in
eersteinstantieveroorzaaktdoorpercolerend regenwater.Hettempovanoplossingvan
stoffen,zoalskalk (CaCO,)wordt inbelangrijkematebepaalddoordebiologische
produktievan zurenofzuurvormendeverbindingen,zoalsC0~.Deze stoffenkomenvrij
bijdemineralisatie-,dehumificatie-endeademhalingsprocessen indebodem (o.a.
Klijn, 1981).Hiergeldenvergelijkbarebeslissingsvariabelen alsbijhetvoorbeeld
vandeaccumulatie enomzettingvanorganische stof,aangeziendebiologischeactiviteitindebodemafhankelijk isvandeaanvoervanorganischmateriaal,vandepHen
vandedoorluchtingenbodemtemperatuur.
Bijdeuitspoelingvankalk indebodemkandeuitvoervanhetsysteembodem
overzeerlangetijdgroter zijndande invoer (bijv.viaaanvoeruitde atmosfeer).
Inditgevalishetbereikenvaneen 'steadystate'duseenkwestievan zeerlange
adem.
Bijduinbodemskanmenvoordekalkaanvoeren-afvoernietvaneen 'steadystate'
spreken,voordatdebodemvrijwelvolledig isontkalkt (o.a.Klijn, 1981). Hetzelfde
geldtvooreenaantalanderestoffen.Het isvoordeNederlandsekustduinen (Jonge
Duinen)danookonjuistom,watditbetreft,eenevenwichtssituatie alsdénatuurlijke
situatietebeschouwen.
2.4 LANDSCHAPPEN:MEERDANECOSYSTEMEN
2. 4.1

Inleiding

Determlandschapomvatmeerdanwatdoorgaans tothetconceptecosysteemwordtgerekend.Ditkomttotuiting indevolgendepunten.
-Erzijnvrijwel abiotischelandschappen,waarindelevendenatuurgeendirecterol
speelt (Weiss,1977).Eenvoorbeeldhiervaniseenvolledigkaalstrand.
-Abiotischeverschijnselenkunnen indirectbepalend zijnvoor levensgemeenschappen,
vanwegehun invloedalsomgevings-ofbeslissingsvariaBelenopdedirecte (primaire)
milieufactorenvoorplantendier.Zokankustafslag leidentot grondwaterstandsdalingenverhoogde zoutaanvoerindeaangrenzendeduinmilieus.
-Bijlandschappenheeftmenperdefinitiemetruimtelijkheterogene systemente
maken.
-Andersdanbijecosystemen,waarbijrelaties (verbindingen)centraalstaan,heeft
bij landschappenhetverschijnsel scheiding (ruimtelijkenfunctioneel) essentiële
betekenis (Bouwer, 1980).
-Tothetlandschapbehorenconcretedelenvanhetaardoppervlak endeverticale en
horizontalebetrekkingen.Hierdoor isderuimtelijkeafgrenzingvanlandschapsecologischrelevanteeenhedeneenbelangrijketaak.
Vaneensystematische,geïntegreerde aanpakvanhetlandschap isnognauwelijks
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sprake (ziepar. 1.2.2). Niet zozeerhetverzamelenvanminofmeerrelevantegegevensoverklimaat,geomorfologie,hydrologie,bodemkunde,vegetatieoffaunaen
menselijke invloedenlevertproblemenop,alsweldeintegratiedaarvan.Bijdeze
integratierijzengrote interpretatie-enordeningsproblemen.Voordeoplossingvan
dezeproblemenwordthierdesysteemtheoretischebenaderinggebruiktomdediverse
componentenvanhetlandschaptebeoordelenophunrolenplaatsbijhettransport
vanstoffenenenergie.Voordefunctionelerelatiesisdeoverdrachtvanmaterialen
enenergietussendediverseonderdelenvanhetlandschapvangrootbelang.
Begonnenwordtmetdeintroductievanbegrippendievoorhetaangevenvande
hoofdstromenvanenergieenmaterialenaanhetaardoppervlakopmondiale schaal
illustratiefkunnen zijn:dewerkingssferen (o.a.Leser,1976;VanderMaarel&
Dauvellier,1978;VanLeeuwen, 1979).Omdatdezebegrippennietoperationeel zijnbij
concreetlandschapsonderzoek,wordtdestapnaarmeervertrouwdebegrippen zoals
klimaat,gesteenteofbodemgemaakt.Dezewordenhierdeelcomplexen (Richter,1968a
enb)genoemdenbeoordeeldophunrolalssubsystemeninhetgroteregeheelvanhet
landschap.Getrachtwordteennadere aanduidingtegevenvandeaardderrelaties
tussendedeelcomplexenintermenvan(relatieve)afhankelijkheidenonafhankelijkheid.Opbasisvandieinzichtenwordenrangordeverschijnselenbesproken.DezebeschouwingwordttoegespitstophetNederlandsekustduinlandschap.Daarbijwordteen
zogenaamd rangorde-model geïntroduceerd.Opproblemenvantoetsing,kwantificeringen
praktischebruikbaarheidwordtookingegaan,
2.4.2.

Werkingssferen

en deelaorrplexen van het landschap

Termenalskosmosfeer,hydrosfeer,lithosfeer,ecosfeer,pedosfeerennoösfeer zijn
gemakkelijkhanteerbarebegrippen,dienoch inhoudelijknochruimtelijkveelbeperkingenaandegebruikeropleggen.VanderMaarel&Dauvellier (1978)maaktendeinhoudmeerexplicietensprakenvanwerkingssferenindezinvaneen'zeerspecifiek
materieel-energetisch stelselendegeheeleigeninvloedenenreacties,diedaarvan
uitgaan'.Wijvolggendezeomschrijving,zijhetmetdetoevoeging,datelkesfeeróók
structurelekarakteristiekenkent.Debelangrijke eigenschappenvandewerkingssferen
zijn:destoffenwaaruitzijzijnopgebouwd,deprocessenvanenergieinvoer,-opslag,
-omzettingen-uitvoer,processenvanmateriaalinvoer,-omzetting,-opslagenuitvoer,alsmededestatischeendynamische structurele systeemkenmerken.
Hetgebruikvanhetwoord sfeersuggereerteen'schilvormigomhulsel'.Determ
isverdermoeilijkteconcretiseren.Hoeweldeschilvormineenaantalsferen (bijv.
lithosfeerofatmosfeer)welisteherkennen,isinwerkelijkheidbijnaoveralvan
vermenging sprake.Duidelijkisdatbijvoorbeeldbijdeverwevenheidvanlithosfeer,
atmosfeerenbiosfeerindepedosfeer (fig. 3 ) .
Dezeverwevenheidiseenbeletselvoordeoperationaliseringvanhetsfeerconcept.Tegelijkertijdvestigtditookdeaandachtophetfeitdatdevermenging-en
daarmee(dekansop)eenintensiefcontacttussendesferen-isgeconcentreerdnabij
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hetaardoppervlak.Daarbevindt zicheendunneenzeercomplexe zone,maarvrijwel
allewerkingssferen zijnverwevenenwaarbijgevolgdeuitwisselingvanenergieen
stoffenhetmeestintensiefis.Dezecomplexeenheterogenesfeerwordtdegeosfeer
genoemd (VanderMaarel &Dauvellier, 1978).Het landschap isinfeiteeendeelvan
de geosfeer (zieook:Leser,1976;Vink, 1980).
Meerhouvastdandesfeerconceptengevendetraditionelebegrippen,zoalsklimaat,bodem,vegetatie,faunaendergelijke.Dezesluiteninhoudelijkvaakgoedaan
bijdesfeerconceptenofeenduidelijkherkenbaardeeldaarvan (fauna+vegetatie=
biosfeer)envormeneenduidelijkeraftegrenzenconcreetonderdeelvanlandschappen.Waardenadrukmoetvallenopdecomplexiteitvandezeeenhedenwordt,weer in
navolgingvanRichter (1968a,b ) , gesprokenvan 'deelcomplexen'.Deze deelcomplexen
zijnofwelfysisch-chemische (bijv.gesteente)ofbiologische (planten,dieren)of
'gemengde' (bodem)subsystemen,dieevenalswerkingssferen zijntebeschrijvenmet
behulpvanmateriële,energetischeenstructurelebegrippen.
DeaanpakenclassificatievanRichter (1968a,b) ishierbij goedbruikbaar (zie
ookLeser,1976;Terwindt, 1977).Richteronderscheidtdeelcomplexen (atmosfeer,
onderste luchtlaag,reliëf,bodem,gesteente,vegetatie,bodemlevenendieren)en
zevenprocesgroepen,waarbijdenadrukgelegdisopomzettingsprocessen.Dezezijn
alsvolgtbeschreven:
-omzettingvanstralingsenergiedoorfysischeprocessen
-warmte-energieomzettingviabiochemischeprocessen
- omzettingvanwater
- omzettingvanorganischestof
- energie-omzettingbijbiologischeprocessen
- omzettingvangasvormigeenopgeloste stoffen
- omzettingvanklastischmateriaal.
GenoemdeprocesgroepenzijndoorRichterverderonderverdeeld inruim70processen,dieeenvrijcompleetbeeldgevenvandeenergie-ofstoffenomzetting inde
meestelandschappen.Dezebenadering ishiernietgeheelgevolgd,hoewel zijzeker
eengoedebasisinmethodologischopzichtenbovendienals 'check-list'kanfungeren.
Onzeaanpakwijktafindevolgendeopzichten:
-Hetaccent isgelegdophetkustduinlandschap,hetgeeneenwatafwijkendekeuzevan
deelcomplexenrechtvaardigt:dezeeenhetgrondwaterverdienenapartevermelding,
terwijldeonderste luchtlaagompraktischeredenennietafzonderlijk isonderscheiden.
-Aandeonderlingebeïnvloedingvandedeelcomplexenismeergewichtgegeven,dit
mede inverbandmethetstrevennaaronderscheid inrelatieveonafhankelijkheiden
afhankelijkheidvandedeelcomplexen.
-Stoffen-enenergiestromenwordenwaarmogelijkgecombineerd ineenprocesgroep,
omdatzijvaakhandinhandgaan (bijv.deverdampingvanwaterveronderstelttegelijkeen 'energiestroom' indezelfderichting,namelijkalstoenamevandeinhetwateropgeslagenpotentiële energie).
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Metdezeuitgangspunten zijneenaantalprocesgroepenmeteennatuurlijkkarakterteonderscheidendiebijstoffen-enenergietransportenen-overdrachtvanbelang
zijn.Getrachtisombijdeze inventarisatieeenordeningscriteriumintevoerendoor
nategaanwatdemotorisachterdeprocessen,welkedeelcomplexenbetrokkenzijn
bijdediverse soortenvantransportenwelkevolgordedaarbijgeldt.Intabel1
wordtdaartoemetbehulpvantrefwoordenensymboleneenaantalprocesgroepenaangegevendiedeoverdrachtvanenergieenstoffentussendeelcomplexenendedaarmee
samenhangende afhankelijkheid karakteriseren.
2.4.3

Enkele voorbeelden van variabelen in het

kustduinenlandschap

Inparagraaf 2.4.2werdopbasisvaneenindelingindeelcomplexeneenaantalprocesgroepeninhet landschaponderscheiden,waarbijdestromingenoverdrachtvanstoffen
enenergiedoordediversedeelcomplexencentraal stond.Hetaanbodvanstoffenof
energievooreenbepaalddeelcomplexiseenrelatiefonafhankelijkevariabele,waarop
hetsysteemweinigofgeeninvloeduitoefent.Deinvoervanstoffenofenergieaande
randvan/ofineensubsysteemendeveranderingentijdensdewegdoorhetsubsysteem
wordenbeïnvloeddooreenaantalvariabelen.Dezebepalenmededeaardensnelheid
vandeenergie-enstoffenstromingeninhetsubsysteemdoor 'bewerkingen'alsdrempel-offilterwerking,vertraging,opslag,splitsing,samenvoeging,omzettingen
dergelijke.Zulkevariabelen zijnerindenatuurteover,somsindevormvanweinig
veranderlijkevariabelen (bijv.doorlatendheidvaneenzandpakket),somsalssterk
veranderlijkevariabelendievanallerlei interneenexterne factorenafhankelijk
zijn (bijv.vegetatie).
Enkelevoorbeeldenuithetduingebiedkunnenditverduidelijken.Hetgrondwater
indeduinenvormteenduidelijksubsysteemmetinnatuurlijkesituaties invoervia
deneerslagenuitvoerviazijdelingseafstroming (polderen/of zee),dispersieprocessenenverdamping.Denetto-aanvoernaarhetgrondwaterhangt,afgezienvande
omgevingsvariabelen,neerslaghoeveelheiden-verdeling,afvaneenaantalvariabelen.
Hierbij zijnvooraldedirecteverdampingvanuitdebodemenvanafhetbladoppervlak
vandebegroeiingvanbelang,maarookdetranspiratiedoordeplant.Beideprocessen
hangenophunbeurtvanveel factorenaf,zoalsdegeaardheidenseizoenstoestandvan
debegroeiing,debewortelingsdichtheiden-diepte,deopslagcapaciteitvandebodem,
dewind,detemperatuur,etcetera.Hoewelnogverrevanvolledig,blijkthierhoeveel
variabelenerdirectofindirectmeespelenvoordathetregenwaterzichbijhetgrondwaterheeftgevoegdenhoegecompliceerddesituatieinfeite is.Eenverdereuitwerkingvolgtinparagraaf3.2.3.1.Wathetneerslagoverschotverderindeondergrond
aaninvloedenontmoetisaanmindervariabelenonderhevig.De.hydrogeologischeopbouw
bijvoorbeeldiseenvrijstabielgegeven.Voorhetbeheerkanonderscheid gemaakt
wordentussenvariabelendiezijntemanipuleren (sleutelvariabelen)enniette
beïnvloedenvariabelen.Zoisdedichtheidengeaardheidvanhetvegetatiedekeenvan
degemakkelijksttemanipulerenvariabelenvanhetneerslagoverschot.Dederdesoort
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variabelen zijndetoestandsvariabelenvanhetgrondwater zelf,zoalsdehoeveelheid
indegrondaanwezig zoetwaterendevormvangrondwatervoorraad indeduinen.Deze
eigenschappen zijnafhankelijkvandefactoren,diedenetto-aanvoerbepalenenhet
verdere transportindeondergrond.Bovendienhangendehoeveelheidendevormafvan
detijd.Erverstrijkt eenbepaaldetijd (veledecenniatotenkeleeeuwen)voorzich
eenevenwichtstoestand heeft ingesteldwaarbijaan-enafvoergelijk zijn (Bakker,
1981).Aangeziendezevariabelenvanveleandereafhankelijk zijn,geeftdevormvan
hetgrondwaterdenodige indicatievandewerkzamevariabelen.InBakker (1981)enin
paragraaf3.2.3wordthieropuitvoeriger ingegaan.
Eentweedevoorbeeldheeftbetrekkingopstikstofhuishoudingindebodem.Voor
deaanvoervanstikstofishetaandeelvanatmosferische stofneerslag,debiologische
stikstofverbindinguitdeatmosfeerendeaanvoerviaorganischeresten (bladval,
faecaliën,etc.)vanbelang (o.a.Klijn, 1981).Afvoervindtplaatsdooropnamevia
plantewortels,denitrificatieendooruitspoeling.Opslagindebodem geschiedt
vooralinorganischestof;hoemeerorganischestof,destehogerhettotalestikstofgehalte,gegeveneenconstantekoolstof/stikstofverhouding (Klijn,1981).Opdeinvoer,uitvoerenopslaginhetzeercomplexe fysisch-chemisch-biologische systeem
bodemhebbentalvanbeslissingsvariabelen invloed.Voordeaanvoerviadodeorganischestofzijndeaardenproduktiviteitvandeplantengroeivanbelang,voorde
biologische stikstofbindinguitdeatmosfeerdoorbacteriën zijno.a.desoortbegroeiingendepHvandebodemrandvoorwaarden.Voordeopslagvanstikstofinhet
organischmateriaalindebodemgeldteenparallelmetdevoorraadvormingvanhet
grondwater.Pasnaeeuwenkomeninvoerenuitvoermetelkaarinevenwicht.Olson
(1958)noemthiervooreentientaleeuwen.Destikstofvoorraadindebodemisduseen
toestandsvariabeledietijdsafhankelijkis.
Sleutelvariabeleninhetbovenstaandevoorbeeld zijndebeïnvloedingvanmineralisatieprocessenviaingrepenindevocht-enwaterhuishoudingindebodem,wijzigingvandebodem-pH,grondbewerkingenafplaggen.
2.4.4 De mens als landsohapseoologisahe

factor

Totnutoezijndeinvloedenvandemensophetlandschapvrijwelbuitenbeschouwing
gebleven.Ditkomtdoordatdemenseenmoeilijkteplaatsen landschapsecologische
factor is.Hijisvanorigineeenjagerofverzamelaar,diealseenvoudige carnivoor,
herbivoorofomnivoorzijnplaatshadinvrijwelnatuurlijke ecosystemen.Daarna
heeftdemens zijngreepopdenatuurversterktdooralsveetelerofakkerbouwer
daadwerkelijkintegrijpeninvegetatie,dierenwereldenbodem.Naarmatehettechnischvermogengroeide,breidde zijninvloed zichtotanderesectorenvanhetlandschapuit,zoalsbijkunstmatigewaterhuishouding, irrigatieofgrootschaligeegalisatie.Tegenwoordig strekt zijninvloed zichuitovervrijwel allesubsystemenvan
hetlandschap,zelfs zodanigdatdemensalsgeologische factorvanbetekeniskan
optreden.InNederlandisdeMaasvlakteeenvoorbeeldvaneengrootenvolledig
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kunstmatigterrein.
Het ingrijpenvandemensofhetnalatenvaneeningreepkanompraktischeredenenhetbestebeoordeeldwordendoornategaaninwelkdeelcomplexdeze ingreepprimairgeschiedteninhoeverredezevergelekenkanwordenmeteennatuurlijkeverandering.Hetismogelijk eenbepaaldegroep ingrepenals 'storing'vandenatuurlijke
situatieaantemerken,andereingrepenalstegenkoppelingofregulatie.Beidebegrippenhoudengeenwaarde-oordeel in;eenlichtematevanstoringkanpositief
beoordeeldworden,ookuithetoogpuntvannatuurbeheer.
Medegeziendeindelingindeelcomplexeninparagraaf2.4.2kunnendeeffecten
vandediverse ingrepenbeoordeeldwordentebeginnenbijhuneigenlijkewerkingsgebied (bijv.defauna,debodemofhetgrondwater).Dedirecteendeindirecteeffecteninanderedeelcomplexenkunnendanwordenbezien.Ineenaantal opzichten
blijkendeeffectenvanmenselijke ingrepenvergelijkbaarmetgebeurtenissendievan
naturevoorkomen.Zokaneenuitgravingineenduinterreintotopzekerehoogte
vergelekenwordenmethetprocesvanuitstuiving.Niettemin zijner,intoenemende
mate,ingrepenmeteen'systeemvreemd'karakter,omdatzijdeintroductievaneen
wezenlijknieuwprocesofeenwezenlijknieuwestofbetekenen.Ookdematewaarineen
invloedgeldtkansysteemvreemd zijn,zoalseenextreemlagepHvandeneerslag door
SO?-enNO-vervuiling.Dediverse ingrepenmoetendusbeoordeeldwordenophundirecteaangrijpingspunten,ophunregulerendeofeventueel stabiliserendekarakteren
opdematewaarinzijsysteemvreemd zijn.Inconcreto zijnenkelevoorbeeldenillustratief.Hetmaaienofkappenvanvegetatiesomhetprocesvansuccessie tegente
gaaniseenvormvanregulatie,evenalskustverdediging. Gebeurtditlaatstebijeen
zandigekustdoormiddelvanzandsuppletiemeteenzandkwaliteitdienietafwijktvan
denatuurlijke,danisdatnauwelijkseensysteemvreemdeingreeptenoemen,integenstellingtotdeaanlegvanstenendammenofasfaltdijken.
2.5 RANGORDEVERSCHIJNSELEN
2.5.1

Een eenvoudig rangordemodel

Invoorgaandeparagrafenwerdmeermalenhetbegripafhankelijkenonafhankelijkgebruikt.Inzijnalgemeenheidvertoneninseriegeschakelde subsystemenafhankelijkheidsrelaties,omdatdeuitvoervanstoffenofenergievanhetvoorgaande subsysteem
de invoerdaarvaninhoudtvoorhetdaaropvolgendesubsysteemindeserie.Delevende
natuurisrelatiefafhankelijkvanhetabiotischmilieu.Inlevensgemeenschappen zijn
heterotrofe organismenafhankelijkvanautotrofeorganismen.
Dediverserelaties tussendedeelcomplexenvanhetlandschapwordennuverder
beoordeeldopafhankelijkheidsverschijnselen.Debasisdaarvoorisgelegdinparagraaf2.4.3,waardestoffen-enenergiestromeninhunalgemeenheidreedsopeen
dergelijkewijzewerdenbeoordeeld.Ditkanverderuitgewerktworden.Stoffenstromingeninhetlandschap,hoeverschillendvanschaalenomlooptijdook,kenneneen
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kringloopkarakter.Erisinhogemate sprakevaninterdependentieendaarom zijnafhankelijkheidofonafhankelijkheid slechts relatievebegrippen.Deenergiestromen
hebbenveelmeer hetkarakter vaneeneenrichtingsverkeer enzijnderhalve geschikter
om afhankelijkheid aanaftemeten.Metditvoorbehoud kunnen relatiesworden geanalyseerdopgrondvandevolgende criteria (hetpijltje geeftderichtingvandeoverheersende invloedaan):
-De'conditio sine quanon',datwil zeggendemogelijkheid vanbestaanisdirect
afhankelijk vandeaanwezigheid van eenbepaald materiaalofeenbepaalde structuur
(bijv.moedermateriaal •+.bodem; poreus gesteente •*grondwater).
-Derichting vandeenergiestroomofde(energie)potentiaal (bijv. zonneënergie•+•.
plant -s-dier;bijv.hoog•+laag).
-Derichting vande(eventueelpotentiële) stoffenstroom (bijv.neerslagoverschot•*•
grondwater•+zeeofpolder.
-Genese-enevolutiegegevens (bijv.wind als oorzaakvanduinvorming:wind -»•reliëf).
-Schaal-enreservoirverhoudingen: kleinschalige, lokale deelcomplexen zijn relatief
afhankelijk van grootschalige deelcomplexen met grote reservoirs (bijv. atmosfeer-»•
bodem) (o.a.Vink, 1975).
-Patroonrelaties:patronenvanrelatief onafhankelijke deelcomplexenwordenweerspiegeld (directofindirect)inpatronenvanrelatief afhankelijke deelcomplexen
(bijv. klimaat-*-bodem; klimaat->vegetatie). Infeiteisditeenhulpcriterium dat
berustopcorrelatieennietnoodzakelijkerwijs opeencausaal verband.
-Bij lokale kringloopprocessen:de'plaats'van(geringe)verlies-encompensatieposten (bijv.voedingsstoffenhuishouding inbodem: aanvulling viabijv. atmosferische
stof,verlies dooruitspoeling vianeerslagoverschot: atmosfeer (klimaat •*•bodem).

Figuur 4.Geschematiseerd rangordemodelvanhet duinlandschap (uitBakkeretal.,
1979b).
klimaat
kuttprocanan
gesternt»
relWf
grondwater
bodem
vegetatie

l-=3l

1
—4—

i=a:

overhear»endeinvloed/ dominant influence
ondergeschikte invloed/subordinate influence

Figure 4.Schematic hierarchic modelforthecoastal dunes. (Kustprocessen»coastal
processes; gesteente=parentmaterial;bodem=soil.)
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-Proces-effectrelaties:veranderingeninrelatiefonafhankelijkevariabelen (bijv.
invallende zonnestraling)hebbenduidelijkeen'onontkoombare' (directeofindirecte)
effectenopderelatiefafhankelijkedeelcomplexen (bijv.vegetatie).
Opgrondvan(eenaantalvan)dezecriteriakanvoorhetmerendeelvandebetrekkingentussendeelcomplexenvanhetlandschapeerstperpaarenlaterinhun
totaliteitnagegaanwordenwaarervanafhankelijkheid sprakeis.Somsishetmogelijkomnietalleeneenkwalitatieve,maarookeenmeerkwantitatieve aanduidingte
geven.Erbestaannamelijkduidelijkeverschilleninafhankelijkheid.VoorhetNederlandsekustduingebiediseendergelijkebewerking,c.q.ordeninguitgevoerd.Dit
heeftgeleidtoteenglobaalrangordemodel (fig.4 ) .Dediversedeelcomplexen zijn
afgebeeldmeteenafnemendedominantie 'naarbinnentoe'ofandersgezegdeentoenemendeafhankelijkheid.Devegetatieenplantenkunnendusdoorallevoorgaandedeelcomplexenbeïnvloedworden,hetzijdirect (bijv.klimaat,planten)hetzij indirect
(klimaatviagrondwaterviabodemopdeplanten).Dedikkepijleninhetmodel geven
dedominantieinderelatiesaan,dedunnepijlengevendeondergeschikte invloeden
aan.
2.5.2

Toelichting

bij het rangordemodel voor de Nederlandse

kustduinen

2.5.2.1 Algemeen
Hetglobalemodeluitfiguur4isverderuitgewerkten aangepastinfiguur5.Met
behoudvanderangordebetrekkingenishetmodelinzoverregewijzigddatelkrangordeniveauisuitgesplitstineendrietalaspecten:dedeelcomplexenmetbijbehorende
processen,zoalsvoortestellenbijeen'steadystate',denatuurlijke veranderingen
endeingrependoordemens.Opdiewijze zijnerdriekolommenontstaan.Inhet
model zijndekosmische (bijv.getijde,zonne-energie)endetectonische (endogene
geologische)invloedenweggelaten.Deinvloedvandehogererangordeniveauszal
directofindirectopdelageredoorwerken.Deomgekeerdeweg,dusvandelagerenaar
dehogereniveaus,behoortooktotdemogelijkheden.Ditzalveelminder onontkoombaarofopvallend zijn (Bakkeretal.,1979b).
Nietallehieronderscheidendeelcomplexen zijngelijkwaardig.Hetreliëfbijvoorbeeldisinhoudelijknietvergelijkbaarmetdeoverigedeelcomplexen,aangezien
hetinfeiteslechtseengrensvlakvormt zondermateriële inhoud.Nietteminbezit
dezevariabelevanhetlandschapeendermategrotebetekenisvoortalvanandere
landschapscomponentenen-processen,dateenaparteplaatsgerechtvaardigdis.
Richter (1968)enLeser (1976)sprekenvande'ordenendefunctie'vanhetreliëf.In
systeemtermenishetéénvandebelangrijkstebeslissingsvariabelenvooranderesubsystemen ('deelcomplexen')vanhetlandschap (zoalsdebodem).Aspectenalshelling,
hoogteverschillenenexpositie spelenimmerseenbelangwekkenderolbijerosie,sedimentatie,microklimaatendergelijke.Debodem-endevegetatieontwikkeling zijn
bovendieninbelangrijkemategerelateerdaandeperiodediesindsdereliëfvorming
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Figuur 5.Uitgebreid rangordemodelvanhetkustduinlandschap,metdaarindeinvloedenvandemens (uit Bakkeretal.,1979b).
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Figure 5.Specifichierarchicmodelforthecoastaldunes,includinghuman influence.

isverlopen,zoalsbijdefasenvanduinvorming (Klijn, 1981).Dedeelcomplexenbodem
envegetatie zijnmededaaromsterkgecorreleerdaangeomorfologischeverschijnselen
(zieook:hoofdstuk4 ) .
Andereverschillentussendeelcomplexenbetreffendematevancomplexiteit.Het
verschil tusseneenrelatiefhomogeendeelcomplexalshetgrondwatereneeningewikkeldfysisch-chemisch-biologisch deelcomplexalsdebodemkantotvoorbeelddienen.
Derangordebetrekkingen zijnmerendeelswederkerige relaties,waarbijdewederzijdseinvloedenongelijkvangrootte zijn.Dematevanongelijkheidisgeenvastgegeven.Erzijnrelatiesmeteensterkedominantieincausaalopzicht,bijvoorbeeldin
hetgevalvandeopwekkingvangolvenofstormvloedendoordewind,enerzijnbe-
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trekkingen,waarbijnauwelijkssprakeisvaneenoverheersendeeneenondergeschikte
invloed.Inzulkegevallenkanmensprekenvanautocorrelatie (Chorley&Kennedy,
1971).Debetrekkingentussenplantengroeienbodem (incl.hetbodemleven)zijndermateverwevendaternauwelijks gesprokenkanwordenvanduidelijkdominante enafhankelijkefactoren.Bijhetgebruikvandepijlsymbolen zijndergelijkenuances in
theorieaantebrengendoordepijldiktesaantepassenaandereëleverhoudingen,
variërendvanabsolutedominantie (allééneendikkepijl)toteenvrijwelvolledige
wederzijdseafhankelijkheid,bijvoorbeeldbij symbiose ((bijna)gelijkepijldiktes).
2.5.2.2 Rangordebetrekkingen tijdenshetontstaan
Elklandschapontleent zijnkarakteraandeontstaanswijze,deactuelenatuurlijke
processenendeantropogene invloeden.Vaakkomt indegenesetotuitdrukkingwat
daarbijdominantefactorenzijngeweest,zoookvoordeNederlandsekustduinen.
Gezienderelatiefgeringeouderdomvanditlandschapbestaanergrote overeenkomsten
metdeactueleprocessen (par.3.3).
DegeologischeengeomorfologischegesteldheidvanNederland isnauwterelaterenaandeklimatologische omstandigheden inPleistoceenenHoloceen.Zuidelijken
oostelijkNederland ('Hoog-Nederland')vertoontdeglacialeenperiglaciale invloeden
uitSaalienenWeichelienzowelindeaardderafzettingenalsdeoppervlaktevormen.
WestelijkennoordelijkNederland ('Laag-Nederland')isbijuitstekhetresultaatvan
holoceneprocessen,waarbijeenvoortdurend stijgende zeespiegeleendominanteinvloed isgeweestvoordehorizontaleenverticaleverbreidingvanmarienenlacustrienmateriaal.Destrand-enduinafzettingenmarkerendevoormaligeenhuidige
kustzoneenzijnverbondenaanmariene invloeden zoalsgolfwerking,getijdestromingen,
kustdriftenhettransportdoordewind.Daarbijwarentezamenmetdebeschikbaarheidvanzand,dekrachtigewestelijkewindenverantwoordelijkvoorhetontstaanvan
duinen.Afgezienvan (hetgeologischeprocesvan)eolisch zandtransport zorgtdewind
voorhetontstaanvanhettypischduinreliëf. Isernu,doormarieneeneolische
processen,eenrelatiefhooggelegenpakketvanstrand-enduinafzettingenvoorhanden,
dankanzicheenzoetwaterlensvormendoordeaanvoerenopslagvanneerslag.Voorde
aanvoervanwater staathethumideklimaatborg.Hetporeuze zandlevertmogelijkhedenvoorbergingvangrondwater.Defysischeenchemischeeigenschappenvanhet
duinzand,reliëfverschillenenvochtverschillendrukkeneenstempelopdebodemontwikkeling.Devegetatietenslotte isvandiefactorenafhankelijkenscheptop
haarbeurtdemogelijkhedenvoorhetdierenleven.
Natuurlijk isdevoorgaandebeschrijving inzoverreonwerkelijkdatzijeen
beeld schetstvaneenchronologischeencausalevolgordedieinrealiteitnooit in
dergelijkeafgebakendestappenverloopt.Vanafhetmoment immersdatduinvormingoptreedtisersprakevanzoetwaterlensvorming,begroeiing,bodemvormingendergelijke.
De landschapsvorming iseerdereencombinatievansynchroonverlopendeprocessenmet
wisselwerkingen,zijhetdatdaarbijdegeschetstechronologischeofcausalebetrek36

kingenwelvanbelang zijn.Dattasthetprincipevandominantiec.q. afhankelijkheid
nietaan,hetbetekentalleendatook indegenesevaneenlandschaptotuitdrukking
komtdatersteedsvanwisselwerkingensprakeis.
2.5.2.3 Rangordebetrekkingenbijactueleprocessen
Hetduinlandschap isvannaturedynamisch.Kustafslagen-aangroei,verstuivingen,
bodemprocessenendesuccessie indevegetatieontwikkeling zijnooknunognatuurlijkeveranderingsprocessenmeteffectenopmeerdanééndeelcomplexvanhetlandschap.Hetbeoordelenvanheteffectvandezeprocessenenvaninvloedenvandemens
sluitdirectaanbijderangordebetrekkingenuitfiguur 5.Alsvoorbeeldbezienwe
hetprocesvankustafslagendereeksvandirecteenindirecteeffectendiedaarbij
optreden.Hierwordenslechtsdehoofdlijnenbesproken,eenuitgebreidebehandeling
istevindeninparagraaf3.3eninBakker (1981),Klijn (1981)enVanZadelhoff
(1981).
Kustafslag iseenprocesdatinhoofdzaak istoeteschrijvenaanzeespiegelrijzingenmeerlokaaloptredendeprocessenzoalsgolfwerking,kustdriftenstromingendiede zandbalansverstoren.Wordthetduingebiedhierdooraangetast,dan
treedtverminderingvanduinbreedteop,metalsindirectgevolgeendalingvande
grondwaterstand (Bakkeretal.,1979a).Bijaanwezigheidvanvochtigeofnatteduinvalleienmetbijbehorendebodem-envegetatieontwikkelingbetekentgrondwaterstandsdalingeenwijziginginbodemkundigenvegetatiekundig opzicht.Inbodemkundigopzichtmineraliseerthetorganischmateriaal snellerwaardoormeer voedingsstoffen
vrijkomen.Dedirecteenindirecte (doorhetverdwijnenvanorganischestof)verdrogingsverschijnselenworden indebegroeiingmerkbaar.Dezekorteenonvolledigebeschrijvingvaneencausalereeksvaneffectenstaaft inhoofdlijnendeprincipesvan
hetrangordemodel.Deneveneffectenmogennietverwaarloosdworden.Insommigegevallenzijndezegelijkgericht (versterkend);inanderegevallenzorgenzijvoortegengesteldeeffecten.Eenforsegrondwaterstandsdalingkandeproduktiviteitvandebegroeiingdoenverminderenenheeftdaardoorvaakeenverminderingvandeverdamping
totgevolg,hetgeenuiteindelijkdushetgrondwater€engoedekomt.Zozijnerbij
vrijwelelkdeelprocesnuanceringenaantebrengen,diepasbij concreteveldsituatiesophunwaarde zijnteschatten.
2.5.2.4 Rangordebetrekkingenbijderuimtelijkekarakteristiekenvanlandschapscomponenten
Wanneerhet zoisdat zowelhetontstaanvaneenlandschapalsde interrelatiesvia
proces-effect-relaties inhetactuelelandschapaaneenbepaalderangorde indebetrekkingenbeantwoorden,danishetonvermijdelijkdatderuimtelijkeaspecten,
andersgezegddepatroonkenmerkenvandediversebetrokkencomponenten,daarvaneen
weerspiegelingvertonen.Ditblijkthetmeestduidelijkopwereldschaal.Daar zijnde
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dominantedeelcoraplexenmanifestviadeland-zeeverdelingende hoofdgebergtezones
(resultaatvanendogene geologischekrachten)entekentde invloedvanhetklimaat
(vooralhetresultaatvankosmische invloeden,deland-zeeverdeling enhetreliëf)
zichafinklimaatzones.Inveelopzichten zijnaspectenalsrelief,bodemenvegetatievanvoornoemdepatronenafhankelijk (Büdel,1977;Davies,1972;VanBaren,
1970; Clapham,1973;Ellenberg, 1973). Opdiewijzekanvanmacro-ecosystemenof
landschappengesprokenwordendierelatiefeenvoudig zijnaftegrenzen (tropisch
regenwoud,woestijngordels,toendragebieden etcetera).
Opmindergroteschaalblijktmeestaldatdergelijkeverbanden inruimtelijke
verdelingminderopvallend zijnenderhalvemoeilijkeraantegeven.Eenvanderedenen isbijvoorbeeld datklimatologischrelevanteverschillen ingebieden zondergrote
hoogteverschillenoverkleinereafstandennauwelijkswaarneembaar zijn.Ookverschilleningesteentekunnensomsopkorteafstandvanweinigbetekenis zijn.Indie
gevallenkanmenzichdusbinneneenvrijwelhomogeenklimatologischen lithologisch
areaalbevinden,waardoordeoverigedeelcomplexenvooralaananderefactoren (bijv.
hetreliëf)hundifferentiatieontlenen.Ditgeldttotop zekere•hoogtevoorde
Nederlandsekustduinen.Deklimaatverschillen langsdekustvannoordnaar zuid zijn
zeergeringhoeweltochmerkbaaraande floristischeverschillen.Zozijnboreale
elementen inhetnoordelijkdeelrelatieftalrijk (Westhoffetal.,1979). Ingeologischopzichtheeftmentemakenmeteensedimentdatoveralopnagenoeg gelijke
wijzeisafgezet.Deverschillen inkorrelgroottevariërenweinig.Wel ishetverschil inmineralogie,datverbandhoudtmetdevoorgeschiedenis vanhet zand,belangrijk (o.a.Eisma, 1968).Ditverschilkomt totuitdrukking infactorendiedaarmeedirectofindirectverbandhouden,zoalsdebodemontwikkeling,devegetatieen
lokaal zelfsdegeomorfologischegesteldheid.
Degeomorfologische gesteldheid isgrotendeelshetresultaatvandekustontwikkelingendedaarinoptredende fasenendeWerkingvandewind.Viaeigenschappenals
hoogte-,helling-enexpositieverschillenenvanwegedeperiodevanreliëfvorming is
degeomorfologische gesteldheideensterkdifferentiërende factor,diemetname
doorwerkt inbelangrijke ecologische factorenalsdevochtsituatie,debodemontwikkelingenuiteindelijkdevegetatie.Demacrozonering gaatlandinwaartsvaakvanjong
naaroudenbepaaltmededemacropatroneninbodemenvegetatie,terwijl inkleiner
bestekdereliëfkenmerkenalsrelatievehoogte,hellingbedrag en-expositiedominant
zijn.Hoogteverschillenwerkenbijvoorbeeld sterkdifferentiërendvoordevochtverschilleninnatuurlijkevalleien.Expositieverschillen zijnwerkzaamviahetmicroklimaatenindirectherkenbaar indevegetatie,zoalsbijnoord-enzuidhellingen.
Naarmatederangordebetrekkingenwordengevolgd inderichtingvandesterkafhankelijke factoren zoalsdevegetatie,danblijkthoezeerdiedeuitdrukking kunnen
zijnvanveledervoornoemdedominantedeelcomplexen.Metanderewoorden:deindicatiewaardeneemttoenaarmatedeafhankelijkheid toeneemt.Ditgeldtmetname innatuurlijke landschappen.
Infeiteligtinallerleistructurenvanlandschapscomponenten informatieopge38

slagen (par. 1.2.)- Ookdegeomorfologischegesteldheidbezitdieeigenschappen,zij
hetminderveelzeggendengedetailleerddandevegetatie.Dedirecteherkenbaarheid
inhetveldhebben zegemeen:eenzaakvanpraktischebetekenisbijkarteringen.Op
ditfacetenopdepraktischebetekenisvanrangordebetrekkingenbij landschapsecologischekarteringenwordt inhoofdstuk 4verder ingegaan.
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3 Veranderingen vanhet kustduinenlandschap

3.1 INLEIDING
Landschappen zijnoverhetalgemeennietgelijkblijvendmaarvertonenindeloopder
tijdgrotereenkleinereveranderingen.VoorhetNederlandse kustduinenlandschap
blijktditoverduidelijkuitdestudievanJelgersmaetal. (1970).TijdensdevormingvandeJongeDuinen,zoalsdieindeafgelopenduizendjaarheeftplaatsgevonden, zijndeveranderingenvanhetreliëfspectaculairgeweest.
Naasthetreliëf zijnookanderedeelcomplexenvanhetkustduinenlandschapaan
veranderingonderhevig.Ditgeldtonderanderevoordebodem,waarvooreenaantal
facettenpasnaveleeeuwentotduizendjaardesnelheidvanveranderingafneemt.
Voorbepaaldeaspecten,bijvoorbeelddestikstofhuishouding,kunnendanpartiële
'steadystates'ontstaan (Klijn, 1981).Ookindevegetatie zijnstructureleveranderingenteconstateren,zoalstengevolgevanautogeneprocessenalssuccessieofomdatdemilieu-omstandighedenveranderen zoalsbijdalingvandegemiddeldegrondwaterstand.
Omtoteenafbakeningtekomenvanwatonderveranderingenvanhetkustduinenlandschapwordtverstaan,wordthetonderscheiddatChorley&Kennedy (1971)maken
hieraangehaald.Veranderingen zijnonderteverdeleninveranderingendiegeassocieerdkunnenwordenmetevolutieeninkortstondigerveranderingendietemakenhebben
metevenwichtsvoorwaarden.Indezestudiebeperkenweonstotdelaatstesoortveranderingen.Alsdefinitievanwatondereenveranderingvanhetkustduinenlandschap
verstaanwordtgeldt:eenveranderingvandezichtbareverschijnselen zoals reliëfen
vegetatieensomsgrondwater,wanneerditalsopenwateraandeoppervlaktekomt.
Daarbijbeperkenweonstotdieveranderingenwelke zichuiterlijkbinnenenige
tientallenàhonderdjaarvoltrekken.Tijdelijkeencyclischeveranderingendiezich
binnenéénofenkelejarenafspelenwordenbuitenbeschouwing gelaten.Bijditlaatstevalttedenkenaanverschillen tussendeseizoenenenveranderingenindevegetatie, zoalsorchideeëndieweleenseenjaar 'overslaan'oféén-entweejarigeplanten
diehetweleensaflatenweten.Dedierenwereldwordtbuitenbeschouwing gelaten.
Bijdeoorzakenvanveranderingenwordtonderscheid gemaakttussenoorzakendie:
-vannature voorkomen
-slechtsonderinvloedvanmenselijkeactiviteitentotstandkunnenkomen.
Indithoofdstukwordendeveranderingenallereerstineensysteemtheoretisch
kaderbehandeld.Daarbijkomenzoweldeafzonderlijkedeelcomplexenvanhetlandschap
alshetlandschapinzijngeheelaandeorde.Derolvandemenswordtdaarbij slechts
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terloopsgenoemd.Demenselijkeactiviteitenendedaardoorveroorzaakteveranderingenwordenvervolgens afzonderlijkbehandeld.Totslotwordtdeveranderingenkaart
besproken,waarbij zuid-TexelendeduinenvanSchoorlenBergenindetailbekeken
worden.

3.2 VERANDERINGEN INEENSYSTEEMTHEORETISCHKADER

Inparagraaf2.5.2iseenconcept gegevenwaarbij landschappenopgebouwdgedachtwordenuitdeelcomplexendieelkaaronderlingbeïnvloeden.Inhetrangordemodel,figuur
5 (blz. 35), zijndezedeelcomplexenenhunmatevanonderlinge afhankelijkheidschematischweergegeven.Bijhetbesprekenvanveranderingenvanhet landschapisdit
modelvangrootbelang.
Naastditrangordemodel zijndeprocessenbinnenhetlandschapenbinnende
deelcomplexenvanhetlandschapbelangrijk.Inparagraaf2.2zijndezeprocessen
vooralgekoppeldaanenergie-enmateriaalstromen,waarbijbegrippenalsinvoer,uitvoer,doorvoerenberginggebruikt zijn.Infiguur1(blz.14)iseenmodelweergegevendatvandienstkanzijnbijdeverklaringvandewerkingvaneenlandschapscomponent.Invoer,uitvoerenberginghebbenbetrekkingopzowelenergie (warmte,licht)
alsopmaterialen (zand,zoetenzoutwater,nutriënten,levendendood organisch
materiaal).Omdatdeelcomplexenvanhetlandschapmaterieenenergiemethunomgeving
uitwisselen,zijnzeoptevattenalsopensystemen.Eénvandeeigenschappenvan
opensystemenisdatzeeen'steadystate'kunnenbereiken.Inparagraaf2.2.3zijn
dewegenwaarlangs zo'nsteadystatetebereikenisaangegeven.
3.2.1

Landsehapscomponenten

afzonderlijk

Volgensfiguur1isalgemeengeldig:
I=AB+0
ofwel:
invoer=veranderingberging+uitvoer

Voordeinvoer zijntweesituatiesdenkbaar:invoer=constantofinvoer £constant.Onderconstantwordtverstaandathoogstens geringefluctuatiesofcyclische
veranderingenvankorteduur,maximaalenigejaren,optreden.
Bijconstante invoer zijnvoorbergingenuitvoer tweesituatiesteonderscheiden:
ABen0 f constant
ABen0=constant
Dezesituatiesverschillenminderdanopheteerstegezicht lijkt.Infeite liggenze
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ineikaarsverlengde zoalshiernaaandehandvantweevoorbeeldengetracht zalwordenduidelijktemaken.
Bakker (1981)beschrijftdevormingvaneenzoetwaterlens induingebieden.Wanneerwordtafgezienvandirectengrootschaligmenselijk ingrijpen indegrondwaterhuishouding vandeduinengeldtvolgens figuur 7en8 (blz.46en47):
P =AB+V+A
Waarbij:
P =totaleneerslag
AB=veranderingvandehoeveelheidwaterdie inde zoetwaterlens is
opgeslagen
V =verdamping
A =zijdelingse afstroming

Tijdensdegeheleduurvande zoetwaterlensvorming zijndezevierfactorenwerkzaam,
zijhetdatdegroottevansommige factoren (AenAB)tijdensdevormingverandert.
Intweeuiterste situaties,bijdestartenbijde 'steadystate',wordenzezelfs
gelijkaannul.
Bijhetbeginvande zoetwaterlensvorming,waarbijvaneenvolkomenhorizontaal
grondwateroppervlakwordtuitgegaan,isde zijdelingseafstromingnul engeldt:
P =AB+V
Naverloopvantijdwordtde 'steadystate'bereikt,dé zoetwaterlensvorming is
voltooid,debergingverandertnietmeer,ergeldt:
P =V +A
Hetbereikenvandeze 'steadystate'vergtbijsmalleduingebiedeneenhalvetoteen
heleeeuw,voorbrededuingebieden isditmeerdereeeuwen.
Eenandervoorbeeldvaneendeelcomplexvanhetlandschapwaarbij,voorbepaalde
facetten,viaeenconstante invoereneenineerste instantieveranderendebergingen
uitvoertenslotteeen 'steadystate'bereiktwordt isdebodem.Ditwordtnader
uitgewerktvoordebodemvruchtbaarheid enhetkalkgehalte.Degegevensdiehierbij
gebruiktworden zijngrotendeels ontleendaanKlijn (1981).
Wanneerwordtafgezienvandirectmenselijk ingrijpenbestaatde invoeruit
neerslagvanzoutenuitdeatmosfeer terwijlvoortsviadevegetatie enviaafstroming langshellingenstoffenaandebodemwordentoegevoegd (figuur 11en 12).Afgezienvanveranderingen indeinvoerverandertdebergingdoordatenerzijds ionenen
organischeverbindingenuitspoelen,terwijlanderzijds,metbehulpvandevegetatie,
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eenorganischehorizontwordtopgebouwd.Deuitvoerbestaatuitverweringsprodukten
enuitafbraakproduktenvandeorganischehorizontdietotbuitenbereikvanhet
wortelstelselwordenafgevoerd.
Bijeen'jonge'bodem,bijvoorbeeldineenpasgevormdeduinvallei,overtreftde
uitvoervankalkdeinvoer:hetkalkgehaltevandebodemneemtaf.Naverloopvan
tijd,waarbijvooralhetprimaire-kalkgehaltevanbelang is,ontstaateenevenwichtssituatiewaarbijin-enuitvoeraanelkaargelijkzijn.
Voororganische stoffenisdesituatieineerste instantie juistandersom:De
invoerovertreftdeuitvoer,debergingneemttoe,eenorganischehorizontwordtopgebouwd.Vandeuitspoelende stoffenwordteendeeldoordevegetatieonderschepten
opgenomeninhetorganischplantemateriaaldatuiteindelijkweeraandebodemwordt
toegevoegd.Opdelangeduurkanvoorbepaalde facetteneen'steadystate'bereikt
worden.Zokanhetstikstofgehaltevanduinbodemsnaongeveerduizendjaareenminof
meerconstantniveaubereiken (Olson, 1958).
Uitdezevoorbeeldenendeinleidendetekstblijktdatconstante landschapscomponenteneerderuitzonderingdanregel zijn.Ditgeldttemeeralsbedachtwordtdat
bijdevoorbeeldenuitisgegaanvanconstante invoer.Inwerkelijkheidisdeinvoer
vaakaanveranderingenonderhevig,waardoorookdebergingendeuitvoerveranderen
energeensprakevaneen'steadystate'kanzijn.
3.2.2

Het kustduinenlandsohap

in zijn

geheel

Inparagraaf2.4.2isbijdeverklaringvande'werking'vanhetlandschaphetzogenaamde cascade-systeemtersprakegekomen.Indezevoorstellingvormtdeuitvoervan
hetenedeelcomplexdeinvoervanhetandere:dedeelcomplexenzijninseriegeschakeld.
Uitparagraaf3.2.1 blijktdatdeafzonderlijkedeelcomplexeneerderaanveranderingonderhevigdangelijkblijvend zijn.Veranderingeninhetkustduinenlandschap
alsgeheelvormendanookhetnormalebeeld.Alleenvoorrelatiefkleinesystemenkan
gedurendekorte tijdverwachtwordendatzetijdsonafhankelijk zijn (Bennett&
Chorley, 1978).
Deelcomplexenvanhet landschapkunnenelkaarbeïnvloedendoordatzeviatalloze
relatiesmetelkaarverbonden zijn.Deaardvanderelatiebepaaltdematevanbeïnvloeding (par.2.5).Daarbijisdeplaatsdieeendeelcomplexinhetrangordemodel
inneemtvangrootbelang.Eenveranderingbinneneenhooggeplaatstecomponent,bijvoorbeeldhetklimaat,heeftvaakgroteengrootschaligeveranderingenvanhetlandschaptotgevolg.Tevens zijndezeveranderingenvaneendwingendenonontkoombaar
karakter.Degevolgenvaneenveranderingbinneneenlaaggeplaatstecomponent,bijvoorbeelddevegetatie,zijnoverhetalgemeenmindergroot.Deveranderingenvanhet
landschap zijndankleinerenruimtelijkmeerbeperkt.Bovendienzijn,bijvoorbeeld
viahetbeheer,betrekkelijk gemakkelijkmaatregelentetreffenomdeveranderingen
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testuren.
Omeenindruktegevenvanhetaantalendesoortrelatiesdielandschapscomponentenmetelkaarverbindenisfiguur6opgenomen.UitgaandevandeklimaatveranderinggedurendehetHoloceen isnagegaanlangswelkewegendezeklimaatverandering
doorwerkt indeandere landschapscomponenten.
Bijderelatiestussenlandschapscomponenten isonderscheid temakentussen
directeenindirecterelaties (par.2.5.2.3). Zo ishetvoortestellendatbijeen
warmerwordenvanhetklimaat,viadedirecteweg,hetmediterraneelementvande
floratoeneemt tenkostevanhetboreale. Indirect zijndaarnaastnogtalvanandere
veranderingenteverwachten.Zozaleenwarmerwordenvanhetklimaateenversnelde
relatieve zeespiegelrijzingendaarmeekustafslagenlokaaldalingvande gemiddelde
grondwaterstand totgevolgkunnenhebben.Valleienverdrogenenfreatofytenverdwijnen.Bovendien zalindatgevaldedoorluchtingvandebodemtoenemenwateenversneldemineralisatieeneenplantengroeivaneenvoedselrijkerkarakter totgevolg
heeft.Talvanandereindirecteinvloedenvanhetklimaatopdevegetatie zijnte
onderscheiden,zoalsdeinvloedvanheti-Jimaatophet zandtransportviadewind en
opdeaanvoervanzoutenvanuitdezee.
Infiguur6isaandehandvanhetrangordemodel,figuur4 (blz.33),aangegeven
watdebelangrijkstewegen zijnwaarlangseenklimaatverandering doorwerktinhet
kustduinenlandschap.Hoewelditschemavooral gemaakt ismetbetrekkingtotklimaatveranderingen tijdenshetHoloceen,heeftheteenmeeralgemenebetekenis.Veranderingenbinnenanderelandschapscomponenten,zoweltengevolgevannatuurlijkeprocessenalstengevolgevanmenselijkeactiviteiten,kunnenlangsdezelfdewegendoorwerken inhethelesysteem.Hetspreektvanzelfdatdebegrippendirectenindirect
indiegevallenbetrokkendienentewordenopde landschapscomponent diecentraal
staatendiedeoorzaak isvaneen 'veranderingenreeks'.
Elkgetalinfiguur6staatvooreenaantal zakendiebijdedesbetreffenderelatie
vanbelangzijn:
1: Temperatuurstijging,relatieve zeespiegelrijzing,veranderingvanstormvloedfrequentieenrichting.
2en7:Snelheidvanrelatieve zeespiegelrijzing,overwegendkustafslag,somskustaangroei.
3en8:Stormvloedfrequentieenrichting,fasenvanduinvorming,primaireensecundairevalleivorming.
4: Veranderingvangrootteen/ofverdelingneerslagenverdampingoverhetjaar.
5: Veranderingklimaatfactorenvanbelangbijbodemvorming zoals:neerslagoverschot,temperatuur,duur zonneschijn,luchtvochtigheid.
6: Veranderingvanpraktischalleklimaatfactoren.
9: Veranderingduinbreedte (kustafslagof-aangroei),daardoorveranderinggrondwaterstandenaanvoer 'sea-spray'-zout.
10: Overstuivingc.q.winderosie,veranderingaanvoer 'sea-spray'-zout.
11: Idemals10.
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Figuur 6.Belangrijksterelaties tussenlandschapscomponenten,uitgaandevande
componentklimaat.
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Figure 6.Mainrelations (direct,indirectandfeed-back)betweenlandscapecomponents,startingwithclimate.

12: Kalkgehalte,.mineralogischegesteldheidvanhetduinzand.
13: Hydrogeologische opbouw,bepalendvoorgrondwaterstandenvoordegroottevan
veranderinggrondwaterstandbijveranderingrandvoorwaarden.
14: Kalkgehalte,mineralogischegesteldheid,korrelgrootte.
15: Microgolvingen grondwateroppervlak.
16en17en22:Afhankelijkvandeuitgangssituatie (nat-droog,kalkrijk-kalkarm)

18
19
20
21
23
24
25

heeftveranderingvanhetgrondwaterregiemveranderingvandebodemendaarmeevandevegetatieenomgekeerdtotgevolg.
Verdrogingofverdrinkingvanvalleien.
Successie,verruiging,verschraling,ontkalkingenverzuring.
Groottevandeverdamping.
Verstuivingofvastleggingvanduinen, 'organogeneDünenbildung'.
Grondwaterkwaliteit.
Niveauvanvalleibodems.
Aardvan,vooraldewatdiepergelegen,gesteentesbepalendvoortempoafslag.
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3. 2. 3 Enige landschapseomponenten in

detail

3.2.3.1 HetgrondwaterkwantitatiefFiguur7geefteenoverzichtvandeverschillendein-enuitvoerfactorendievoorde
groottevandebergingvanhetzoetegrondwaterindeduinenvanbelang zijn.Dedirecte invloedvandemensopdegrondwaterstromingisnietnaderomschrevenenslechts
symbolischweergegeven.Ookdetijdisvaninvloedopdegroottevandeberging(par.
3.2.1).Erwordtbijdehiertebehandelenvoorbeeldenvanuitgegaandatvoordatde
in-enuitvoerfactorengaanveranderenersprakeisvaneen'steadystate'.
Infiguur8isdezevoorstellingverderuitgewerkt,overeenkomstigdesymbolen
vanfiguur1(par.2.2.2).Detoestandsvariabelen (gemiddeldvolume,stroomsnelheid
enfluctuaties)zijnweergegevenenvoorelkein-enuitvoerfactorisaangegeven
welkebeslissingsvariabelendaaropvaninvloedzijn.
InBakker (1981)isvoordeverschillendebeslissingsvariabelennagegaaninwelkematezijkunnenvariëren:
-Neerslag:Betrokkenophetvoortschrijdende tienjarigegemiddeldevarieertde
neerslag tussen670en840mm/j.
- Infiltratie:Eenduingebied zonderinfiltratieontvangt jaarlijkseenhoeveelheid
neerslagwatervanongeveer 7500m/ha.Ininfiltratiegebieden (kanalenplustussengelegenterreinen)kandewateraanvoeroplopentot100000m/ha.
-Verdamping:Betrokkenophetvoortschrijdende tienjarigegemiddeldevandeverdampingvanopenwater (EQ)blijktdatdedoorhetklimaatbeïnvloedeverdampingvarieerttussen700en800nm/j.Voordewerkelijkoptredendeverdampingisdemateen
soortvanbegroeiingveelbelangrijker.Uitgaandevaneenduingebieddatvoor30I
uitvalleienenvoor70 %uitduinruggenbestaat zijndevolgende situatiesteonderscheiden:

Figuur 7.In-enuitvoerfactorendiebepalend zijnvoordehoeveelheid indeduinen
opgeslagenzoetwater;directemenselijkebeïnvloedingwordtbuitenbeschouwing
gelaten.

i/

<; n. -zoutgrondwater ' . ,

,

Figure 7.Inputandoutputfactorsgoverning theamountoffreshwater indunes,
otherthandirecthumaninfluence.
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Figuur 8.Modelvanin-enuitvoerfactorendiebepalend zijnvoordehoeveelheidin
deduinenopgeslagenzoetwaterendebeslissingsvariabelendiedaaropvaninvloed
zijn.
Invaar

Barging

Uitvoer
vegetatie 2

klimaat

klimaat
•*. verdamping
neerslag

gemiddeld volume1

infiltratie

fluctuaties
stroomsnelheid
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slootafvoer

[_)-mens

U ? g . zijdeling

A A A
duinbreedte
Bdte

3

afttromii

J tiens*

gesteente

1. Wordt gemeten als grondwaterstand
2. Vegetatie wordt door zeer velecomponenten (fig. 6) beihvloed.
Elk vandeze componenten isindirect van invloed op de component grondwater
3. Duinbreedte afhankelijk van kustprocessen ende mens {afgravingen aande
binnenduinrand). Kustprocessen worden op hun beurt beïnvloed door klimaat
en de mens (kustverdediging), zie ook fig. 16en17
4. Waterwinning, infiltratie,slootafvoer en polderpeilen

Figure 8.Inputandoutputfactorsgoverningtheamountoffreshwaterindunes,
includingdecisionvariables.

Valleienvochtig,ruggenhalfbegroeid:
V=0,3x550+0,35x180+0,35x360=354mm/j.
Valleienvochtig,ruggenvastgelegdmethelm:
V=0,3x550+0,7x360=417mm/j.
Valleien vochtig,ruggengeheelvastgelegdmetnaaldhout:
V=0,3x550+0,7x550=550mm/j.
Valleienplusruggengeheelvastgelegdmetnaaldhout:
V=0,3x700+0,7x550=595mm/j.
-Waterwinning:Indesituatie zonderinfiltratiekangedurende zeerlangetijdwater
gewonnenwordenineenhoeveelheiddiekleinerisdandehoeveelheiddieviahet
neerslagoverschotaanhetduingebiedwordttoegevoegd.Ditkomtovereenmeteen
winningvanmaximaalongeveer 2500m/ha.j. InhetverledenzijninhetNederlandse
duingebiedhoeveelhedentotongeveer10000m/ha.j. gewonnen.Indesituatiemet
infiltratieisdegewonnenhoeveelheidongeveergelijkaandegeïnfiltreerdehoeveelheid,maximaalongeveer100000m /ha.j.
-Zijdelingseafstroming:HiervoorwordtverwezennaarBakker (1981)waardit,evenalsdeinvloedvanduinbreedte,gesteenteendemensuitgebreidaandeordekomt.
Meerindetailkunnenwedesituatieineenvalleibestuderen (fig.9en10).Er
wordtvanuitgegaandatindevallei zelfgeendirectmenselijkingrijpenmetbetrekkingtothetgrondwaterplaatsvindt.Zulkskanwelhetgeval zijnindeomgeving
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Figuur 9.In-enuitvoerfactorendiebepalend zijnvoordehoeveelheidondereen
valleiopgeslagenzoetgrondwater,directemenselijkebeïnvloedingwordtbuiten
beschouwinggelaten.
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P:neerslag, V: verdamping,ZT:toestrominglangshelling,
OT:ondergrondsetoestroming,OA:ondergrondseafstroming
Figure 9.Inputandoutputfactorsgoverning theamountoffreshwaterunderadune
slack,otherthandirecthumaninfluence.

Figuur 10.Modelvanin-enuitvoerfactorendiebepalend zijnvoordehoeveelheid
ondereenvalleiopgeslagenzoetgrondwater endebeslissingsvariabelendiedaarop
van invloedzijn.
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1. Wordtgemetenalsgrondwaterstand
2. Duinbreedteafhankelijk vankustprocessenendemens(afgravingenaande binnenduinrand).
Kustprocessenophunbeurtwordenbeïnvloeddoorklimaatendemens(kustverdediging)(fig.6)
3. Waterwinning,infiltratie,slootafvoer indeomgevingenpolderpeilverandering
4. Veranderingvanvegetatiein omgeving
5. Veranderingvanvegetatieterplaatse
Figure 10.Inputandoutputfactorsgoverningtheamountoffreshwaterunderadune
slack,includingdecisionvariables.
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ondergrondse
afstroming

vandevallei waardoordemens indirectwelvaninvloed kanzijnopdewaterhuishoudingvandevallei.
Overdegroottevandeverschillende beslissingsvariabelen isgeen verdere
informatie aanwezig. InBakker (1981)isslechtsdewaterhuishouding vanduingebieden
inhungeheel bestudeerd. Specifiek hydrologisch onderzoekvanvalleien heeft niet
plaats gevonden.
3.2.3.2 Kwaliteit vanhetgrondwater insamenhang metbodem
Ook voordekwalitatieve aspectenvanhetgrondwater kunnen modellen worden gemaakt.
We beperken onsinditgeval totdesituatieineenafzonderlijke vallei. Figuur11
geeftdebelangrijkste in-enuitvoerfactoren.Erwordtvanuitgegaan datindevallei geenmenselijke activiteitenvanbelang voordekwaliteit vanhetgrondwater
zoalswaterwinning, infiltratie, stortenvanvuilenafval, lozenvanafvalwater,
etcetera plaats vindt. Dergelijke activiteiten kunnenwelindeomgeving vandevallei voorkomen.
Bodemengrondwater zijn vooral invochtige valleien sterk verweven.Opgrond
hiervanisinfiguur 12eenmodel opgenomen waarindewerking vandecomponent bodem
wordt weergegeven.
Een aantal beslissingsvariabelen zijninBakker (1981)enKlijn (1981) nader
bestudeerd:
-Aanvoervanchlorideviadelucht.Directachterdezeereepisdit200kg/ha.j,
lineairafnemendtot80kg/ha.j.opongeveer4kmachterdezeereep.
2- +
-Luchtverontreiniging. Vaneenaantal stoffen (SO.,N O ,enNH.)isbekend datde
huidige aanvoer vijf totvijftien maal zogrootisalsonder natuurlijke omstandigheden.
Figuur 11. In-enuitvoerfactorendiebepalend zijn voordehoeveelheid inbodemen
grondwater opgeslagen stoffen; directe menselijke beïnvloeding isbuiten beschouwing
gelaten.
aanvoervildalucht
mans

ZT,

I I I I 1 /A
'bodem

grondwatar' oppervlak

OA+"

zoet grondwater

ZT: toettroming langt hailing,O T : ondergrondse toestroming,O A : ondergrondse afstroming

Figure 11. Inputand output factors governing theamountofmatter stored insoiland
water, other than direct human influence.
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Figuur 12.Modelvanin-enuitvoerfactorendiebepalend zijnvoordehoeveelheid in
debodemopgeslagenstoffenendebeslissingsvariabelendiedaaropvaninvloedzijn.
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Figure 12.Inputandoutputfactorsgoverning theamountofmatter stored insoil,
includingdecisionvariables.

-Aanvoerviahetgrondwater.Bijinfiltratieisdeaanvoervansommigestoffen tien
totenigetientallenmalenzogrootalsindesituatie zonderinfiltratie.
Vandeoverigebeslissingsvariabelen zijngeengegevensbekend.
Voordeinhetgrondwateraanwezige stoffenvormendeuitdebodemuitspoelende
stoffendebelangrijkste invoerfactor.Tevens lossenbepaaldebestanddelenvanhet
duinzandoptijdensdestromingvanhetgrondwaterdoordeondergrond.Infiguur13
isaangegevenwelkefactorenbepalend zijnvoordehoeveelheid stoffendieopeen
bepaaldeplaatsinhetgrondwateraanwezig zijn.
Vaneenaantalbeslissingsvariabelenisbekendinwelkematedezekunnenvariëren (Bakker,1981;Klijn, 1981):
2
-Uitspoelinguitbodem:Kalkmetgemiddeld4kg/m.eeuw,meteenmaximumvancirca
2
2
13kg/m .eeuweneenminimumvan0kg/m.eeuw.
-Zijdelingsetoestroming.Siliciumgehaltesvanhetgrondwaternementoevanafhet
middenvanhetduinmassief,waargehaltesvan5-10mg/lvoorkomen,totgehaltesvan
ongeveer25mg/laanderandenvanhetduinmassief.
-Wanneer 'bovenstrooms'infiltratieplaatsvindtkandeaanvoervanstoffentientot
enigetientallenmalenzogrootwordenalsondernatuurlijke omstandigheden.
Dehiergepresenteerdemodellenwordenverdergebruiktindeparagrafen 3.3.1en
3.4.3.2.
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uitspoeling

Figuur 13.Modelvanin-enuitvoerfactorendiebepalend zijnvoordehoeveelheidin
het grondwater opgeslagen stoffenendebeslissingsvariabelendiedaaropvaninvloed
zijn.
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een bodemdoorsnede stroomt '
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1 . Alsmaatwordt vaak het gehalte vanstoffen in het grondwater gebruikt
2. Infiltratie,storten en lozen vuil, bemesting e.d. "bovenstrooms"
3 , 4 . Afstand tot waterscheiding, bepalend voor verblijftijd water ingrond en
daarmee voor gehalteopgelost» mineralen. Beïnvloed door kustprocessen
en afgravingen binnenduinrand
5. Waterwinning, infiltratie "benedenstrooms"

Figure 13.Inputandoutputfactorsgoverningtheamountofdissolvedmatterin
water,including decisionvariables.

3.3 NATUURLIJKEVERANDERINGSPROCESSENENHUNEFFECTEN
Onderinvloedvannatuurlijkeoorzakenkunnenveranderingeninhetkustduinenlandschapoptreden.Deprocessendieaandezeveranderingentengrondslag liggenworden
hiernatuurlijkeveranderingsprocessengenoemd.Insommigegevallenwordendergelijke,opzichzelfnatuurlijkeveranderingsprocessendirectofindirectopganggebracht
doormenselijkeactiviteiten.
InBakkeretal. (1979b)iseenoverzichtgegevenvaneengrootaantalnatuurlijkeveranderingsprocessen,hunoorzakenenhuneffecten.Ditoverzichtwordthier
kortaangehaaldeneenaantalnatuurlijkeveranderingsprocessenwordtbesproken.Bij
debesprekingvandeeffectenwordtervanuitgegaandat,voordateennatuurlijk
veranderingsprocesinwerkingtreedt,eennatuurlijk,ongestoordprocesverloopgaande
is.Dithoudtondermeerindatdevalleienoverwegendvochtig zijnendatvegetatie
enreliëfongestoord zijn.Bijdebesprekingvandeverschillendenatuurlijkeveranderinsprocesseniseenstandaardmodel gebruiktwaarindevolgendepuntenaandeorde
komen.
-Natuurlijkeoorzaken.Aangegevenwordtonder invloedvanwelkenatuurlijkeoorzaken
hetveranderingsprocesopgangkankomen.Cursieve zetwijze+nummervanzo'noorzaak
wijzeneropdatdeoorzaakeenveranderingsproceskanzijndateveneensinBakkeret
al. (1979b)besprokenwordt.
-Menselijkebeïnvloeding.Aangegevenwordtwelkemenselijkeactiviteitenhetveran-
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deringsprocesstimulerenofopgangbrengen.Ookwordenactiviteitengenoemddie
soortgelijkeeffectenhebbenalsnatuurlijkeveranderingsprocessen endieerdaardoor
somsmoeilijkvanteonderscheiden zijn.Cursievezetwijze+nummerduidenerinzo'n
gevalopdatdeactiviteit inparagraaf 3.4besprokenwordt.
-Directeffectophetabiotischmilieu.Bijdebesprekingvaneffecten zijnalleen
tendensen (dieoverigensnietaltijdmerkbaarbehoevente zijn)aangegeven,deeffectenzijnnietgekwantificeerd. Indiegevallenwaarverschilbestaattusseneffecten
opkorteeneffectenoplangetermijnisditexplicietvermeld. Indeoverigegevallenhebbendetendensenbetrekkingop zoweldekortealsde langetermijn.Onder
korte-termijneffectenwordendieeffectenverstaandietijdensofvlaknaheteindigenvanhetveranderingsproces optredenenonder lange-termijneffectendegenedie
enigetijd (enigejaren)naheteindigenvanhetveranderingsproces optreden.Ook
hierwijstcursieve zetwijze+nummernaareenveranderingsproces dat inBakkeret
al. (1979b)behandeldwordt.Doorhetopzoekenvandeeffectenvanditnieuweveranderingsproceskanmenookde indirecteofneveneffectenvanhetoorspronkelijkeveranderingsprocesnagaan.Men zalmerkendatersteedsdoorverwezenwordtnaarnieuwe
neveneffecten. Inhetalgemeenzullendeneveneffectenwaar ineerste instantienaar
verwezenwordt,debelangrijkste zijn.
-Totaaleffectopdevegetatie.Wanneerhettotaalaaneffecten,zoweldirecteals
indirecte,leidttotdifferentiëringvanhetvegetatiepatrooneneentoenamevande
soortenrijkdom,danwordtditaangeduid alsverrijking.Bijvergrovingvanhetvegetatiepatroonenafnamevandesoortenrijkdomwordtgesprokenvanverarming.Wanneer
dooreenveranderingsproces deoorspronkelijkevegetatiegeheelverdwijntende
nieuwevegetatiedietotontwikkelingkomtsoortenrijkerengedifferentieerder isdan
deoorspronkelijkevegetatiewordtookvanverrijking gesproken. Inhet omgekeerde
geval sprekenwevanverarming.Hoewelbijnatuurlijkeveranderingsprocessen,opde
plaatswaar zeoptredenenopkortetermijnbeschouwd,sprakekanzijnvanverarming,
zijnopwatgrotereschaalenwatlangeretermijnnatuurlijke veranderingsprocessen
meestalpositief.Zijhoudenhetdynamischkarakterdat zokenmerkend isvoorhet
natuurlijke duinmilieu,instand.Doordat zijnooitoveraltegelijkoptreden zorgen
zevooreenrijkeafwisselingvanopbouwenafbraak (bijvoorbeeld successieendegradatievandevegetatieonder invloedvanverstuivingen) zowelinderuimteals inde
tijd.Hetdoordemensopgroteschaaltegengaanvannatuurlijkeveranderingsprocessenindeduinenmoetdanookoverhetalgemeenalsnegatiefbeoordeeldworden.
Hieropwordt inparagraaf3.5 teruggekomen.Bijhettotaaleffectopdevegetatie
verwijstcursieve zetwijze+nummernaareffectendiebijhet veranderingsproces
optredenendieovereenkomenmetdeeffectenvaneenveranderingsproces dat inBakker
etal.(1979b)besprokenwordt.
InBakkeretal. (1979b)komendevolgendenatuurlijkeveranderingsprocessen ter
sprake.
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Klimaat
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(1)

II Kustprocessen
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Veranderingvandeliggingvandeduinvoet
Duinaangroei

(2)

Duinafslag

(3)

III Geomorfologie
A
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Toename duinbreedte
Afname duinbreedte
Verandering van maaiveldhoogte

B

(4)
(5)

Verhoging maaiveld

(6)

Verlaging maaiveld

(7)

IV Grondwater
A

B

Veranderinggemiddelde grondwaterstand
Grondwaterstandsstijging

(8)

Grondwaterstandsdaling

(9)

Verandering fluctuatietraject
Toename fluctuatietraject

(10)

Afname fluctuatietrajeot
Toename voedselgehalte

C
V
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Bodem
A
B

Ontkalking van de bodem

C

(13)

Veranderingorganischstofgehalte
Toename organisch
Afname organisch

VI

(11)
grondwater

stofgehalte
stofgehalte

(14)
(IS)

Veranderingvoedselrijkdom
Voedselverrijking

(16)

Voedse Iverarming

(17)

Plantengroei
A

Veranderinginlevendebiomassa/hoogtevandevegetatie
Toename
Afname

(18)
(19)

S3

VII Dierenleven
A Veranderinginlevendebiomassa fauna
(20)
(21)

Toename
Afname
3. 3.1 Enige

voorbeelden

Inparagraaf 3.2.3 ishetdeelcomplexgrondwaternaderbesproken.Metbehulpvande
modellenuitdieparagraafwordendenatuurlijkeveranderingsprocessen diebetrekking
hebbenophet grondwaterhier,overeenkomstig het inparagraaf 3.3 gegevenstandaardmodel,behandeld.Hetbetreftdenatuurlijkeveranderingsprocessen 8,9,10,11en 12.
IV G R O N D W A T E R
A VERANDERINGVANDEGEMIDDELDE STAND
Algemeen
Onderdegemiddelde grondwaterstandwordthetgemiddeldeovereenlangeaaneengeslotenperiode (ongeveer 10jaar)verstaan.
Grondwaterstandsstijging: eenlangdurige (meerderedecenniatothonderd jaar)
c.q.blijvende stijgingvandezegemiddelde stand.
Grondwaterstandsdaling :eenlangdurige (meerderedecenniatothonderd jaar)
c.q.blijvende dalingvandezegemiddelde stand.
(8)

Grondwaterstandsstioging

(9) Grondwaterstands daling

Natuurlijkeoorzaken
- Toename duinbveedte
- Klimaatsverandering

- Afname duinbreedte
- Klimaatsverandering

(4)
(1)

toenameneerslag,afname
verdamping
-Afnameverdamping doorverandering
plantengroei
-Kustprocessen: ondieperwordenvan
stroomgeulen

(5)
(1)

afnameneerslag,toename
verdamping
-Toenameverdampingdoorveranderingplantengroei
-Kustprocessen:dieperwordenvan
de zeebodem

Menselijke beïnvloeding
-Stimuleren toename duinbreedte

(4)

- Belemmeren oppervlakte-ontwatering,
plaatsenvanstuweninsloten e.d.
-Ondiepermakenvande zeedoorzandsuppletie
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-Stimuleren afname duinbreedte

(5)

-Stimuleren oppervlakte-ontwatering
doorslootaanleg e.d.
-Uitdiepenvande zeet.b.v.zandwinning

- Polderpeilverhoging
(38)
- Bevorderen afname levende biomassa/
hoogte van de vegetatie (19)kappen
naaldhoutbestand)

- Polderpeilverlaging
(37)
-Bevorderen toename levende biomassa/hoogte van de vegetatie (18)
(beplantenduinen,vooralmetnaaldhoutsoorten)

-Stoppen waterwinning

-Startenofintensiveren

- Starten infiltratie

(32)

waterwin-

ning (32)

(31)

-Afvoerneerslagopgebouwenenwegen
induingebied
-Startenofintensiverenbronbemalingtenbehoevevanbouwwerken
(ookaanlegvanbouwputteninzee)
Directeffectopabiotischmilieu (vooralm.b.t.
-Verminderingdagelijkseenjaarlijkse
temperatuursamplitudobovenstebodemenonderste luchtlagen
-Mogelijkontstaanvanduinmerenen
dan verkleining

fluctuatietraject

(11)

-Toenamekwelverschijnselennabijbinnenduinrandwaardooraanvankelijk enige
eutrofiëringmogelijkis
-Somsookelders,opkorte termijn
• eutrofiëring
-Bijpermanenteverzadigingbodemmet
grondwater toename organisch
stofgehalte
(14) vandebodem

devalleien)
-Tegengesteld effectoptemperatuursamplitudoalsbijgrondwaterstandsverhoging.Toenamenachtvorstenenhogeretemperaturenoverdag
-Mogelijkverdwijnenduinmerenen
dan toename fluatuatietrajeot
(10)
-Afname kwelverschijnselen

-Inneutraal-basischebodemveelal
eutrofiëring
- Afname organisch stofgehalte
(15)
vandebodemdoorversterktemineralisatie
- Inzurebodems soms toename

nisch stofgehalte

orga-

(14)

-Bijnietmeergeïnundeerd raken
vanvalleienindewinterverminderdebeschikbaarheidvanbepaalde elementen (metnameP,Mn,Fe)
Totaaleffectopdevegetatie (vooralm.b.t.valleivegetaties)
- Afname levende biomassa (19)
opkorte termijn
-Opdenduurechtervaak toename
levende biomassa (18)

- Afname levende biomassa (19)

-Plaatselijkafstervenvegetatiedoor
verdrinkingwortels

-Plaatselijkafstervenvegetatie
doorverdroging
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-Naverloopvantijdveelal verrijking
vandeoorspronkelijke vegetatie

-Veelalverarmingvandeoorspronkelijkevegetatie.Vooralwater-en
grondwaterplanten verdwijnen

Opmerking
Negatieve effectenkunneninsterke
matewordenbeperktofgecompenseerd
door maaien/kappen (41) en
afplaggen (42)

B

Negatieveeffectenkunnensomsten
deleensomsinsterkemateworden
beperktofgecompenseerd door
laten stuiven (45), afgraven (36)
en afplaggen (42)

VERANDERING FLUCTUATIETRAJECT

Algemeen
Onderfluctuatieswordenkortdurende (maximaal enigejaren)verticale bewegingen
vanhetgrondwateroppervlak verstaan.Ineensituatie zonderdirectmenselijkingrijpenindegrondwaterhuishouding kunnendevolgende fluctuaties onderscheiden
worden:Jaarfluctuaties (0,4à0,7m ) ,dieontstaandoornatteendrogejaren;
seizoenfluctuaties (0,4à0,7m ) ,dieontstaandoorverschilinverdamping tussen
zomerenwinter,enkortdurende fluctuaties,dieontstaanonder invloedvanbuien
endrogeperiodes.
-Toenamefluctuatietraject: toenamevandegrootte (hogerewinter-en/oflagere
zomerstanden,veranderende gemiddelde stand).
-Afnamefluctuatietraject:afnamevandegrootte (hogerezomer-en/oflagere
winterstanden,veranderende gemiddelde stand).
Bijeenveranderingvanhetfluctuatietraject treedtmeestalookeenverandering
vandehorizontale stroomsnelheidvanhetgrondwaterop.
(10) Toename

fluctuatietraject

(11) Afname

fluctuatietraject

Natuurlijke oorzaken
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- Klimaatsverandering
(1) grotere
variatiesinneerslag-en/ofverdampingshoeveelheden indetijd

- Klimaatsverandering (1), kleinere
variatiesinneerslag- en/ofverdampingshoeveelhedenindetijd

- Toename levende biomassa/hoogte
vegetatie
(18),waardoor toename
verdampingindezomer

- Afname levende biomassa/hoogte
vegetatie
(19), waardoor afnameverdampingindezomer

-Verdwijnenc.q.afnamevanoppervlakteopenwater, ('open-water
effect')

-Ontstaanc.q.toenamevanoppervlakteopenwater, ('open-water
effect')

Menselijke beïnvloeding
-Startenofintensiveren

waterwinning

(32)• Vooralwanneerwinning zeersterk

-Gravenvanplassen('open-water
effect')

overhetjaarwisselt;groot zomer-en
kleinwinterverbruik,onder invloed
toerisme.
-Startenvan infiltratie

(31)
-Bevorderen afname levende biomas-

-Bevorderen toename levende biomassa/
hoogte van de vegetatie (18) dooraan-

sa/hoogte van de vegetatie

plantenbose.d.

doorkappenbose.d.

-Latentoenemenfluctuatiesvanpeil
inaangrenzendepolders

-Latenafnemenfluctuatiesvan
peilinaangrenzendepolders

-Startenofintensiverenbronbemaling
t.b.v. bouwwerken

ring:stuwenindezomer,ontwate-

(19)

-Beïnvloeden oppervlakte-ontwaterenindewinter

Directeffectopabiotischmilieu (vooralm.b.t.
-Toenamedagelijksetemperatuursamplitudoinzomerenafnamedagelijkse
temperatuursamplitudoinwinter

devalleien)
-Tegengesteld effectoptemperatuursamplitudoalsbijtoenamefluctuatietrajeet

-Vooralinbasisch-neutraalmilieu
voedselverrijking
van de bodem (16)

-Mogelijkplaatselijk enige voedselverarming van de bodem (17)

-Inzurebodemplaatselijk ophoping
organischmateriaal,somsgepaard
gaandemeteutrofiëring

-Bijnietmeergeïnundeerdraken
vanvalleiindewinter,afnamebeschikbaarheidP,MnenFe
-Vooralbij zureomstandighedenkan
plaatselijk ophopingvanorganisch
materiaal plaatsvinden

Totaaleffectopdevegetatie (vooralm.b.t.devalleivegetaties)
-Plaatselijk afname levende biomassa/
-Plaatselijk afname levende biomashoogte van de vegetatie (19)
sa/hoogte vegetatie (19).Oplange
termijnechterplaatselijk toename
levende biomassa/hoogte
vegetatie
-Veelalverarmingvandeoorspronkelijkevegetatie

(18)
-Veelalverarmingvandeoorspronkelijkevegetatie

Opmerking
Negatieveeffectenkunnentendele
wordenbeperktofgecompenseerd door
maaien/kappen (41) en afplaggen (42)

Negatieveeffectenkunnentendele
wordenbeperktofgecompenseerd door
maaien/kappen (41) en afplaggen

(42)
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C (12) Toename voedselgehalte

grondwater

Algemeen
Ondertoenamevanhetvoedselgehaltevanhetgrondwaterwordteentoenamevan
hetgehalteaanopgelosteplantevoedingsstoffenverstaanc.q.eentoenamevan
depertijdseenheidaangevoerdehoeveelheidplantevoedingsstoffen.
Natuurlijkeoorzaken
- 'Sea-spray',aanvoerdoordeluchtvanuitzee.
-Overspoelingmetrelatiefeutroofwater (bijv.zeewater).
- Voedselverrijking

van de bodem (16).

Menselijkebeïnvloeding
-Startenofintensiverenvandevolgendeactiviteiten: Industrievestiging
infiltratie

(31), bebouwing (26), wegen (28), leidingen

val storten

(27), gas- en oliewinning

miteiten),recreatie

(25),

(29) (bijlekkage), af-

(30) (Tijdensgebruikenvooralbijcala-

(46), luchtverontreiniging

(22).

Directeffectofabiotischmilieu (vooralm.b.t.devalleien)
-Plaatselijk voedselverrijking

van de bodem (16) vandevalleien.

Totaaleffectopdevegetatie (vooralm.b.t.devalleivegetaties)
-Verarmingvandeoorspronkelijkevegetatie.
3.4 DEROLVANDEMENS
3.4.1

Inleiding

Gedurendeveleduizendenjarenisdemensreedsactiefinhetduingebied.UitdestudievanVanRegterenAltena (inJelgersmaetal.,1970)blijktdatalincirca2000
voorChr.menselijkebewoningindeduinenvoorkwam.Naastwoongebiedwarendeduinen
vanbelangalsgebiedomerveeteweiden,landbouwtebedrijven,tejagen,tevissen,plaggentesteken,houttekappenenruigteenhooitehalen.Daarnaastwarende
duinenvanbelangalszeeweringvoorhetachterliggendeland.Inhoofdstuk5worden
verschillendeactiviteitendiedemensvanoudsherindeduinenpleegdeuitgebreid
besproken.
Indeloopdertijdisderolvandemensinhetduingebiedsterkveranderd.
Vooralna1850isdezeveranderingopvallend.Naastmarginaal landbouw-enveeteeltgebiedenalszeeweringwerdhetduingebiedintoenemendematevanbelangvoorde
watervoorzieningvanwestelijkNederland,alsvestigingsplaatsvoorindustrieën,
stedelijkebewoningenvoorrecreatie.
Bijderolvandemensinhetduingebiedisonderscheidtemakentussenzijnin58

Tabel2. Landgebruik inenaantastingvanhetkustduinenlandschapvoor 1850enna
1850.
Voor 1850

Na 1850

Landgebruiker,
beheerder

Provincie,gemeente,
particulier

Provincie,gemeente,
Rijkswaterstaat,Staatsbosbeheer,Natuurmonumentenendergelijke

Landgebruiksvorm,
beheer

Jacht
Agrarisch landgebruik
Bewoning (verspreid)

Waterwinning (1853)
bebossing (1870)
infiltratie (1940)
industrievestiging
bewoning (geconcentreerd)
Vastleggingdoorbeplanting
recreatie
natuurbeheer

Aantastingen

Overexploitatiedoorde
jacht,landbouw
kleinschaligevergravingen

Grondwaterstandsdaling
grootschaligevergravingen
bodemverontreiniging
kustverdedigingswerken
'over'betreding
luchtverontreiniging

Table2. Landuseanddeteriorationofcoastaldunesbeforeandafter1850.

vloedopdevannaturevoorkomendeprocessenenverschijnselenenzijnactiviteiten
dieprocessenenverschijnselenmeteenheeleigenkaraktertotgevolghebben.Voor
1850hadhetmenselijkhandelenvooralbetrekkingopdevannaturevoorkomendeprocessenenverschijnselen.Nadietijdiserintoenemendemate sprakegeweestvanhet
optredenvanprocessenenverschijnselenmeteenaandemensgebondenkarakter.Op
hetogenblik zijndezelaatsteingrotedelenvanhetNederlandseduingebiedvaneen
vergelijkbareomvangalsdevannaturevoorkomende.Insommigegevallen,zoalsbij
industrievestigingenstedelijkebebouwing,zijnpraktischallevoorhetduingebied
kenmerkendeprocessenenverschijnselenverlorengegaan.Intabel2ishetmenselijk
handelenvanvoor'enna1850metelkaarvergeleken.
3.4.2

Invloed op de van nature voorkomende processen en

verschijnselen

Deprocessenbinnendeelcomplexenvanhetlandschap zijnvooralviadebeslissingsvariabelendiebepalend zijnvoorin-enuitvoer,tebeïnvloeden (par.2.2en 3.2).
Voordegevolgendieeeningreepheeftophetduinlandschapishetvooralvanbelang
ofdeinvoerdanweldeuitvoerbeïnvloedwordt.Chorley&Kennedy (1971)merkenin
ditverbandopdatingrepenindeinvoerinhogemateonafhankelijkkunnenzijnvan
desysteemorganisatieendezezelfstijdelijkofblijvendkunnenveranderenwanneer
de invoereenbepaaldedrempelwaardeoverschrijdt. Ingrependiebetrekkinghebbenop
deuitvoer zijninveel sterkermateafhankelijkvanhetsysteemwaarzebetrekking
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ophebben.Begrippenalssysteeimrreemdensysteemgebonden,zoalsonderanderete
vindenbijZielhuis &Biersteker (1975),sluitenhiernauwbijaan.
Debeïnvloedingvandeuitvoervanhetenedeelcomplexheeft,devoorstelling
vanhetlandschapalscascade-systeemindachtig,gevolgenvoorde invoervanandere
deelcomplexen.Evenzo zalbeïnvloedingvande invoerveranderingvandeuitvoermet
zichmeebrengen,waarbijdezeveranderdeuitvoervervolgens,indevormvaninvoer,
van invloed isopanderedeelcomplexen.Wanneer inhethiernavolgende sprake isvan
hetbeïnvloedenvanin-ofuitvoer,wordtdaarmeededirectebeïnvloedingvanhet
deelcomplexwaaropditbetrekkingheeftbedoeld,ennietdeindirecte,afgeleideinvloedopanderedeelcomplexen.
3.4.2.1 Deuitvoer
Beïnvloedingvandeuitvoervandeelcomplexenkomtvanoudshervoor indeduinen,
waarbijlandbouwkundige activiteitendeopbrengstvanbodem,vegetatieenfauna
wordtgeoogst.Daar,afgezienvaneventuelebemesting,slechtsdeuitvoerkantvande
landschapscomponentenwordtbeïnvloed,dientdemensbij zijnactiviteitenrekening
tehoudenmetdeeigenschappenvanhetdeelcomplexwaar zebetrekking ophebben. (De
activiteiten zijnsysteemgebonden).Wordenbepaaldegrenzenoverschreden,bijvoorbeeld tegrotehoutkapoftegroteoogstaanruigte,danstorthet systeem in.Zo
warendesterkeverstuivingendietothetbeginvandezeeeuwdeweinigdraagkrachtigeduinenvanTerschelling,Vlieland,Schoorl,SchouwenenWalcherengeteisterd
hebben,iniedergevalvooreendeeltewijtenaanoverexploitatie (Klijn,1981;
Bakkeretal.,1979a).
Hoewelditsoort invloedenopdeuitvoerplaatselijkenregionaalvooreenafnamevanderuimtelijkevariatie zorgde,waser inhetNederlandseduingebied als
geheelsprakevaneentoenamevandevariatie.
Methetvoortschrijdend technischkunnenisookdemateendemaniervanmenselijkebeïnvloedingveranderd.Erisintoenemendemate sprakevanhetbeïnvloedenvan
invoerfactoren.Slechtsbijeenbeperktaantalvandehuidigemenselijke activiteiten
wordtdeuitvoerbeïnvloed.Alsvoorbeeldkandeinvloeddiedewinningvangrondwaterophetdeelcomplexgrondwaterheeft,gelden.Wanneerdegroottevandegewonnen
hoeveelheden isafgestemdopdeeigenschappenvanhetsysteem,wanneerdewinningdus
aanzienlijkkleiner isdanhetneerslagoverschot inhetwinningsgebied, zaldezoetwaterlensweliswaarveranderen,maar zichkunnenhandhaven.Wanneerdewinning echter
groterwordtdanhetneerslagoverschotverandertdegrondwaterstroming zodanigdat
eennieuwsysteemontstaatmetandereeigenschappen.Degrondwaterstandendalensterk
ende zoetwaterzakverzilt.Bijhetstoppenvandewaterwinning zalpasnaveledecenniatotenigehonderdenjarenherstelvandeoudesituatieplaatsvinden.
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3.4.2.2 Deinvoer
Vroegeremenselijke activiteitenmetbetrekkingtotdeinvoerbeperkten zichtothet
bemesten,beplantenenbezaaienvanduinakkers,terwijlbijhetbeheervandezeereep
helmwerdgeplant (hoofdstuk 5). Indeperiodena1850iserintoenemendemate sprake
vanhetbeïnvloedenvandeinvoer.Inparagraaf 3.4.3 komeneengrootaantalvande
huidige invloedenopdeinvoeraandeorde.Hiernoemenweslechtshetvastleggenvan
deduinenenhetinfiltrerenvanoppervlaktewatervoordedrinkwaterwinning.
Toenamevandevegetatieiseenprocesdatvannatureindeduinenvoorkomten
dansysteemeigenc.q. systeemgebonden is.Bijhelmaanplantenvooralbij (naald)bosaanplantishettempoendeuitgestrektheidvandevegetatietoenameveelgroter
danondernatuurlijkeomstandigheden (par.3.5). BovendienwordenbijnaaldbosaanplantsoortengeïntroduceerddievannaturenietinhetNederlandseduingebied-voorkomen.
Ooktoenamevanhetvoedselgehaltevanbodemengrondwaterkomtvannature,bijvoorbeeldbijhetverdrogenvanvochtigevalleien,voor.Bijinfiltratie zijntempo,
duur,niveauenuitgestrektheidvanhetgebiedvanvoedselverrijkingveelgroterdan
ondernatuurlijke omstandigheden.Voortsisstijgingvandegrondwaterstandeenvan
naturevoorkomendproces,zoalsbijkustaangroei.Bijinfiltratieishettempoende
groottevanstijgingveelgroterdanondernatuurlijkeomstandigheden.Naastdeze
tweeprocessenbrengt infiltratieeengrootaantalandereprocessenenverschijnselen
met zichmee.Eenaantaldaarvan,dieinhungeheelaandemensgebondenzijn,worden
inparagraaf3.4.3 behandeld.

3.4,3 Effecten van menselijke

activiteiten

3.4.3.1 Algemeen
Ondermenselijke invloedhebbenzichinhetduingebied ingrijpende veranderingen
voorgedaan.Naasthetbeïnvloedenvannatuurlijkeveranderingsprocessenheeftdemens
veranderingenvaneeneigenordeengrootte geïntroduceerd.Bijdelandbouwkundige
activiteitendievanoudsherindeduinenplaatsvondenwasdithetgevalbijhet
egaliserenvanduinakkers,hetgravenvansloten,hetomwerkenvandebodemenhet
bouwenvanhuizen.Bijvelevandehuidigemenselijke activiteitenwordeneveneens
processenenverschijnselengeïntroduceerdvaneengeheelaandemensgebondenkarakter,zoalsindustrievestiging,stadsuitbreiding,wegenaanleg,aanlegvanleidingen,
boorlocatiesenparkeerplaatsen,gravenvankanalen,afgravingenetcetera.Velevan
dezeactiviteitenhebben,alsneveneffect,vaakhetopgangkomenvannatuurlijke
veranderingsprocessentotgevolg.Zoheefteenvergravingeenaantastingvanhet
reliëftotgevolgdievannaturenooitvoorkomt.Deverstuivingdieeengevolgvan
dezevergravingkanzijn,iseenveranderingsprocesdatvannature^jndeduinenvoorkomt.Inparagraaf3.3ishetsamengaanvanmenselijke activiteitenennatuurlijke

61

veranderingsprocessen alnaarvorengekomen,waarbijdeoorzakenvanhetopgang
komenvannatuurlijkeveranderingsprocessen demenselijkebeïnvloeding isbesproken.
Indeonderhavigeparagraafkomendeeffectenvaningrepeninhetkadervan
infrastructurelewerken,zoalsdeaanlegvanwegen,leidingen,industrievestiging,
bebouwing,reactievoorzieningen enmijnbouw (civieltechnische activiteiten),landbouw
enbosbouw (cultuurtechnischeactiviteiten)ennatuurbehoud en-beheer (natuurtechnischeactiviteiten)aandeorde (zievoordebetekenisvandezebegrippenpar. 5.4.5).
Bijdebesprekingvandeeffectenvanmenselijkeactiviteiten,dieinz'n geheel
tevinden isinBakkeretal. (1979b)enwaarvanhiereenkortuittrekselwordtgepresenteerd,wordendeeffectendieoptredenindeaanlegfase,bijhet ingebruik
nemenofbijhet intensiverenvanhetgebruik samengenomen.Tevenswordt aangegeven
opwelkewijzeeninwelkematenegatieveeffectenbeperktofgecompenseerd kunnen
worden.
Dewenselijkheidvandeactiviteitenendetoelaatbaarheidvannegatieveeffectenstaanhiernietterdiscussie.Inparagraaf5.4.3wordthiervooreendeelnader
opingegaan.
Bijhet inBakkeretal. (1979b)gegevenoverzichtenbijhethiergepresenteerdeuittrekselwordtbijdebesprekingvandeverschillendemenselijke activiteiten
hetvolgende standaardmodelgebruikt:
-Algemeen.Deaardvandeactiviteit (civieltechnisch,cultuurtechnisch,natuurtechnisch)isvanbelangomdatdeze iets zegtoverheteffect.Zo zaleenafgraving
dievanuitcivieltechnischoogpuntwordtuitgevoerdvaaknegatieveeffectenmetzich
meebrengen,terwijleenuitvoeringvanuitnatuurtechnischoogpuntvaakpositiefis.
- Directeeffectenpphetabiotischmilieu.Erisonderscheidgemaakttusseneffecten
dielokaalendieregionaaloptreden,ditomheteffectvaneenactiviteitbeterte
kunnenbeoordelen.Lokaalwil zeggendatde invloedmaximaal totopenige tientallen
metersafstandvande ingreepmerkbaaris.Bijeenregionaleinvloedisditenige
kilometers.Cursieve zetwijze+nummerverwijstsomsnaareennatuurlijkveranderingsprocesdatinparagraaf 3.3besprokenwordt.Ditduidteropdatditveranderingsprocesdoordeonderhavigeactiviteitopgangwordt gebracht.Doorhetopzoekenvande
effectenvanditveranderingsproces kanmenookdeindirecteneveneffectenvande
betreffendemenselijke activiteitnagaan.Men zalmerkendatersteeds doorverwezen
wordtnaarnieuweneveneffecten. Inhetalgemeen zullendeneveneffectenwaar in
eerste instantienaarverwezenwordtdebelangrijkste zijn.Somsverwijstcursieve
zetwijze+volgendnummerooknaareenmenselijkeactiviteitelders inparagraaf
3.4.3.1.Ditduidteropdatdeonderhavigeactiviteitdezelfdeeffectenalsdegecursiveerdeactiviteitveroorzaakt.Bijdeeffectenbespreking zijnalleentendensenaangegeven (dienietaltijdmerkbaarbehoevente zijn);deeffecten zijnnietgekwantificeerd.Indiegevallenwaarerverschil istusseneffectenopkorteeneffectenop
langetermijnisditexplicietvermeld. Indeoverigegevallenhebbende tendensen
betrekking opzoweldekortealsdelangetermijn.Onderkorte-termijneffectenworden
dieeffectenverstaandietijdensofvlaknabeëindigingvanhet veranderingsproces
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optredenenonderlange-termijneffectendieeffectendieenigetijd (enigejaren)na
hetbeëindigenvanhetveranderingsprocesoptreden.
-Totaal effectopdevegetatie.Wanneerhettotaalaaneffecten,zoweldirecteals
indirecte,leidttotdifferentiëringvanhetvegetatiepatrooneneentoenamevande
soortenrijkdomdanwordtditaangeduidalsverrijking,eendergelijke ontwikkeling
wordtalspositiefbeoordeeld.Bijvergrovingvanhetvegetatiepatroonenafnamevan
desoortenrijkdomwordtgesprokenvanverarming;dezeontwikkelingwordtalsnegatiefbeoordeeld.Wanneerdooreeningreepdeoorspronkelijkevegetatiegeheelverdwijntendenieuwevegetatiedietotontwikkelingkomtsoortenrijkerengedifferentieerderisdandeoorspronkelijkevegetatie,danspreektmenookvaneenpositief
effect.Inhetomgekeerdegevalspreektmenvaneennegatiefeffect.Bijhettotaal
effectopdevegetatieisnetalsbijdebesprekingvandedirecte effectenophet
abiotischmilieuonderscheid gemaaktinveranderingendielokaalendegenedieregionaaloptreden.
-Mogelijkhedenomnegatieveeffectentebeperken.Erisaangegeveninwelkematenegatieveeffectenbeperktkunnenwordenendoorwelkemaatregelen zulksbereiktkan
worden.Erisdaarbij,wanneerdatmogelijkwas,aangegevenopwelkeplaats,opwelk
tijdstipenopwelkewijzedeactiviteitmoetplaatsvindenomdenegatieveeffecten
zoveelmogelijktebeperken.
InBakkeretal.(1979b)wordendevolgendemenselijkeactiviteitenbesproken.
Luchtverontreiniging
Zeewering:A Stimuleren duinaangroei
B Tegengaan duinafalag
Industrievestiging
Bebouwing
Afval
storten
Wegen
Leidingen
Gas- en oliewinning
Infiltratie
Waterwinning
Landbouw 'intensief'
Ophogen
Omwerkenvan de bodem
Afgraven
Polderpeilverandering: A

Polderpeilverlaging

B

Polderpeilverhoging

Paden
Beweiden
Maaien/kappen
Afplaggen
Branden

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
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Beplanten

(44)

Laten stuiven

(45)

Recreatie

(46)

3.4.3.2 Infiltratieenwaterwinningalsvoorbeeld
InBakker (1981)eninBakkeretal. (1979a)isaandachtbesteedaandegevolgenvan
waterwinningeninfiltratieophetduinmilieu.Opgrondvandezegegevenswordende
effectenvanwaterwinningeninfiltratie,demenselijkeactiviteiten32en31uit
paragraaf3.4.3.1naderbesproken.

(31)

Infiltratie

ALGEMEEN
Aardvandeactiviteit:civieltechnisch.Overhetalgemeenwordtwaterafkomstig
vanRijnofMaasindeduinengeïnfiltreerd.Vooralinhetduingebied tussen
HoekvanHollandenCastricumisdezeactiviteitsterkverbreid,terwijlgrote
uitbreidingengeplandzijn.
DIRECTEFFECTOPHETABIOTISCHMILIEU
Regionaal
- Grondwaterstandsstijging
(8) waarbijopgroteschaalopenwaterontstaat, zowelinheteigenlijkeinfiltratiegebiedals,soms,indeomgeving.
-Soms grondwaters tands daling (9) inaangrenzendgebied.
- Toename voedselgehalte grondwater (IS). Ervindtaanvoervanstoffenplaats
ineenhoeveelheiddiesomstientallenmalengroterisdanineensituatiezonderinfiltratie,waardoorookverontreinigingvanbodemengrondwateren
voedselverrijking
van de bodem (16)optreedt.
-Verstoringvanhetfluctuatietrajectwaarvandeeffectenvergelijkbaar zijn
metdievaneen toename fluatuatietraject
(10).
Lokaal
-Aanleg wegen (28), leidingen

(29), afgraven (36), ophogen (34), omwerken van

de bodem (35).
TOTAALEFFECTOPDEVEGETATIE
Regionaal
-Sterkeverarming.
Lokaal
-Geheelverdwijnenvandevegetatie.
MOGELIJKHEDENOMNEGATIEVEEFFECTENTEBEPERKEN
Negatieveeffectenkunnenslechtsinheelgeringematewordenbeperktdoor:
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-Concentrerenvaninfiltratiewinningsactiviteitenineenzokleinmogelijk
gebied.
-Bepaaldestructuurintactlaten,zoveelmogelijkvannatuurlijkelaagtengebruikmaken.
-Infiltratiebekkensmetwiimingsmiddelenomgeven,zodanigdatgeeninfiltratiewaternaaromgevingontsnapt.
-Vergaandvoorzuiveren infiltratiewater,hierdoorweliswaargeensituatievergelijkbaarmetsituatie zonder infiltratie (ziedirecteffectophetabiotisch
milieu),welsterkereductieinaangevoerdehoeveelhedenstoffen.
-Geenbodemslib,waterplanten,algenenwierenopdeoeversbrengen,maarafvoerennaarbuitenhetduingebied.
-Spoelwaterenslibvansnelfiltersenschraapselvanlangzame zandfilters
nietinhetduingebied lozen,maarafvoerennaarbuitenhetduingebied.
-Zuiverings-,opslag-enpompgebouwenbuitenhetduingebied situeren.
-Natuurlijkgrondwaterregiem imiteren,geengroteplotselinge fluctuaties
veroorzaken.
- Maaien (41) vankanaaloeversenkwelplaatsen.
OPMERKING
Heteffectvaninfiltratieopdefaunaistenopzichtevaneennatuurlijke
situatiemetvochtigevalleienwaarschijnlijknegatief.Tenopzichtevaneen
verdroogde situatiemogelijkpositief (UdodeHaesetal.,1980).Naderonderzoekhiernaarisgewenst.
(32) Waterwinning
ALGEMEEN
Civieltechnische activiteitwaarbijnatuurlijkduinwateruitdiepeofdirect
onderhetmaaiveld gelegenbodemlagenwordtgewonnen.Eénvandebelangrijkste
oorzakenvandesterkeachteruitgangvandekwaliteitvandeNederlandseduinvalleienindeafgelopenanderhalveeeuw.
DIRECTEEFFECTENOPHETABIOTISCHMILIEU
Regionaal
-Soortgelijkeffectalsbij grondwaterstandsdaling
(9), toename van het
tietraject
(10), wegen (28), leidingen (29) en bebouwing (26).

fluctua-

TOTAALEFFECTOPDEVEGETATIE
Regionaal
-Verarmingvandevegetatie,vooralinvalleien.
Lokaal
-Geheelverdwijnenvandevegetatie.
65

MOGELIJKHEDENCMNEGATIEVEEFFECTENTEBEPERKEN
Negatieveeffectenkunnenslechtsingeringematewordenbeperktdoor:
-Degewonnenhoeveelhedenzoconstantmogelijkhouden,zoweloverhetjaarals
overdedag.
-Winnenvanonder eenmoeilijkdoorlatendelaag.
-Wanneernieuweevenwichtssituatievanhetgrondwaterbereiktis, laten
stuiven
(45), afgraven (36), afplaggen (42) enwinningophetzelfdeniveauhandhaven!
- Soortgelijkemaatregelenalsbij leidingen
(29).
- Spoelwaterenslibvandesnelfilters,schraapselvanlangzame zandfilters
niet inhetduingebiedlozen,maarafvoerennaarbuitenhetduingebied.
- Zuiverings-,pomp-enopslaggebouwenbuitenhetduingebiedsitueren.
3.5 DEVERANDERINGENKAART (BIJLAGE 8)
3.5.1

Algemeen

Deveranderingenkaartgeefteentotaaloverzichtvandebelangrijksteveranderingen
diezichindeperiodecirca 1850-circa1970inhetNederlandseduingebiedhebben
voorgedaan.Hetjaar 1850isgekozenomdatzichvooralna 1850degroteveranderingen
hebbenvoltrokkentengevolgevanmenselijkeactiviteitenalswaterwinning,infiltratie, stadsuitbreiding,industrievestiging,wegenaanleg,doorgravingenmetkanalen
etcetera.Bovendiendateertheteerstecartografischetotaaloverzichtvanhethele
Nederlandseduingebieduitdietijd,terwijltoenookdeeerstevegetatiekundige en
hydrologischestudiesoverdeduinentotstandkwamen.Tedenkenvaltaan:Gevers
(1826),VanEeden (1866,1867,1872,1885),Henket (1869),Holkema (1870),Vuyck.
(1898),Heimans&Thijsse (1899). (VooreenoverzichtwordtverwezennaarBakkeret
al., 1979a).
Hetjaartal1970isgekozenomdatuitdieperiodehetmeestrecentecartografischetotaaloverzichtplus luchtfoto'svanhetheleNederlandseduingebieddateren.
Dekarteringeninhetkadervanhet 'TNO-Duinvalleienonderzoek' (Bakkeretal.,
1979a)zijnuitgevoerd indejaren1976,1977en1978.
BestuderingvandezegegevensleertdathetuiterlijkvanhetNederlandseduingebied ingenoemdeperiodevaaksterkveranderd is,zowelmetbetrekkingtotdehoge
drogeduinenalsdevalleien.Rond 1850wasdebegroeiingvanhetduingebiedveel
minderdichtenhoogdantegenwoordig.Ditwerd indehandgewerktdoorhetopgrote
schaalweidenvanvee,hetsnijdenvantakkenenruigte,hetkappenvanstruikenen
bomenetceteraendoordegeringeaandachtvoorhetvastleggenvandeduinen.Vooral
indevannaturewatonvruchtbaarderduinenvanhetWaddendistricttradenhierdoor
aanzienlijkeverstuivingenop,waarbijsomsvrijwelonbegroeideduinterreinenvoorkwamenzoalsopTerschellingenVlielandenbijSchoorl.Dekalkrijkereendaardoor
watvruchtbaarderduinenvanhetDuindistrictwarenoverhetalgemeenwatdichter
begroeid,zonderdaarbijookmaarbijbenaderinghethuidigeniveauvanvastlegging
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tebereiken.Compleet stuivende terreinenkwamenhierveelmindervoor.
Hoeweldeze stuivendesituatieplaatselijk overlastbezorgdewas zeinecologischopzichtgunstig.Devoortdurendeverstuivingen zorgdennamelijkvoornieuwvormingenverjongingvanvalleien,watderuimtelijkevariatietengoedekwam.Hetwas
hierdoortevensmogelijkdatvalleiendiedoorgrondwaterstandsdaling verdroogdwaren
doorhernieuwdeuitstuivingweervochtigwerden.Dezevoortdurendemogelijkheid tot
nieuwvormingvanvalleienhad,tezamenmethetnagenoegontbrekenvanmenselijke
activiteitendiegrondwaterstandsdalingmet zichmeebrachten,totgevolgdatrond
1850verrewegdemeestevalleienvochtigofnatwaren.
Na 1850zijndeduinen,mededoorallerleitegenverstuivinggerichtemaatregelenalshetstopzettenvandebeweiding enhetplantenvanhelmen (naald)bomen,veel
dichterbegroeid geraaktenbijnavolledigvastgelegd. Slechts op Schiermonnikoog,
Terschelling,Vlieland enSchouwenlaatmennuweerenigegebiedenhun 'eigengang'
gaan.Daarkanmendanooktotopdedagvanvandaagdenieuwvormingvanvalleien
waarnemen.
Vanaf 1850istevenseensterketoenamevanhet aantalactiviteitendatvoordalingvandegrondwaterstand zorgtopgetreden.Tezamenmetdehiervoorgenoemdevastleggingheeftdittotgevolg gehaddatthansingrotedelenvanhetNederlandseduingebiedallevalleienverdroogd zijn.Hetvastleggenvandeduinen,vooralwanneerdit
metnaaldbomengebeurt,heefteensomssterketoenamevandeverdamping endaarmee
zodanigegrondwaterstandsdaling, totgevolgdatvalleiencompleetverdrogen.Vastleggingvandeduinenverhindertdusnietalleenhetdoorhernieuwde uitstuiving
opnieuwvochtigwordenvanverdroogdevalleienmaarvormtop zichreedseenoorzaak
vanverdroging.
Naastveranderingen tengevolgevanhetbeplantenvandeduinenenvangrondwaterstandsdalinghebbenzichtalvanandereveranderingenvoorgedaan.Indeparagrafen
3.3en3.4.3wordeneengrootaantaloorzakenvandezeveranderingen genoemd.
Opdeveranderingenkaart zijneenaantalvandebelangrijkste veranderingen
weergegeven.Bijdeopbouwvandelegendaisalsindelingscriteriumdematevan
aantastingvanhetduinmilieugehanteerd. Innavolgingvanhet inhoofdstuk 2gepresenteerderangordemodel isvandegekarteerde landschapscomponentenhet grootste
gewichttoegekendaandeaantastingvanhetreliëf,vervolgens aanaantastingenvan
hetgrondwaterentenslotteaanveranderingendiedevegetatiedirectaangrijpen.
Voordeverschillende indelegendaonderscheiden categorieën iseenverloopvanzeer
ernstigeaantasting (A,B,C)viaernstigeaantasting (C,D, E ) , hoegenaamd geen
verandering (E,G)totpositieveveranderingen (F)aangehouden.Deverschillende
legenda-eenhedenwordeninBakkeretal.,1979b,uitgebreidbesproken.
Opdeveranderingenkaart komeneenaantal zakenniettotuitdrukking. Indeeersteplaatsisditdetoenamevandebegroeiing.Slechtsdeaangeplante naaldbossen
wordenopdekaartweergegeven,terwijlhetsomsindirect,bijdeverdrogingvan
duingebieden,naarvorenkomt.Desterkeafnamevanhetvoordeduinen zokenmerkende
dynamischekarakter,dateveneenseengevolgvandevastlegging is,komtopdekaart
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niettotuitdrukking.Indetweedeplaatsisditdetoenamevanderecreatieinhet
duingebied.Aangenomenmagwordendathetaantalmensendatdeduinennubezoekteen
veelvoudisvandeaantallenvanrond1850.Ookditkomtopdekaartniettotuitdrukking.Slechtsopenbebouwingenkampeerterreinenwordengenoemd.Derecreatie
heeftechterveelmeergevolgen,zoalsdeinvloedophetbroedvogelbestanden,via
betreding,opdevegetatie.Tenslottekomtdealomaanwezigeinvloedvandeluchtverontreiniging (Bakker,1981)niettotuitdrukking.Ermagwordenaangenomendatdit
eeneffectheeftindeduinen.Wehoevendaarbijslechtstedenkenaandeinvloedop
epifytenendeversneldeuitlogingvandebodemonderinvloedvandeverzuringvande
neerslag.
Opgrondvanhetopdeveranderingenkaartverzameldemateriaalisintabel3een
overzichtgegevenvandeveranderingendiezichinhetNederlandseduingebiedhebben
voorgedaan.
Wanneerwealdezeveranderingenbetrekkenopdefloravandevochtigevalleien
danblijktdatinveelduingebiedengedurendedeperiode1850-1970sprakeisvaneen

Tabel3. Globaaloverzichtvandeveranderingendiesindsongeveer 1850inhet
Nederlandsduingebied zijnopgetreden,hunoppervlakteenhetpercentagedatdeze
oppervlakte inneemt tenopzichtevandetotaleoppervlaktevanhetNederlandse
duingebied.TotalehuidigeoppervlaktevanhetNederlandsduingebied: ca.40000ha.
(Gegevensontleend aandeveranderingenkaart,bijlage8 ) .
Verandering

Oorzaak

Oppervlakte
(ha)

%

Verdwenenduingebied

Kustafslag

2000

5

Oorspronkelijkkarakter 1)
geheelverlorengegaan

Industrievestiging
Geslotenbebouwing
Afgravingbinnenduinrand

1300
1600
300

3
4
1

Oorspronkelijkkarakter
sterkaangetast

Infiltratiegebied
Openbebouwing

2200
1600

6
4

Oorspronkelijkkarakter
matigaangetast

Bebostgebied
Totaalverdroogd

6000
12800

15
33

Nieuwgevormdduingebied

Droog,zondervochtige
valleien
Metvochtigevalleien

400

1

2800

7

Verdwenenduinbeken
(Rond 1850warenerenige
tientallenaanwezig)

Dalinggrondwaterstand

14200

34

Oorspronkelijkkarakterweinigveranderd (valleiennogsteeds
vochtig;lichtedalingvandegrondwaterstand isechter
evenalsstruweelontwikkeling indevalleienofhetdicht
groeienmetboswelmogelijk)

Dezeoppervlaktenzijnnietgerekend tothet totaaloppervlakvanhettegenwoordigeduingebied (=100 % ) .
Table3. Changesinarea (ha)andrelativeareaoftheDutchcoastaldunesafter
about 1850,withrespecttopresentarea (ca.40000ha).Dataderived fromthe
MapoftheChanges (Appendix8 ) .
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Sterkeachteruitgangvandesoortenrijkdom.Velefreatofyten,enspeciaaldeals
waardevoltebeschouwensoorten,zijnsterkachteruitgegaanensoms zelfsgeheel
verdwenen.Deachteruitganginruimtelijkeverspreidingvansoortenblijktvaaknog
sterkertezijn (Bakkeretal.,1979b;VanZadelhoff, 1981).
3.5.2

Enige gebieden vn detail

Bijhetsamenstellenvandeveranderingenkaart zijndevolgende stappenteonderscheiden:
-Studievandeliteratuuruitdeperiode 1850-1970,vooralmetbetrekkingtotde
uitgangssituatievanrond1850.
-Studievankaartmateriaal.
-Eigenkartering,zowelgeomorfologisch,hydrologischalsvegetatiekundig,ter
karakteriseringvandesituatierond 1970.
-Vergelijkingvandeopdezewijzeverzameldegegevens.
-Nagaanonderinvloedvanwelkefactoren (natuurlijkeveranderingsprocessenofmenselijkeactiviteiten)dezeveranderingentotstand zijngekomen.
InBakkeretal. (1979a)zijndeopdezewijzeverzamelde gegevensweergegevenin
beschrijvingenvandezogenaamdedeelgebieden.Deels zijn'zeookweergegevenopde
facetkaartenenindetekstvanBakker (1981),Klijn (1981)enVanZadelhoff (1981).
Vantweegebieden,tewetenzuidelijkTexelendeSchoorlseenBergerduinen,
wordendeveranderingen zoalsdiezichtussen 1850en1970hebbenvoorgedaanhiernaderbesproken.Ditomeenindruktegevenhoedeveranderingenkaarttotstandisgekomenenomeenruimtelijke illustratietegevenvandezeveranderingen.
3.5.2.1 ZuidelijkTexel
Onder zuidelijkTexelwordthetduingebiedtenzuidenvandeJanAye-slagverstaan
(fig.14).
OpgrondvangegevensvanKlijn (inBakkeretal.,1979a)isinfiguur15het
historischoverzichtvandekustontwikkelingweergegeven.Deveranderingenindeliggingvandeduinvoet zijnspectaculairgeweest.Aandezuidpuntvanheteilandheeft
deduinvoet zichruim 1000minzeewaartserichtingverplaatst.Inhetgebiedhier
onmiddellijktennoordenvanheeft zichdaarentegeneenafslagvanmaximaal ongeveer
1000mvoorgedaan.Inmeerdanalleengeomorfologischopzichtisdezeontwikkelingin
hetaangrenzende duingebied terugtevinden,metnamemetbetrekkingtotdevochtigheidvandevalleien.Verdereveranderingenindegeomorfologiezijndeaanlegvan
akkers,somsomringdmetzogenaamde 'tuunwoaltjes',deaanlegvansecundairewaterkeringendiedegeomorfologische structurenoponnatuurlijkewijzedoorkruisen,de
aanlegvanwegenenparkeerplaatsen,debouwvanhuizeneneenmilitaircomplexen
hetgravenvandeMokslootgeweest.Sommigevandezeingrepenzijnopdeveranderingenkaartweergegeven.Andere zijnindeperiodetot1970nietvanzodanigeomvang
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Figuur 14.Overzichtskaartjevanhetduingebied opzuidelijkTexelmetdenamenvan
debelangrijkstevalleien,deliggingvandewegenentweeraaien (I-I,II-II).

Kapenvlik
PI 12

Figure 14.Thesouthof theislandofTexelwithnamesofthemainduneslacksand
roads,andpositionof twocross-sections IandII.

geweestdatzeopdekaarttotuitdrukkingkomen.
Belangrijkeverstuivingenhebben zichindegenoemdeperiodewaarschijnlijkniet
voorgedaan,erwordtindeliteratuur althansgeenmeldingvangemaakt.
EenvandeeerstegoedbruikbarebeschrijvingenvanditgebiedisdievanHolkema (1870)dieTexel,evenalsalleandereWaddeneilanden,indejaren1868en1869bezocht.Vanhetzuidelijkduingebied zegthijonderandere:'Indezegrooteduinvlakken,dievooraltusschenHoornendeWestenvoorkomen,vindtmenuitgestrekteduinplassenmetzoetwaterdiealsgroote stilstaandemeeren
'enelders '
uitgestrekte zoetwaterpiassen die,vooralindeduinvlaktehetNattevlak,eenoppervlakte
van100enmeerHeet.beslaan.Indeze zoetwaterpiassendieeendieptevan0,5tot
1,5Met.hebben,

'.VoortsgeeftHolkemaeenuitgebreid overzichtvandeplanten

diehijinditgebiedgevondenheeft.
MerkwaardigishetdatVanEeden (1867),diealseennauwgezetenzorgvuldig
beschrijver gekenschetstmagworden,metgeenwoordoverdeaanwezigheidvanmeren
rept.WelgeefthijeenbeschrijvingvanhethuidigePompe-enGrooteVlak: '...Die
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Figuur 15.Historisch overzichtvandekustontwikkelingopzuidelijkTexel (naar
Bakkeretal.,1979a).

AAAAAA duinvoet19
A A A A A A duinvoet ....
K&&ft&:&vv verdwenenduingebied

Figure 15.HistoricalmapofcoastaldevelopmentinthesouthoftheislandofTexel
(afterBakkeretal.,1979 a).

vlakteistenoostenenwestendoorhoogeduineningesloten;tenzuidenlooptzijmet
eeninham (DeMok)inzee;tennoordengaatzijineeriëlangeduinvalleiindezelfde
richtingover
Degroenevlakteloopt,zoalsikzeide,tennoordenuitineen
smalle,langeduinvallei,dieinharelengtedoorsnedenwordtdooreenbreeden,vrij
diepenwaterloop,deAalloop genoemd'.
Rond 1880moethetgebiedtennoordenvanGroote-enPompevlakdrastischveranderd zijn.DeMokslootisindietijdgegravenomdevalleienteontwaterenendeze
geschikttemakenalslandbouwgebied.Overdejuistedatumvanaanlegbestaatgeen
zekerheid.Algemeen (o.a.TerHoeve&VanLeeuwen,1954)wordthetjaartal1880genoemd.Thijsse (1927)noemtechterhetjaar 1839.Vermoedelijkiseersteendeelaangelegd(dezgn.Aalloop?)enisditlaterverlengd.
OphetogenblikisdeMokslootafgedamdenvoertgeenwatermeeraf.Tochheeft
ditniettotgevolggehaddatdegrondwaterstand sterkisgestegenendatdevalleien
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weervochtig zijngeworden.Onder invloedvanandere factoren (kustafslag,polderpeilverlaging enwaterwinning) zijn inhetgrootstedeelvandit gebied blijvend
lagere grondwaterstanden bewerkstelligd. Slechts inhetmeest zuidelijkedeel van
zuidelijkTexel zijndegrondwaterstanden onder invloedvandesterkekustaangroei,
gestegen.Daarkomennuvochtigevalleienen zelfsduinmeren (DeGeul enDeHorspolders)voor.
Infiguur 16en 17zijn,voorde infiguur 14aangegeven raaien,dwarsdoorsnedes
weergegevenmetdaaropdegemiddeldegrondwaterstand van 1850en 1970.Voorde stand
van 1970isgebruikgemaaktvande ineigenbeheer gemaakte isohypsenkaart (weergegeven inBakker etal.,1979a,deelrapport Texel). De situatievan 1850isberekend met
behulpvande formuleuitparagraaf 7.3.2.1vanBakker (1981).Voor de ondoorlatende
basis isaangenomendatdie zichtennoordoostenvanhet GrooteVlakop eendiepte
vanNAP -5m bevindt.Ten zuidwestenvanhetGrooteVlak isditNAP -20m.Voorts
isdegrondwaterstand inhetGrooteVlakalsbekend verondersteld en zijnde gegevens

Figuur 16.Gemeten grondwaterstanden (m+NAP)anno 1970enberekende anno 1850in
raaiIuitfiguur 14.

hoogte(m+NAP)
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Figure 16.Watertables and levels in 1970 (measured)and 1850 (reconstructed) in
Cross-Section I (Fig.14).

72

3000
(m)

Figuur 17. Gemeten grondwaterstanden (m + NAP) anno 1970 en berekende anno 1850 in
r a a i I I u i t figuur 14.
Hoogt«(m+NAP)
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2000

3000

afstand(m)

Figure 17.Watertablesandlevelsin1970(measured)and1850(reconstructed)in
Cross-SectionII(Fig. 14).

overhetneerslagoverschotendek-waardevandegronduitBakkeretal. (1979a)
deelrapportTexel,overgenomen.Duidelijkkomtinbeidefigurendeoverheersende
invloedvandekustontwikkelingopdegrondwaterstandennaarvoren.
DewaterwinninginhetGroote-enPompevlakheeftnietalleendalingvande
grondwaterstandtotgevolg,maardegroteverschillen tussendewinningindezomer
endewinterbrengt zeergrotefluctuatiesvandegrondwaterstandmetzichmee.Deze
zijn 1,5-2maalzogrootalsdieonderongestoordeomstandigheden (Bakker, 1981).
AandehandvangegevensvanHolkema (1870),VanEeden (1867),Hoogenraad&
Visser (1902)enThijsse (1927)iseenvrijgoedbeeldtevormenvandevegetatievan
hetindelaatstehelftvandevorigeeeuwaanwezigeduingebied.Desituatievanrond
1970isbekend dankzijdeeigenkartering,aangevuldmetgegevensvanhetarchiefvan
Staatsbosbeheer.
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Vergelijking leertdathetduingebied tenzuidenvandeJanAye-slag,metuitzonderingvanhetnieuwgevormdegebiedvanDeGeul,invrij sterkemateverarmdis.
Alsoorzakenhiervoorgeldenindeeersteplaatsdegrondwaterstandsdaling,desterke
vergrotingvanhetfluctuatietrajectvanhetgrondwater inhetGroote-enPompevlak
metomgeving,hetstopzettenvandebeweiding rond 1960en (daardoorversneld)voortgaandesuccessie (Bakkeretal.,1979a,deelrapport Texel).
Devolgende soortenzijnwaarschijnlijkuithetgebiedverdwenen:vlozegge,armbloemigewaterbies,borstelgras,plattebies,fraaiduizendguldenkruid,moeraswespenorchis,slankeduingentiaan,sturmia,oeverkruid,dwergvlasengevlekteorchis
(Bakkeretal.,1979a,deelrapport Texel).
Inhetnieuwgevormdeduingebied vanGeul,Buitengeul enHorspolders isinde
periode 1850-1970devegetatie ensoortenrijkdomuiteraard toegenomen.DeGeulis
rond 1920vande zeeafgesnoerd (Thijsse,1927)enwastoeneenkaleenonbegroeide
vlakte (Drijver, 1934).AandehandvanThijsse (1927),Westhoff (1947),DenHartog
(1951)enhetarchiefvanStaatsbosbeheer isdevegetatie-ontwikkeling goedtevolgen.Het lijkteropdat indejarentussen 1965en1975eenaantal soorten zijn
verdwenen:vlozegge,slankeduingentiaan,heidekartelblad,moeraskartelblad,klein
wintergroenenmoeraswespenorchis.Waarschijnlijkhangtditsamenmetvoortgaande
successieendaarmeesamenhangendverzuringvandebodemenisalseennatuurlijke
ontwikkeling tebeschouwen.
DeBuitengeul isvanafongeveerde zestigerjarenintoenemendemateonder
stuifzandbedolvengeraakt.Rond 1970wasdevegetatienogvolop inontwikkeling.
(Schroevers, 1950enhetarchiefvanStaatsbosbeheer).Ditzelfde geldtvoordeHorspolders,dierond 1950vande zeewerdenafgesloten.Deverwachtingisdatnogeen
toenamevanhetsoortenaantal zaloptreden,zekerwanneergerichtebeheersmaatregelen
wordenuitgevoerd.
3.5.2.2 DeSchoor1seenBergerduinen
Infiguur 18iseenoverzichtkaartjeopgenomenwaarindebelangrijkstenamenenanderezakenuitdezeparagraaf zijnaangegeven.Ookhettebehandelengebied gelegen
tussendeZeewegnaarBergenaanZeeenCamperduin,isweergegeven.
AandehandvangegevensvanKlijn (inBakkeretal.,1979a)isfiguur 19samengesteld.Langshethelekustgedeelteheeftzichindeperiode 1850-1970afslagvoorgedaan.Deduinvoetheeft zichongeveer 100m landinwaartsverplaatst.Verder zijn
eenaantalvergravingenuitgevoerdmethetdoel zandtewinnenvoor stadsuitbreiding
enkalkzandsteenindustrie.Kanalen zijngegraventenbehoevevandewaterwinning,
duinakkers zijngeëgaliseerd ofuitgegraven,wegenenleidingen zijnaangelegd,
woningengebouwd.Onmiddellijk tennoordenvanBergenaanZeeentenzuidenvan
Camperduin zijnboorlocatieseninhetlaatstegevaltevenseenparkeerterreinaangelegd.Veelvandeze ingrepenzijntekleinvanomvangomopdekaarttotuitdrukkingtekomen.
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Figuur 18.OverzichtskaartjevandeSchoorlseenBergerduinenmetdenamenvande
belangrijkstevalleien,deliggingvandewegenentweeraaien (III-III,IV-IV).
Camperduin

Figure 18.MapofthedunesnearSchoorlandBergen (NorthHolland)withnamesofthe
mainduneslacksandroadsandpositionoftwoCross-Sections IIIandIV.

Eenanderebelangrijkeveranderingisdetotalevastleggingvanditgebiedgeweest.Totinhetbeginvandezeeeuwwaren,metnameindeSchoorlseduinen,compleetstuivende terreindelentevinden.Gevers (1826)spreektinditverbandvan:
'...hetomliggendeduinisindenschrikkelijksten staatvanverstuiving. ...Hetzijn
nietenkelstuifbergen
maaronafgebrokenblinkertsvanhonderdenroedenlang...'.
OokVanEeden (1872)maaktmeldingvandesterkeverstuivingvanditgebied: '... Een
uitgestrektekale,wittebergrug
Nergens zijndeduinenvanHollandzobeweeglijkalshier,engestadigstuivenhier zandmassa'sopeentothoogten
'.Voorts
noemtBraak (1919)belangrijke stuifplekkeninditgebied.
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Figuur 19.Historischoverzichtvandekustontwikkeling,vergravingenenverstuivingenindeperiode 1850-1970 (naarBakkeretal.,1979a).

stuivend
(c.q. vermoedelijk stuivend)
door kustafslag verdwenen
1 4 4 I uitgraving.

Figure 19.Historicalmapofcoastaldevelopment,excavationsandsandblowing (1850)
inthedunesnearSchoorlandBergeninnorthHolland (afterBakkeretal., 1979 a ) .

Ronddeeeuwwisselingismenbegonnenditduinterreinvastteleggen,vooralmet
behulpvannaaldhoutbebossing.Indedertigerjarenwerddenagenoegcompletevastleggingeenfeit.Dithadnietalleentotgevolgdathetkenmerkendedynamische
karakterverlorenging,ookdetotaleverdrogingvanditduingebiedwerdhierdoorin
belangrijkematemedeveroorzaakt (Bakker,1981).Ophetogenblikwordenopkleine
schaalnaaldbomenenhelmaangeplant.Daarbijwordendoordebeherende instantie,in
casuStaatsbosbeheer,duinhellingenmetbulldozersgladgestrekenomdeaanplantte
vergemakkelijken,waardoordegeomorfologieverderwordtaangetast.Dezeingreepis
gezienhettijdstipvanuitvoering (na1970)nietopdeveranderingenkaartweergegeven.
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UitbeschrijvingenvanAnonymus (1915),Sipkes (1917),Braak (1919),Goethartet
al. (1924)enBijhouwer (1926)blijktdatdevalleientot1930-1940vochtigwarenen
eenschataanvochtminnendeplantenbevatten(VanZadelhoff,1981).Ophetogenblik
(1970-1980)zijnnagenoegallevalleiendroog,slechtshierendaarisnogeenplekje
tevindenwaardeinvloedvanhetgrondwatermerkbaarisinhetmaaiveld.Vooralde
toegenomenbegroeiing (naaldbos),kustafslagenwaterwinning zijnverantwoordelijk
voordegrondwaterstandsdaling (Bakker,1981).VanZadelhoff (1981)geefteenuitgebreidoverzichtvanveranderingenindevegetatieindeperiode1923-1978.
Indefiguren20en21isvoordetweeinfiguur 18aangegevenraaiendedaling
vandegrondwaterstand gedurendedeperiode 1850-1970 ingetekend.Voordesituatie
van1850isgebruikgemaaktvaneenisohypsenkaartvanaugustus1913(Anonymus,
1915).Desituatievan1970isingetekendaandehandvaneenisohypsenkaartvan1978
(Bakkeretal.,1979a,deelrapportCamperduin-Egmond).

Figuur 20.Gemeten grondwaterstanden (m+ NAP) anno 1900 en anno 1970 in raai III uit
figuur 18.
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Figure 20.Watertables and levels about 1900 and 1970 (bothmeasured in Cross-Section
III (Fig.18).
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Figuur 21.Gemetengrondwaterstanden (m+NAP)anno 1900enanno 1970inraaiIVuit
figuur18.
hoogte(m+NAP)

51850

1970

0-

1000

—I
2000

3000

Figure21.Watertablesand levelsabout 1900and 1970 (bothmeasured)in
SectionIV (Fig.18).

3.5.3

4000

afitand(m)
Cross-

Bespreking van de kaart

WanneerdeontwikkelingvanhetNederlandseduingebiedvanaf 1850tot1970beschouwd
wordtdanblijktdaterdriegebiedenteonderscheidenzijn,iedergekenmerktdoor
eeneigenontwikkeling,enwel:dekalkarmeduinentennoordenvanBergenaanZee,de
vastelandsduinentussenHoekvanHollandenBergenaanZee,enhetduingebiedten
zuidenvanHoekvanHolland.Dezedriegebiedenwordenhierachtereenvolgensbesproken.
De kalkarme duinen ten noorden van Bergen aan Zee
DitisvanhetNederlandseduingebiedhetdeeldatdeminstgroteveranderingenheeft
ondergaan.Veranderingentengevolgevankustlijnverplaatsing zijnhierevenwelgroot
geweest,zowelmetpositievealsnegatievegevolgen.Daarnaasthebbenzichhierop
sommigeplaatsenbetrekkelijkgeringegrondwaterstandsdalingenvoorgedaan.Verdroogde
valleienkomenvooralvoorinhetmiddendeelvanAmeland,opwestelijkTerschelling,
oostelijkVlieland,opTexel,inhetduingebiedtenzuidenvanDenHeldereninhet
heleduingebied tussenCamperduinenBergen.Dezeverdrogingisdeelseengevolgvan
waterwinning,terwijlookkustafslag,oppervlakteontwateringvanvalleientenbehoeve
vandelandbouwenhetvastleggenvandeduinen,metdedaarmeegepaard gaandetoena-
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mevandeverdamping,eenrolhebbengespeeld.Andere zakendiegeleidhebbentot
achteruitgang indeecologische kwaliteitvandeduinen zijndebebossingvanzowel
droogduingebiedalsvalleien,zoalsdatopalleWaddeneilanden (metuitzonderingvan
Rottum)envooralinhetduingebied nabij Schoorl heeftplaatsgevonden,deaanlegvan
parkeerterreinen,debouwvan recreatiewoningenenvananderebouwwerken (zoalshet
reactorcentrum bij Petten),terwijlookdeveranderingeninhetagrarischbeheervan
belang zijngeweest.
Be vastelandsduinen

tussen Bergen aan Zee en Hoek van Holland

Hoeweldekustlijn zichinditgebiedweinigverplaatstheeft,vormendevastelandsduinentussenBergenaanZeeenHoekvanHolland zonder twijfelhetdeelvanhet
Nederlandse duingebieddathetsterkstveranderd is.Hetmerendeelvandevalleienin
ditgebiedisverdroogd,vooral onder invloedvandewaterwinning,hoewelookandere
factorenzoalstoegenomenverdamping door toegenomenbegroeiing,afgravingenaande
binnenduinrand,polderpeilverlaging enanderemenselijke ingrepenplaatselijkeen
bijkomenderolhebbengespeeld.Daarnaast zijnvelevalleien,hoewelzerond 1970
weervochtigwaren,verruigd onder invloedvandeinfiltratiemetoppervlaktewater
tenbehoevevandewatervoorziening.Ookhetaantalvergravingenisbijzondergroot.
Zozijnaandebinnenduinrand,tenbehoevevandekalkzandsteenindustrieofter
verhogingvanterreinenindeomgeving,complete duinenafgegraven,terwijlditook
eldersinhetduinmassief zelfheeftplaatsgevonden.Daarnaasthebbendewaterwin-en
infiltratieactiviteiten tallozevergravingenmet zichmeegebracht.OokdestadsuitbreidingvanDenHaagendievandemeeste zeedorpen,alsmededeaanlegvanindustriecentraalshetHoogovengebied enEuropoort,hebbeneenaanzienlijke oppervlakte
duinterreinverlorendoengaan.Verder ishetaantalwegeninendoorhetduingebied
metdedaarbijbehorendeparkeerplaatsen toegenomen,terwijl tevensopaanzienlijke
schaalnaaldbosisaangelegd.
Het duingebied ten zuiden van Hoek van Holland
De ZuidhollandseenZeeuwseeilandennemenwatbetreftdeveranderingeneentussenpositie in.Veranderingenvandekustlijn zijninditgebied zeergrootgeweest,mede
hierdoorhebben zichzowelpositievealsnegatieveontwikkelingenvoorgedaan.Gebiedendieeensterkeachteruitgang gekendhebben zijndeMiddel-enOostduinenop
Goeree,delenvanhetduingebiedvanSchouwenenhetduingebiedDeOranjezonopWalcheren.Velevochtigevalleien zijnerverdroogdofverruigd,vooral onder invloed
vanwaterwinningeninfiltratie,hoewel factorenalskustafslag,toegenomenverdampingdoor toegenomenbegroeiingenineenenkel gevalwaterafvoerookeenrolspelen.
Verderisachteruitgang opgetredendoorvergravingen,wegenaanleg,aanlegvanbungalowparken,campingsenbebossing.Tochkomennogsteedsprachtigeduingebiedenmet talrijkevochtigevalleienvoor zoalsopVoorne,opSchouwenenopGoeree.
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3.5.4

Kaarterrata

Deveranderingenkaartbevateenaantalfouten.Devolgendeerratahebbenhierop
betrekking:
-Legenda,eerstepunt.
zoalsvastgelegdinhetbasisrapport,dientgelezentewordenals:
zoalsvastgelegdinhetbasisrapport (Bakkeretal.,1979a).
-Ameland.
TenwestenvanHollum:Verwijzingsstreepjevancode7naarheterbijbehorende gebiedjedatertenzuidenvangelegenis,isweggevallen.
-Texel.
TennoordenvanDeKoog:Inhetgebiedmetcode14ishetrasterweggevallen.Het
raster 16vanhethieronmiddellijktennoordenvangelegengebieddientmeernaar
hetoostendoortelopen.
TenwestenvanDenHoorn:Inhetgebied zonderrasterencodegrenzendaanhetgebied
metcode1ishetrasterendecodevanlegenda-eenheid16weggevallen.
Inhetgebiedmetlegenda-eenheid 18,tenwestenvanDeMak,ishetopenwatervanDe
Geulnietaangegeven.
-HoekvanHolland.
OphetkaartjevanVoorneisinhetinhetgebiedmetcode2gelegengebiedjehet
codenummer13weggevallen.
-Schouwen.
Inhetkustgedeeltetenoostenvanhetgroenegebiedmetcode16isinhetgebiedje
metcode1hetroderasterweggevallen.
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4 De landschapsecologische kaart

4.1

INLEIDING

Eenlandschapsecologische kaarttrachtderuimtelijkeverdelingvansamenhangendeverschijnseleninhetlandschapweertegeven.Hetsamenstellenvaneenlandschapsecologischekaartheeftallereersteenduidelijkefunctievoordeonderzoekers
inhetstadiumvanintegratie.Voorhenisheteenmiddelomconsequentenvoorhet
geheleonderzoeksgebieddesamenhang tussenverschijnselennategaaneneventueelop
nieuweverschijnselentewordengeattendeerd.Inzoverreisheteennuttig instrument
indeintegratiefasevaneenlandschapsecologischonderzoek.Daarnaastisdelandschapsecologischekaartvooraleeneindproduktdatzogoedmogelijkeendeelvande
basisgegevenseninzichtenvandeonderzoekerssamenvat.
Dekaartkaneengoedoverzichtbiedenaandegebruikers,waaronderbeleids-en
beheersinstanties.Perdefinitielevertheteenbeterresultaatopwanneerdeintegratievangegevensdoordeonderzoekerszélfgeschiedtennietwordt overgelaten
aandemeestalveelminder ingewijdegebruikers,diedaartoedebasisgegevens (bijvoorbeeldvandefacetkaarten)moeten interpreterenendespecifieke terreinkennis
missen.
Eenmethodevanonderzoekwaarbijdegegevensgepresenteerdwordenopfacetkaarteneneengeïntegreerde landschapsecologische kaartverdientdevoorkeur.Voordeze
aanpakisookgekozeninhet'TNO-Duinvalleienproject' (Bakkeretal.,1979a,b ) .
Devoordelenzijnalsvolgtteomschrijven:
-Degegevenspervakgebiedkomenopeenoverzichtelijkewijzebeschikbaarinde
facetkaarten.
-Deonderzoekerskunnenbijdeintegratiegebruikmakenvandefacetkaartenofhet
daarvoortegebruikenbasismateriaal,waarbijsteedseenbewustekeuzekanworden
gedaan.
-Deintegratiemethodenwordenvoordelateregebruikervandekaartendoorzichtigen
controleerbaar.
-Delegendavandelandschapsecologischekaartkanrelatiefeenvoudigenmakkelijk
leesbaarblijven,omdatdefacetkaarten steedsdemogelijkheidvanaanvullingen/of
detailleringbieden.
De inhoudvanlandschapsecologische kaartisvanvelefactorenafhankelijk,zoalsde
specifiekeeigenschappenvanhetgebied,deaardenkwaliteitvandeverzameldegegevensenhetdoelvandekaart.Dezeoverwegingenmondenuitineenkaartschaalen
legenda-inhoud.Inditverbandkannietopallegenoemdefactorenwordeningegaan.
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Wijbeperkenonstottweeaspecten,die inwetenschappelijkopzichtrelevantzijn:
welkegegevenszijnvereistvooreenlandschapsecologischekaartenwelkewegenwordenergevolgdbijdeverwerkingder gegevenstotdekaartlegenda.Deze laatstebepaaltimmersde inhoudvandekaart.Leser (1976)vermeldt,opgrondvaneenuitgebreideliteratuurstudie,drieonderzoekfasenals idealeprocedurevooreengoed
gefundeerdelandschapsecologischekaart.
-Deverkenningsfase,waarbijdepatronenvandebelangrijkste landschapscomponenten
wordenbestudeerd, zoalshetreliëf,dematerialennabijhetoppervlak,debodem,het
water,hetklimaat,devegetatieenhetlandgebruik.
-Opbasisvandegegevensuitdeverkenningsfasekaneengedegenonderzoekvan
processenenrelatiesplaatsvinden,inhetbijzondermetbetrekkingtotdeenergieenstoffenhuishouding.Deze fasewordt aangeduid alsdefasevandestandplaatsanalyse.
- Synthese/landschapstypenindeling.Opbasisvandegegevensuitbeideeerstefasen
komtmentoteengefundeerde indeling inminofmeerhomogenegebiedendie inecologischopzichttotopzekerehoogteeenfunctioneleeenheidvormen.
Dezeminofmeer idealeprocedurewordt indepraktijknietofzeeronvollediggevolgd,omdataanhetzeertijdrovendeprocesonderzoek (fasetwee)meestalnauwelijks
aandachtkanwordenbesteed.Veeleerberoeptmenzichofwelopde indicatiewaardevan
bepaalde facettenvanhetlandschap,ofwelmaaktmengebruikvaneldersuitgevoerd
procesonderzoek,datdannaardeeigensituatiewordtvertaald.Ookwordtuit indirectverkregengegevensoverdegenesevanhetlandschapheteenenanderafgeleid
omtrentdeactueelwerkzameprocessen. Indepraktijkkomtheterdusopneerdatmen
zichsterkverlaatoppatroongegevensendaarinopgeslagen informatie (paragraaf
2.S).
Eenaantallandschapsecologischekaartenofmilieukaartenvaartvrijweluitsluitendophetkompasvanéênsterkindicatieffacetvanhet landschap,zoalsdevegetatie.VoorbeeldenhiervanzijndekarteringenvanDoing (1966,1974)endeLandelijke
Milieukartering (Kalkhovenetal.,1976).AnderekarteringenzoalsdievanKwakernaak
etal.(1979)enBakkeretal.(1979b)gevenverhoudingsgewijsveelmeeraandachtaan
abiotischefactoren.Ditkomtookindelegendatotuitdrukking.
Bijvoldoendegegevensoverdeabiotischeenbiotische facettenvanhetlandschap
kanbijdelegenda-opbouweenaantaluitgangspuntenwordengehanteerd. Inditverband
vermeldenwedrieuitgangspunten (Zonneveld,1972;1979;Vink,1980;1981;Kwakernaak
etal.,1979;hoofdstuk2 ) .
-Hetgebruikvanbeschrijvendeendifferentiërendekenmerken (innavolgingvanVink
(1980)wordtvankenmerkeninplaatsvancriteriagesproken).Beschrijvende kenmerken
dienenterkarakteriseringvandelandschapscomponenten.Uitdiekenmerkenkaneen
selectiewordengemaaktvandifferentiërendekenmerken,datwil zeggenkenmerkendie
hetmeestgeschikt zijnom (inditgeval)landschapsecologischrelevanteverschillen
aantegeven,c.q. legenda-eenhedenteonderscheiden.
-Hetprincipevandecorrelatievecomplexen.Dithoudtindatverschillendeverschijnselenenprocessenzodanigcorreleren,datervolstaankanwordenmethet
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aangevenvanenkeledaarvan,waarmeedantegelijkalsdiagnostische kenmerkenen
intrinsieke eigenschappeneenaantal anderedaaraanverbonden kenmerkenwordt inbegrepen.Inverdoorgevoerde zinkanmenzichdaarbijbijvoorbeeld beperkentotde
vegetatie.
-Detoepassingvanrangordeverschijnselen bijdelegenda-opbouw.Vaakwordtaande
legendaeenindeling gegeven,diemeestalonbeargumenteerdenvermoedelijk onbewust
gebaseerdisopdeoverwegingdaterrelatiefonafhankelijkeenrelatief afhankelijke
componentenineenlandschapbestaan.Hetgesteenteofhetreliëfbepaaltvaakde
hoofdindelingvandelegenda,terwijldeverdereverfijning geschiedtopgrondvan
bijvoorbeeld bodemkundigeofvegetatiekundige kenmerken.Inhoofdstuk2ismetde
introductievanhetrangordemodel voorhetduinlandschapeenbeterebasis gecreëerd
omeenlandschapsecologische legendaovereenkomstig rangordeverschijnselentestructureren.Ditwordtindevolgendeparagraaf toegelichtaandehandvandelandschapsecologische kaartvanhetNederlandse duingebied.
4.2 INDELINGINLANDSCHAPSTYPEN

4.2.1

Achtergronden en criteria

bij de

legenda-opbow

De landschapsecologische kaartberustvooralopdepatroonstudies (d.m.v.basiskarteringenopschaal1:25000)vandegeomorfologische,hydrologischeenvegetatiekundigegesteldheidvanhetduingebied.Dekaartheefttotdoelomopeenschaal
1:100000eenaantal landschapstypenweertegeven.Dezelandschapstypen zijnonderscheidenopgrondvaneen'karakteristieke combinatievaneigenschappen',diein
landschapsecologisch opzichtvoordezestudie relevant zijngeacht.Welkeachtergrondenbijdesamenstellingvandekaarthebbenmeegespeeldenwelkecriteriabijde
legenda-opbouwzijntoegepast,wordthiernabesproken.Vervolgenswordtopdebruikbaarheidendebeperkingenvandekaart ingegaan.Indelaatsteparagraafvolgtde
eigenlijkekaartbespreking.
Inidealevormzoueenlandschapsecologische kaartalle terreindelen kunnen
weergevendieeeneigenkarakteristieke combinatievanlandschapsecologische eigenschappenbezittenenindatopzichtookhomogeen zijn.Hetisvoortestellendatop
diewijzeeendeelvaneenvalleimetdezelfdebodemkundige,hydrologischeenvegetatiekundige eigenschappenisaftegrenzen.Bijwijzevanvoorbeeld:eendeelvan
eenvalleimetsterkverzuurdebodem,hogegrondwaterstandeneneendopheide-vegetatie.Intheorie zouditeenlandschapsecologische karteringseenheid kunnenzijn.
Indepraktijkishetevenwel onhaalbaarommetdergelijke homogene eenhedenof
ecotopentewerkenbijeenkaartschaal kleinerdan1:1000à1:5000.Hetduinlandschap
isnamelijkdermate 'fijnkorrelig'datminofmeerhomogene terreindelen gemiddeld
slechtsenkeletientallenvierkantemetersbeslaan.Eenkarteringopschaal 1:1000,
waaropdezeelementen afzonderlijk zijnweertegevenbiedtweinigkansenvooreen
overzichtskaartvanhetgeheleNederlandse duingebied (40000ha).Hetspreektvan-
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zelfdateenoverzichtskaarteenheelwatkleinereschaalbehoeft.Inditgevalisom
praktischeredenengekozenvooreenkaartschaal 1:100 000.Hetgevolg isnatuurlijk
dathetonmogelijkwordtomhomogeneterreinenteonderscheiden.Ditheeftbelangrijkeconsequentiesvoordekaartendelegenda-opbouw.Menisnamelijk gedwongentot
hetsamenvoegenvanonderlingsterkafwijkendeterreindelentotcomplexeeenheden,
dieinhetveldeenoppervlakhebbenvangemiddeldenkeletientallenhectares.De
heterogeniteitvandezeeenhedenblijktonderandereuithetfeitdat zijvrijwel
steeds (vochtige)valleienen (droge)duinenmoetenomvatten.
Navoorgaandeconstateringen iserdevraagwelke inhouderviadekaartlegenda
aandekaartmoetwordengegeven.Dithangtsamenmetdeeigenschappenvandeduinen
zelf,maarookmethetdoelwaaropdekaartisgerichtenmetdebeschikbaarheidvan
degegevens.Wathetdoelbetreftwoogvooral zwaardatdekaarteenredelijk leesbaaroverzichtmoetbiedenvandevoornaamstelandschapstypenmetdenadrukopde
valleimilieus.Ookvanwegedeleesbaarheiddiende zowelhetaantal legenda-eenheden
alsdeomschrijvingdaarvanbeperktteblijven.Watbetreftdebeschikbaarheidvande
gegevensisteconstaterendatvooraldegeomorfologische,hydrologischeenvegetatiekundigeaspectengoed zijnonderzocht,onderandereviadebasiskarteringenopschaal
1:25 000.Welkeoverigeachtergrondenendaarmeesamenhangendekeuzenerbijde
legenda-opbouwhebbengegolden,wordthiernauiteengezet.
Eenprobleem,datwelhaastperdefinitieaaneenlandschapsecologische kaartis
verbonden,isdewijzewaaropdeuiteenlopendegegevenswordengeselecteerd,gerangschikt,geïntegreerdengekarakteriseerd.Aangezienvaststaandemethodenhiervoor
ontbreken,iseenkorte toelichtingopdegebruikteaanpakgewenst.Hiertoewordt
allereerstteruggegrepenopdeindeparagrafen2.5.1 en2.5.2uiteengezetteprincipes.Hierinwerdonderandereeenhiërarchischeordeningvan landschapscomponenten
geïntroduceerd.Daarbijiseenafnemendedominantieaangegevenindereeksklimaat,
gesteente,reliëf,grondwater,bodem,vegetatie,fauna.Het ligtvoordehanddat
dezeuitgangspuntendoorwerkenindelegenda-opbouw.Omdieredenzoudezedezelfde
structuurkunnenkrijgen:beginnenmetdedominanteeneindigenmetdemeerafhankelijkecomponenten.Nuzijndetweeeerstgenoemdecomponenten,klimaatengesteente,
nietofminderrelevantomopgronddaarvanlandschapstypenteonderscheiden.Het
gehelegebiedvandeJongeDuinenheefteenkustklimaatenisingeologischetermen,
gerekendnaarontstaanswijzeen-periode,maarooknaarmateriaalkenmerken,vrijwel
uniform.Hetenige,ecologischwerkelijkbelangrijkekenmerk,datregionaalnogal
verschilt,isdemineralogische samenstellingvanhetmoedermateriaal (zieKlijn,
1981).Ditaspect isindelegendaverwerktviahetgidskenmerkvanhetprimaire
kalkgehalte.
Devolgendecomponent ishetreliëf,eentermdiehier staatvoordegeomorfologischegesteldheid.Geziendevariatieaanterreinvormen (duinen,valleienetc.)
metdaaraanverbondendewijzeentijdvanontstaan,ishetreliëfbijuitstekgeschiktvoorhetonderscheid inlegenda-eenheden.Degeomorfologische gesteldheidbepaaltdehoofdstructuur inhetlandschap:waar zijnduinenmetofzondervalleien,
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welkevormofrangschikkinghebbendezeenwelke oriëntering. Eentweede,feitelijk
bijkomstig aspect is,dateengeomorfologischteonderscheiden gebiedmeestal eenzelfdebodemontwikkeling invergelijkbare terreindelen impliceert.Dithangt samen
metdeveelal geringebetrekkelijkuniformeouderdomvandebodems inhetgebied. In
datopzichtheeftdegeomorfologie eenvoortrekkersfunctie voordebodemkunde.
Degrondwaterhuishouding,met zoweldefysische alschemische aspecten,levert
debelangrijkste gegevensvoordevalleimilieus.De grondwaterstanden,grondwaterfluctuaties ende (grond)waterkwaliteit werken zeerduidelijkdooropbodemenvegetatie inhetvalleimilieu.Het isderhalvedehydrologie,diedeop geomorfologische
grondenaangebrachte hoofdstructuur kandetaillerennaardevochttoestand vande
valleien.Aangezienbijhethydrologisch onderzoekookbelangwekkende feitenomtrent
actueleof (sub)recenteprocessenbetreffende grondwaterstandsdaling, grondwaterstandsstijging,verstoringvanhet fluctuatietraject engegevensoverdenatuurlijke
grondwaterkwaliteit enveranderingendaarvanhebbenbevat,isde inbrengtendele
procesmatig.
Opgrondvanderangorde inlandschapscomponenten zoudebodemhetvolgendaspect zijnomde landschapsstructuur verder tedetailleren.Omdrieredenen isdat
nietgebeurd.Allereerstvanwegedegenoemdevoortrekkersfunctie vande geomorfologie,
vervolgensomwillevanhetgebrekaanbodemkundige karteringsgegevens entenderde
vanwegedebelangrijke indicatiewaarde vandevegetatievoorbodemkundige eigenschappenvanminofmeernatuurlijke terreinen.Dezerelatie,beschrevendooronder andere
Westhoff &DenHeld (1969)enDoing (1966,1974)maaktehetmogelijk eenbodemkundige
indicatie tegevenviadeonderscheiden vegetatie-eenheden.
Hiermee zijnwebijdecomponentvegetatiebeland,eencomponentdiede laatste
verfijningen indelandschapskaart kanaanbrengen.Dezeheeftnietslechtseenbodemkundige indicatiewaarde,maarweerspiegelt veleandereverschijnselen enprocessenen
isdanookbijuitstekgeschiktvoorverfijningen. Ineengrotendeels ongerept landschapalsdeduinen ishet zelfsmogelijkomvegetatiekaarten temaken,die zeer
sterkmetde landschapsecologische gesteldheid overeenstemmen (Doing,1966, 1974).
Mededaaromzijnnietslechtsvanvalleienmaarookvandedrogeduinenvegetatiegegevensverzameld.Dekarteringsgegevens berustenopdesoortensamenstelling en
structuurvandevegetatie enzijngegroepeerdnaarhunecologische indicatie vande
vocht- envoedingsstoffentoestand vandebodemennaarhet successiestadium,waarin
devegetatie zichbevindt.
Opgrondvanbovenvermelde overwegingen zijnaldusvijf soortengegevens inde
kaarten/of indelegendagebracht.Deonderscheidingscriteria zijnapartvermeld,
evenalsdeaantallenonderscheidingenpercomponent.Decomponentbodem is toegevoegd
viadevegetatie.
Moedermateriaal:

kalkgehalte:afzonderlijkopdekaartweergegeven.

(-)
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Terreinvormen :

positie,vorm,oriëntering,rangschikkingenrelatiefoppervlak
vandeelementen.Karakteriseringdoormiddelvanontstaanswijze
(inclusiefdeinvloedvandemens).

(18)

Grondwater

:

grondwaterstandentenopzichtevanmaaiveld,afwijkingenvan
denatuurlijkewaterkwaliteiten-fluctuatietraject,actueleof
(sub)recente (verdrogings)processen.
(11)

Bodem

:

kalktoestand (indicatieviadevegetatie)

Vegetatie

:

soortensamenstellingenstructuur.

(3)
(24)

Dealdusaangebrachteonderscheidingen (intotaal 56)zijnperlandschapscomponentindelegendaverwerktengekarakteriseerd.Eenuitgebreide legenda-beschrijving
istevindeninbijlage3.Dezegeefteentoelichtingopdekortelegendadieopde
kaartisafgedrukt.Deuitgebreidelegendamaakthetmogelijkomdelandschapsecologischekaartbeterteinterpreteren,zonderinallegevallenfacetkaartenofandere
gegevensuitBakker (1981),Klijn (1981),VanZadelhoff (1981)Bakkeretal. (1979a)
teraadplegen.
Dekaartlegenda,diealenigetientallenafzonderlijkeonderscheidingenkent,
maaktzeerveelcombinatiesvanonderscheidingenmogelijk (moedermateriaalxterreinvormenxgrondwaterxvegetatie).Aangezienerookinwerkelijkheidvrijveelcombinaties zijnaangetroffen,ishetaantallandschapstypenzeergroot.Ditheeftgeleidtoteenlegenda-opbouwdieafwijktvandegebruikelijke.Erisgekozenvooreen
systeem,waarbijdeonderscheidingenperlandschapscomponent gegroepeerdenapart
gecodeerd zijn.Een'sleutel'voorhetgebruikvandelegendaisopdekaartafgedrukt.
Tenslotteeenenkelwoordoverdekeuzevankleuren,rastersensymbolen.Opde
kaartisdecombinatieterreinvorm-grondwater-kalktoestand bodemkleurbepalendgeweest,omdatdezeinlandschapsecologischopzichtzeerinformatiefis.Dekarakteriseringvandevegetatieisuitdecodeoptemaken.Eenkleurenschemaisinde
legendaopgenomen.Voorrastersofsymbolenwordteveneensnaardelegendaverwezen.
4.2.2 Een verdere uitleg bij de

legenda-eenheden

Debasisprincipesbijdelegenda-opbouwzijnhierbovenreedsaangeduid.Daarbijbleek
dekeuzevandelegenda-eenhedenvooralgerichtopdeecologischerelevantieenwerd
eenaccentopdevalleimilieus gelegd.Eenaantalvoorbeeldenkandegemaaktekeuzen
verdertoelichten.
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Moedermateriaal
Hoeweldeecologische betekenisvan fysische enchemische eigenschappenvanhet
moedermateriaal opvoorhand duidelijkgenoeg is,kan tochdevraagwordengesteld of
dezenietvoldoende tothunrecht komen indeeigenschappenvanbodemenvegetatie.
Devegetatie immersvertoont eenzeerstrikterelatiemetdebodem endedaar aan
gekoppeldevocht-envoedingsstoffenvoorziening.Niettemin isopdekaart eenaanduiding gegevenvandemineralogische gesteldheid vanhetmoedermateriaal viade
kalkrijkdom. Juist induingebieden isditrelevant,wanneerbodemkundige verjonging
optreedt doorverstuiving ofbijeen ingreep alsvergravingen ofuitgraving. Inbeide
gevallenbegintdebodemvorming envegetatiesuccessie vanvorenafaan. Indatstadium zijndeeigenschappenvanhetmoedermateriaal relatiefbelangrijk.
Terreinvormen
Deonderscheideneenheden zijngrotendeels gekarakteriseerd opgrondvandegenese.
Deverschillen ingeneseresulteren inecologischbelangwekkendeverschillen.Deze
zijnteherleiden toteenkarakteristieke structuur,eenkarakteristiek moedermateriaalofeeneigencomplexvanprocessen.Delegenda-eenheden strand,strandvlakte en
strandduintjesvormenalduseengroepdieeensterkdynamischmilieu vertegenwoordigt
met frequente zilte invloeden,stuifprocessen enextrememicroklimatologischeomstandigheden.Hetonderscheid induincomplexenmetafgesnoerde ofuitgeblazen valleien
heeftookmeerdanalleengenetischebetekenis.Het zand indeeerstecategoriebevat
verhoudingsgewijsveel schelpfragmenten ensoms zelfs slibofaanspoelselvanwier en
algen.Dit zijnecologischrelevante eigenschappen.Voorts kanalsvoorbeeld dienen
dathetonderscheid induincomplexenmetrelatiefkleine,enkelvoudige uitblazingsvalleienofduincomplexenmetgrote,samengestelde duinvalleiennietalleenzinnig is
als aanduidingvanhet aandeeldervalleien.Verhoudingsgewijsliggenkleinerevalleienbeschutter tenopzichtevandewind,maar zijnveel gevoeligervoordeecologischbelangwekkendeprocessenvan instuiving ofinspoelingvanmateriaal langs
hellingenvanaangrenzende duinen. Inzekere zingeldt ditookvoor hydrologische
invloeden (Bakker, 1981).

Grondwater
Deonderscheidingenmetbetrekking totdegrondwatersituatie zijnvanmeetafaan
duidelijktoegespitstopdebetekenisvoordevalleivegetatie.Ditverklaartdeonderscheidingen ingrondwatertrappen die,gezienhunspecialedoel,enigermateafwijkenvande indelingbijvelebodemkundige karteringen (StichtingvoorBodemkartering, 1967).Naastdeliggingvanhetgrondwateroppervlak tenopzichtevanhetmaaiveld is,juist terverklaringvanfloristische ofvegetatiekundige veranderingen,een
aanduiding gegevenvanminofmeerrecentehydrologische veranderingen zoalsgrondwa87

terstandsdaling.Enerzijdsheeftditdirecte invloedopsterkgrondwatergevoelige
plantesoorten,anderzijdsbetekentditveelal eenversterktemineralisatieinde
bodem,hetgeentotuitdrukkingkankomeninverruiging.Verdere aanduidingenbetreffeneenecologischrelevante factorbijuitstek,deeutrofiëringvanhetgrondwater tengevolgevaninfiltratie.Ookverstoringeninhetgrondwaterregiemdieeen
verhoogde aanvoervanmineralennaardeplant teweegbrengen, zoalseenversnelde
en/of toegenomen fluctuatieofonnatuurlijk grotestroomsnelhedenzijnalskenmerken
ingevoerd.
Vegetatie
Deonderscheidingeninhetvegetatiekundig deelvandelegenda zijninhoofdzaak toegespitstopdevalleien.Gezienderelevantiedereenhedenvoorbeleidenbeheeris
eengroepering aangebracht,diecorrespondeertmeteennatuurlijkedanwelonnatuurlijkegrondwatersituatie.Daarbijisonderscheid gemaaktinvegetatiesinverdroogde
ofverdrogende valleieneninvegetaties,dieduidenopeenonnatuurlijke grondwaterregiemofeenonnatuurlijke kwaliteitvanhetgrondwater.Deoverige onderscheidingen
sluitenaanbijdekalkgesteldheidvandebodemen-totopzekerehoogte-hetsuccessiestadium. Dergelijkeonderscheidingenhebbenvooralookbeheerstechnische betekenis.Hieropwordtverder ingegaaninhoofdstuk5.Fatalistischeverschijnselen zijn
waarschijnlijk inbelangrijkemate gecorreleerd aandehieronderscheiden vegetatiekundigeeenheden.
4.2.3

De afgrenzing

van kaarteenheden

Opbasisvandelegenda-eenheden kunnenkaarteenhedenwordenafgegrensd,dieeenal
dannietcomplexe landschapsecologische eenheid symboliseren.Bijdeafgrenzingvan
eenheterogenekaarteenheidmoetendeinwendigeverschillenkleinerzijndandeverschillenmetanderekaarteenheden.Hetaanbrengenvangrenzenberustdanookopde
constatering vanminofmeerduidelijke verschillenterweerszijdenvandiegrens.In
hetalgemeenheefteengrensmeerbetekenisnaarmateermeerverschillen zijnvastte
stellenvoorderelevant geachte landschapscomponenten.Deafgrenzingwordtvereenvoudigd indiendegrenzeninhetveld scherp zijnenindiendegrenzenperlandschapscomponent (bv.reliëf,bodem,vegetatie) samenvallen.Mindergemakkelijk zijndegevallenwaarbijdeovergangen zeervaag zijnofwanneerdemeestvoordehand liggende
grenzenperlandschapscomponent nietblijken samentevallen.Dezelaatste situatie
wordtondermeerbeschrevendoorKlink (1978).Vooreenrelatiefnatuurlijk landschap
alsdekustduinen,waardediverse componenten zichvooreengrootdeelongestoordin
wisselwerking hebbenontwikkeld, zijndergelijke probleemgevallen relatiefminder
talrijk.
De afgrenzingvankaarteenhedenisineeninterdisciplinair onderzoekeenzaak
vanoverleg.Intheoriezoudaarbij eenzelfde gedachtengang gevolgdkunnenwordenals
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bijde legenda-opbouw,namelijkhetmeergewicht toekennen aanverschijnselenmeteen
dominant karakter (zoalsgesteenteofreliëf)enhetmindergewicht toekennen aande
vegetatiegrenzen. Inditgeval zijndereliëfkenmerkenendegrondwatersituatiede
belangrijkste criteria geweest.Indepraktijkblijkenbijhetkarterendeduidelijkstherkenbare verschijnselen endaarmede debestherkenbareveldgrenzen dievan
hetreliëfendevegetatie te zijn. Indevegetatiekomendeoverige eigenschappen
vanhetlandschap,zoalsgrondwater- enbodemgesteldheid voldoende totuitingombij
hetvaststellenvangrenzenalshouvasttehanteren.Het isduidelijk dat dergelijke
indirecte informatie zoveelmogelijkdooronafhankelijk hydrologisch onderzoek bevestigdmoet zijn,wileendergelijke grensbetekenishebben. Inhetkortkomtheter
voor delandschapsecologische kaartvanhetduingebied opneerdatde afgrenzingvan
kaarteenheden ineerste instantieopgeomorfologischegrondenenintweede instantie
opvegetatiekundige gronden isgeschied, terwijl dehydrologische inbrengvooral ter
verificatie heeftgediend.Watdeafgrenzing vankaarteenheden endedaarbij gebruikteoverwegingenbetreft,kanhetvolgendevoorbeeld illustratief zijn.
Linksonder opde landschapsecologische kaart isTexel afgebeeld. Indeduinen
tenzuidenvan strandpaal 13à 14isopgeomorfologische grondeneen hoofdindeling
aangebracht in-van zuidnaarnoord -eenstrandvlaktemet eengeringaandeel strandduintjes (B),eenuitgestrekt gebiedmet eenafwisselingvanvolledig afgesnoerde
strandvlaktenmetbijbehorende duinenreeksen (voormalige zeerepenofstuifdijken),
aangeduidmetdecodeE,terwijlverdernoordelijk geslotenduinenreeksen (N)en
duincomplexenmetoverwegend enkelvoudigeuitblazingsvalleien (G) respectievelijk
samengesteldeuitblazingsvalleien zijnonderscheiden.Dezehoofdlandschappen zijn
vooralopgeomorfologische grondenafgebakend,hetgeen impliceert dathet ingenetischopzicht samenhangende eenheden zijn.Bijdeafgrenzing isdit zoveel mogelijk
overwogen.Eencomplexvanuitblazingsvalleien enbijbehorende duinenreeksen isnamelijksteeds zodanigafgegrensd,datdevalleienendegelijktijdig gevormde, lijwaartsdaarvangelegenduinenreeksen ééneenheiduitmaken. Inhetgevalvanafgesnoerde strandvlakten enbijbehorende duinenreeksen (voormalige zeerepen)geldt in
principedathetvalleigedeelte ende zeewaarts daarvangelegen (voormalige) zeereep
ééngenetischgeheelvormen.Beidegevallenhebbenecologische betekenis doorhet
feitdatdevegetatie- enbodemontwikkelingopduinruggen en in-valleien eengelijke
startheeft gehad.
HetE-landschap heefteenherhaaldelijke afsnoering vanvalleiendoor primaire
duinenreeksen gekend.Ditprocesoverbrugdeop zuidelijkTexeleenperiodevancirca
anderhalve eeuw.Debodemkundige envegetatiekundige verschillen diehiermeesamenhangen,komenlater tersprake.
Deonderverdeling vanhetE-landschap berustopgecombineerde vegetatiekundige
enhydrologische criteria.Devochttoestand dervalleienvarieertvanweinig vochtig
(5)totnat (7),terwijl inhet zuidwestenvanTexel eendeel isverdroogd inhetmin
ofmeer recenteverleden (6).Opmerkelijk isdatde afgrenzing vanlaatstgenoemd terreingedeelteminofmeerdwars staatopdegeomorfologische structuur,waarbij de
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strekkingvanvalleienenduinruggenongeveereenzuidoost-noordwestverloopkent.De
bedoeldegrenslooptongeveerevenwijdig aandehuidigekustlijn,hetgeenbegrijpelijkisdoordatdegrondwaterstandsdaling inhetzuidwestelijkduingebiedvanTexel
vooraleengevolgisvandeforsekustafslag indeafgelopeneeuw (par.3.5.2.1).De
groottevandegrondwaterstandsdalingneemtlandinwaartsgaandeaf.
Devegetatiekundigeonderscheidingen indekaarthebbennaasteenstriktverband
metdevochttoestanddervalleieneenrelatiemetdeouderdomvanhetterrein.Dwars
opdestructurengaande inlandinwaartse richting zijndebodemsmeerenmeerontkalkt,metname indedrogeredelen.Gezienhetaccentvandekaart zijndevegetatiekundigeonderscheidingenvooralopdevalleiengebaseerd.Nietteminkomthetverloop
inkalktoestandgoedtotuitdrukking indevegetatiekarakteristieken.Dejongste
terreindelen inhet zuidenvanhetE-landschap kennendecodesqenr,beidebehorend
bijkalkrijke totkalkhoudendebodems.Hetouderedeel isgekenmerktdooreenvegetatiewaarreedsenigestruweelontwikkeling aanwezig is (r).Verdernoordelijken
westelijktreftmenvalleivegetaties aanmet indicatorenvanbodemverzuring,zoals
heide. (Ookhier isnogonderscheid tussenvegetatiesmetenzonderstruweelen
berkenopslag (resp.w en x ) . Eenbijzonderecoderingeneenafwijkendekleur zijnop
temerkenineenmeernoordelijkgelegenvallei,behorend tothetE-landschap.De
codeE9wgeeft aandathetgrondwaterregiemhier isverstoorddoorwaterwinning.Zoalsindeuitgebreide legenda-beschrijving istelezenkomtdit indevegetatietot
uitdrukking ineenverminderdedifferentiatie,eenlageresoortenrijkdomenrelatief
meerruigtesoortendan invergelijkbareongestoordeomstandigheden.Deafgrenzingvan
ditgebiedberustzowelophydrologische alsvegetatiekundigegegevens.

4.3 BRUIKBAARHEID,BEPERKINGENENEENKORTEBESCHRIJVINGVANDEKAART
Dekeuzevankaartschaalenlegenda-inhoudbepaaltdegebruiksmogelijkheden,maarook
debeperkingenvandekaart.Inditgeval isgekozenvooreenbetrekkelijkkleinschaligeoverzichtskaart,diedebelangrijkste landschapstypenvandeNederlandse
duinennaardeactuelesituatieweergeeft.Dit impliceertdatdebruikbaarheid
vooralopnationaalenprovinciaalniveauisgelegen.Dekaartschaal en-inhoudstaan
hetniettoeopbasisvandekaartconcreteregionaaloflokaal getintebeslissingen
ophetgebiedvanlandgebruikenbeheertenemen.Dezevragenommeer gedetailleerde
gegevens.Insommigegevallenisdaarbijgebruiktemakenvandegeomorfologische,
hydrologische envegetatiekundigebasiskaarten (1:25000)enhetbasisrapport (Bakker
etal.,1979a).Vaakzalechteraanvullendendoelgerichtonderzoeknoodzakelijk
blijven.Ditgeldt iniedergevalvoordefaunistische gegevens,die inditrapport
helaasontbreken.
Debruikbaarheidvandelandschapsecologische kaartwordt sterkvergrootdoor
dezetehantereninsamenhangmetde facetkaarten (1:100000)voordefacettengeomorfologie,hydrologieenvegetatie (Klijn,1981;Bakker,1981;VanZadelhoff,1981).
Dehierinopgenomengegevenskunnenzoweleentoelichting alseendetailleringbe90

tekenen.Zokandehydrologische facetkaart,waarindeoorzakenenmatevangrondwaterstandsdalingenendeverstoringvandegrondwaterkwaliteit zijnopgenomen,
relevanteinformatieverlenen.Overigenskanookdekaartmetveranderingensinds
1850 (bijlage8)verhelderendzijn.
De landschapsecologischekaartvertoont,afgezienvaneengrootaantalonderscheidingenindeJongeDuinen,ookaanduidingenmetbetrekking totdeaangrenzende
gebieden.Dezezijnopdekaartmetpasteltintenaangegevenenmetromeinsecijfers
gecodeerd.Viaeenzeerglobaleindeling zijnonderanderealslandschappelijkeeenhedenonderscheiden:pleistocenewelvingen (I),dieopTexelbijDenHoornvrijwel
contactmakenmetdeJongeDuinen,strandwallenen/ofOudeDuinen,dievrijweloveral
zijnafgegraven (vastelandvanNoord-enZuid-Holland)ofdooregalisatiehunkarakterhebbenverloren (III).Erresterenechternogenkeleplaatsenwaarreliëfen
vegetatie redelijkintact zijngebleven (II).Deoverigeonderscheidingeninaangrenzendegebiedenbetreffenkunstmatigeterreinen (VI)(deMaasvlakte),kwelders (V)
eneenrestgroepvanzand-,klei-ofveenpolders (IV).Indelaatstecategorieis,
waarmogelijk,aangegevenwaardegeologischegrensvandeoverstuivingmetJongDuinzand ligt.DatdezegrenszeldensamenvaltmetdegrensvandeJongeDuinenopde
landschapsecologischekaart,hangtsamenmetontginningenenafgravingenvande
binnenduinzoom.BijzonderecontactzonestussenhetJongeenOudeDuinlandschaptreft
menonderandereaanbijMonsterenDeZilk.OverigenskandeonderscheidingOudeen
JongeDuinenlokaalweleensproblemenopleveren.Ditgeldtvooral inprimairkalkarmegebieden,waarbodemkundigeverschillenminder evidentzijn.Zo'nsituatietreft
menopAmelandaan. Inditgeval zijndeduinrestenbijHollum,BallumenNesgekarteerdalsJongDuingebied,hoewelzij,zekervooreendeel,totdeOudeDuinenkunnen
behoren.
WathetJongeDuingebiedendestrandvlaktenenstrandenaangaat:hetaantalonderscheidingenisvandieomvang,datslechtsenkelehoofdlijnenkunnenwordenaangegeven.Omtebeginnendeterreinen,waarnoghedentendageprimaireduinen (kunnen)
ontstaan:destrandvlakten.Dezegebieden,alsmededeveelaldaaropaanwezigebegroeidestrandduintjes,vindtmenopdeWaddeneilandenen lokaal inzuidwestelijk
Nederland.Dezeterreinenontstaandoorkustaangroei,eenprocesdatnogsteedslokaalenperiodiekoptreedtendatvooral inhetwaddengebiedeenbelangrijkerol
speelt. In (voormalige)kustaanwasgebiedenontstaanbijverdergaandeduinvormingde
aldannietvolledigafgesnoerdestrandvlakten.
Onvolledigafgesnoerdestrandvlaktentreftmenveelvuldig aanaandeoostzijde
vansommigeWaddeneilandenenopGoeree.Dithangtsamenmetdekustexpositieende
ontstaanswijze.Dezevalleienkennenvaak incidentele zilteoverspoelingenbezitten
somszeerfraaiegradiëntenvanzoetnaar zout.Ditlandschapstypegaatmeestal
geleidelijkover ineenstrandvlakteofkwelder.Afgezienvande zilteinvloedenis
hetgrondwaterregiemnatuurlijkenwordenoverwegendlagevalleivegetatiesaangetroffenmet lokaal zoutindicatoren.Volledigafgesnoerdevalleien ('primairevalleien')
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zijnaanwezig opdeWaddeneilanden, inzuidwestelijk Nederland en indekopvan
Noordholland. Merendeels hebbendezenogeennatuurlijke grondwatersituatie, terwijl
deseriegewijzeopbouw inuiteenlopende leeftijdsklassen interessante bodemkundigeen
vegetatiekundigeverschillenpervalleioplevert,zoalsopVoorneenTexel.Inde
kalkrijke gebieden treedtbijongehinderde successie reeds inenkeledecenniastruweelontwikkeling op (Voorne),eenprocesdatafwijktvandeprimairkalkarmeWaddeneilanden zoalsTerschelling enVlieland. Daarkan ineenzelfde tijdsbestek bodemverzuring enbijgevolgheide-ontwikkeling optreden.HetfeitdatTexelenSchiermonnikoog relatiefmineraalrijkegebiedenkennen,uit zichdaardanook inovergangssituaties.Alvorensovertegaanopdeduinen,diedoorverstuiving zijnontstaan,
moetgewezenwordenophet typische landschap datontstaatbijeendoorbraakvande
waterkerende zeereep,waardoor achter dezebreseenregelmatig overspoelde kweldervlakteontstaat.Wij ziendit inoptimaformaopTexel (de 'Slufter'),inZeeuwsVlaanderenbijhetZwin (deelsBelgisch)en'inminiatuurbijdeVerdronken Zwarte
Polder eveneens inZeeuws-Vlaanderen.
Duinenenduinvalleien,ontstaandoorverstuiving, zijnzeeralgemeenen in
allerlei leeftijdscategorieën voorhanden.Mentreftdezeaanopdeeilanden,in
zuidwestelijk Nederland,terwijl devastelandduinen ten zuidenvanCamperduinvolledig totdittypebehoren.Deenkelvoudige,vrijkleine,alsmede desoms zeeruitgestrekte samengestelde uitblazingsvalleien hebbeneenhydrologisch en vegetatiekundig
redelijknatuurlijk karakter inhetwaddengebied en zuidwestelijk Nederland, al zijn
ookdaarverdroogdeofanderszins gedegradeerde terreinen.DeWaddeneilanden hebben
overwegend heidevegetaties ofvegetatiesvankalkovergangssituaties. In zuidwestelijk
Nederland zijndevalleienoverwegend struweelrijk.Devastelandduinen hebben ten
gevolgevanuiteenlopende,maarvooralmenselijke invloedenveelvanhun voormalige
karakterverloren,metnamewatdevochtigevalleivegetaties betreft.Afgezienvande
ontginningen enbebossingen,opdekaartmet symbolen aangeduid, iserdegrootscheepse grondwaterstandsdaling diedekarakteristieke valleivegetaties deedverdwijnen.Slechtsenkele 'vluchtplaatsen',zoals inenkele laagtenten zuidenvanEgmond,
ontstaandoormijnopruiming,wijzenopdevroegere floristische rijkdommen. Elders
kunnenberkenbosjesnog alseenrelictvaneenvroegerevochtiger situatie inde
valleienopgevatworden.Opdekaart isafzonderlijkweergegevenwaar gebiedengeomorfologisch,bodemkundigenquagrondwaterregiem en-kwaliteit zijnaangetast door
de infiltratiewerken. Devegetatie isdaarsterkverarmd enverruigd.
Hetfeitdatdevastelandduinen doorhuneenvoudiger geomorfologischeopbouw en
degroterematevanverarmingwatbetreft karakteristieke valleivegetatiesachterblijvenbijdeeerdergenoemde gebieden,behoeft nog geenlage 'waardering'teimpliceren.Velegebiedenmuntenuitdooreenkarakteristieke geomorfologie eneen
rijke floravandedrogeduinen,terwijl zoweldebeschrijvingenuithetverledenals
de zeldzamenogongestoorde situaties inhethuidige gebiednadrukkelijkwijzenopde
regeneratiemogelijkheden.Het fameuzekalkgrensgebied bij Bergenvertoondenog slechts
enkeledecennia geleden allerleibodemkundige envegetatiekundige gradiëntsituaties
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inhetvochtigevalleimilieu.
Totvoorbeeldmogevoortsdienendathet'kopjes'-landschapbijEgmond-Binnen
nogsteedsinveelopzichtenvergelijkbaarismetdekopjesduinenenovergangszones
opGoeree (Westduinen)enSchouwen ('vroongronden').Hierbijisvermeldenswaarddat
dezegebieden,diewatreliëf,vochtsituatie,bodemontwikkelingenplantengroeiaangaatvergelijkbaar zijn,ookeensoortgelijkebeheersgeschiedeniskennen.Dedecennia-ofzelfseeuwenlangeextensievebegrazingishierbijeenessentiëlefactorgeweestvoordefloristischerijkdommen.
Evenzeeralsde'kopjes'-gebiedenzijnerreliëfarmeovergangszones,diebodemkundig,hydrologischenvegetatiekundigaanhetvochtigevalleimilieukunnenherinneren.Vaakzijndezegelegeninhetovergangsgebied tussenduinterreinenaangrenzende
poldersendoorhetgeringeoppervlaknietaltijdopeenoverzichtskaartaftebeelden.Bijzondereovergangszoneszijndie,waaraldannietaangeplantloofbosde
overgangvanduinnaaraangrenzendterreinmarkeert.Dezebossenkunnenvooreen
belangrijkdeelnatuurlijkeelementenbevatten.
Hoeweldekaartvooraleenmomentopnamevandehuidigesituatiepoogttezijn,
wordtdoormiddelvaneensymboolhetprocesvanduinafslagaangegeven.Ditproces
gaatgepaardmetverliesaanduinterrein,grondwaterstandsdalingenvaakhetvolstuivenvanvalleien.
4.3.1

Errata bij legenda en kaart

Deuitgebreide legenda (bijlage3)endelandschapsecologischekaart (bijlage7) bevatteneenaantalfouten.
Uitgebreide legenda
-Vegetatiesderdrogeduinen,punth:weinigverdrogingsgevoelige,dientgelezente
wordenals:weinig-verdrogingsgevoelige.
-Vegetatiesdervochtigevalleien,punt6t:meeropdevoorgrondtredensoortenuit
27Aa;verbondvanzomp-engewone zeggeen30Bb:kraaiheideverbond,dientgelezen
tewordenals:meeropdevoorgrondtredensoortenuit30Bb:kraaiheideverbond.
Landschapsecologischekaart.
-Legenda;coderingindesleuteltotdelegenda: (onderstreept:goedontwikkelde
vochtigevalleivegetatiesaanwezig),dientgelezentewordenals:(onderstreept:goed
ontwikkeldelagevalleivegetaties aanwezig).
-Eigenlijkekaart
Texel:
NabijDenHoorn:L4k,dientgelezentewordenalsL4k.
InkaarteenheidE7x,directtenwestenvanDeMok,ishetopenwatervanDeGeulniet
aangegeven.
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Goeree:
IndeKwadeHoek:D7r,dientgelezen tewordenalsD7r.
WestduinentenoostenvanOuddorp:K5w,dientgelezentewordenals:K5w.
Schouwen:
TenoostenvanHaamstede:H4n,dient gelezentewordenalsH4n.
Zeeuws-Vlaanderen:
TenwestenvanCadzand-Bad:L7r,dientgelezen tewordenalsL7r.
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5 Toepassing van deresultaten vanhet
landschapsecologisch onderzoek

5.1 INLEIDING
Een illustratievandemogelijkhedenvoorhettoepassenvandeonderzoekresultaten
vanhet'TNO-Duinvalleienonderzoek'vooreenweloverwogengebruikenbeheervanhet
duingebiedisindiverseopzichtenvanbelang.Allereerstiseendergelijke illustratieuiteraardvanbetekenisvoorhetduingebied zelf.Daarnaastvormthetindit
hoofdstukbesprokeneinalgemenezineenvoorbeeldvandewijzewaaropoplandschapsecologischebasisgeïntegreerdeinformatieoveronderanderegeomorfologie,bodem,
hydrologieenvegetatie,toepasbaargemaaktkanwordenvooreengefundeerd,inlandschapsecologischopzichtverantwoord,gebruikenbeheervannatuurterreinen.Voorts
draagtdithoofdstukbijtoteenverdereontplooiingvandelandevaluatiealsbasis
voordeplanningvanlandgebruik.
Indenuvolgendeparagrafenwordteersteenbesprekinggegevenvanhetlandgebruikenbeheervanhetduingebiedinverledenenheden.Eendergelijkebesprekingis
vanbelangomdathetbeheervandeduinenalsnatuurgebiedveelaleenvoortzetting
vanhetlandgebruikinhetverledeninhoud,metnamevanhetagrarische landgebruik.
Vervolgenswordtingegaanopenkelealgemenerichtlijnenvandeoverheidtenaanzien
vanhetlandgebruikenbeheerinhetNederlandseduingebied.Bijwijzevanvoorbeeld
wordtdaarnavoortweeduingebiedeneenlandevaluatieverrichttendienstevanhet
gebruikenbeheervandieterreinenalsnatuurgebied.
5.2 GEBRUIKENBEHEERVANHETDUINGEBIEDINVERLEDENENHEDEN
5.2,1

Algemeen

HetNederlandse duingebiedisallangetijddoordemensbeïnvloed.Daarbijheefthet
duingebiedvoordemensdiversefunctiesvervuld.Intabel4zijndezeweergegeven,
evenalsdeverschillendegebruiks-enbeheersvormendiesamenhangenmetdebetreffendefuncties.
Doordeeeuwenheenisdebetekenisvanhetduingebiedalszeeweringonderkend.
Reedsineenuit 1477daterendeordonnantievanMaximiliaanvanOostenrijkiser
sprakevandatdebewonersvanzeedorpengehouden zijnzorgtedragenvoordebeplantingvandeaangrenzendeduinenmethelm (Merula1605,ontleendaanBoerboom,
1957;Jelles,1968).
Dehelmbeplanting,dienietalleendiendeomdekusttegenafslagteverdedigen,maar
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Tabel4. FunctiesvanhetNederlandseduingebied inrelatie totgebruikenbeheer
(naarVanderMaarel &Dauvellier, 1978enVanderMaarel, 1979).
Functie
I Zeeweringsfunctie
II Produktiefuncties
a)leverantievandelfstoffen

b)leverantievanmeststoffen
c)leverantievanbiomassa
viajachtenverzamelen

d)leverantievanbiomassa
vialand-enbosbouw
III Draagfuneties/bergingsfuncties

IV Natuurfuncties
(o.a. oriëntatiefunctie,educatiefunctie,signaalfunctie,
reservoirfuncties,regulatiefuncties)

Gebruik,beheer
1) kustverdediging (helmplanten,ophogen
vanduinen)
2) waterwinning
3) zandwinning
4) gas- enoliewinning
5) plaggensteken
6) exploitatieplantaardigebiomassa
(o.a. hout,takken,twijgen,riet,gras,
vruchten,kruiden)
7) exploitatiedierlijkebiomassa
(o.a. vlees,huiden,eieren)
8) akkerbouw,tuinbouw
9) veeteelt (inclusief extensievebeweiding)
10) bosbouw (inclusief hakhoutexploitatie)
11) aanlegengebruikvanwegen,parkeerterreinen,paden,leidingen,recreatievoorzieningen
12) industriële activiteiten
13) permanentebewoning
14) intensieverecreatie (substraatrecreatie)
15) militaireactiviteiten
16) filtratieenbergingvandrinkwater
17) stortenenlozenvanafval
18) natuurbeheer
19) extensieverecreatie
(landschaps-ennatuurrecreatie)
20) onderwijs,onderzoek

Table4. Functionsof theDutchcoastaldunes inrelationtouseandmanagement
(afterVanderMaarel&Dauvellier, 1978enVanderMaarel, 1979).

ookomoverstuivingvancultuurgrondenendorpentevoorkomen,liet,ondankstalrijke
verordeningen,langetijdveeltewensenover.Ditwasniet alleeneengevolgvan
onvoldoendeaanplantvanhelm,maarvooralookvanschadedieaandehelmbeplanting
werd toegebrachtdoorkonijnenenvee (Jelles,1968).
Desituatieissedertheteindvandevorige eeuwaanzienlijkgewijzigd.Tegenwoordigvindteenstringentekustverdedigingplaats,waarbijnogaltijdopgrote
schaalhelmwordt geplantenrietschermenentakkenwordengeplaatstterwillevanhet
vastleggenenhetlatenopstuivenvandeduinen.Betredingvanmethelm ingeplante
duinenisinhetalgemeenverboden.Opkustgedeeltendiesterkvankustafslagte
lijdenhebbenpastmentegenwoordigvaakdetechniekvanhet'naarbinnen laten
rollen'ofmetbulldozersnaarbinnenschuivenvandezeereeptoe.Waardezeereepte
zeerisverzwaktofvantegeringehoogteisbrengtmeninhetachterliggendeduin
secundairewaterkeringenaan(veelalindevormvanzanddijken).Daarbijworden
andere functiesvanhetduingebiedveelalaandezeewerendefunctie ondergeschikt
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gemaakt.
Uitveleoudegeschriftenblijktdatmendeduinennietalleenbeschouwdeals
eeneffectieveverdediging tegendezee,maardathetduingebied tevenswerd gebruikt
alsbronvanvoedingsstoffen,meststoffen,brandstoffenendelfstoffen.Aanvankelijk
laghetaccentdaarbijvoornamelijkopde intabel4onder IIb,cendvermelde
gebruiksvormen,welkemenzoukunnenaanduidenmetdeverzameltermenjachtenagrarischlandgebruik.Daarnaastwasookdewinningvanzand (glasindustrie,stedenbouw)
enwater (blekerijen,papierfabricage,bierbereiding,huishoudelijkgebruik)niet
onbelangrijk (Jelles, 1968).
Dejacht islangetijdbepalendgeweestvoorhetlandgebruik enbeheervanhet
duingebied, inhetbijzonder inNoord-enZuid-Holland.Dejachtwasdaarvoorbehouden
aaneenselectegroep 'gekwalificeerden'.Zijbedrevendejachtopgrofwild,inhet
bijzonder edelhertenalseenvormvanoefeningenvermaak (Boerboom, 1957;Jelles,
1968). Infeitekanmendezevormvanlandgebruik danookeerderbeschouwenalseen
vormvanrecreatiedanalseenvormvanexploitatievanhetduingebied.Deoudste
oorkondedieJelles (1968)metbetrekking totdejachtopedelherten inhetduingebiednoemt stamtuit 1314.Rentenaar (1977)bespreektnogouderegeschriftenwaaruit
blijktdatookvóór 1300reedsopedelhertenwerdgejaagd inhetduingebied.Het
grofwild inhetduingebied,waartoenaasthetedelhertookhetdamhert enhetwilde
zwijngerekendmoetenworden (Swaen,1948,naareenhandschriftuit 1635),stondin
iedergeval sedert 1314onderbeschermingvaneenhoutvester.Dezebeschermingwas in
sommigetijdendermate stringentdatdepopulatiedichtheid zeerhoogwas.Jelles
(1968)vermeldtdat indeduinentussenBakkumenWijkaan Zeein1596circa 1hert/10
havoorkwam.Hijberekendeditopbasisvanschattingenvansubstituut houtvester
GerardBootuitdiedagen.Hertenzijnrond 1750uithetduingebiedverdwenen (RijksinstituutvoorNatuurbeheer, 1979).
Dejachtopkonijnen,dieveelalafzonderlijkgeregeldwas,heeftnogtotrond
1800eenzeerbelangrijkerolgespeeld inhetduingebied.Dezejachtwerdveelal
verpachtaanzogenaamdeduinmeiers.Deduinmeiers,diehetkonijn indeduinenop
bedrijfsmatigewijzeexploiteerden,voerdendepopulatiedichthedenvandezedieren
vaaktotgrotehoogteop (Jelles,1968).
Hetagrarisch landgebruikheeft indeloopdertijd inennabijhetduingebied
ernstigehinderondervondenvandehogewildstand inhetduingebied.Deboerenwaren
onderworpenaandebeschermendemaatregelendiegoldentenaanzienvanhetwild
(Boerboom, 1957;Jelles,1968).Desondanksheefthetagrarisch landgebruik inde
afgelopeneeuwenvoortdurend eenrolvanbetekenisvervuld inhetduingebied.Pas in
de loopvandezeeeuw isdezebetekenis snelminder geworden.Meerhierover inparagraaf5.2.2.Tegenwoordig ligthetaccentbijdeexploitatievanhetduingebied
vooralopgrootschaligevormenvanwaterwinning enlokaalopgas-enoliewinning.
Devormenvanlandgebruikwaarbijhetduingebied een 'dragende'functieheeft,
ofwaarbijhetdienstdoetalsbergingvanstoffen,zijninde loopdertijdsteeds
belangrijker geworden.Enerzijds ishetgebieddatdraag-enbergingsfuncties vervult
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indeloopdertijdgrotergeworden,anderzijdsisdeaardvandeactiviteitenen
stoffendie 'gedragen',geborgenofopgevangenworden,indeloopdertijd ingrijpend
gewijzigd.Degebiedendiedraag-enbergingsfuncties vervullen,kunnenhierdoorin
minderematedanvoorheennevenfunctiesvervullen (par.3.4).
Integenstellingtotnutoebesprokengebruiks-enbeheersvormenkenthet
natuurbehoudennatuurbeheernoggeenlangegeschiedenis,doordatdewaardeende
betekenisvandeduinenalsnatuurgebiedpassindskorttenvollewordenonderkend.
EeneersteaanzetdaartoegafVanEeden (o.a.1866,1867en1885)terwijlmetname
ookThijsse (o.a.1910,1927,1946;Heimans&Thijsse,1899)inditbewustwordingsproceseenbelangrijkerolheeftgespeeld.Hetbelangvandeduinenalsnatuurgebied
vondin1908officiëleerkenningmetdeaanwijzingvanhetMientje (6,5ha)ende
Muy (ca.400ha)opTexelalsStaatsnatuurreservaten (Boodt,1934';Voûte&DeVries
Broekman, 1973). Sedertdienishetgewichtdataandenatuurfunctiesvanhetduingebiedwordttoegekend sneltoegenomen.Momenteelisinvrijwelhetgehele duingebied
hetgebruikenbeheer (mede)afgestemdophetinstandhoudenvandenatuurwaarden.Bij
ditnatuurbeheerwordtonderanderevanouderwetse agrarische techniekengebruik
gemaakt,terwijlopdiverseplaatsenhetnatuurbeheereenvoortzettingbetekentvan
hetvanoudsgangbare agrarische landgebruik. Gezienhetfeitdatdeindithoofdstuk
aandeordekomende landevaluatieinhettekenstaatvanhetbeheervandeduinenals
natuurgebiedishetvanbelangnaderintegaanophetagrarische landgebruikvande
duineninverledenenheden.

5.2.2

Agrarisch

landgebruik

5.2.2.1 'Intensieve'landbouw,bosbouw
Permanentingebruik zijndeakkersenweilandenkwameninhetduingebiedvooralvoor
langsdebinnenduinrandenronddezeedorpen,hetgeenookhedentendagenoghetgeval is.Metnameinde19eeeuwheeftmenookmeerafgelegenduinvalleienontgonnen
tendienstevandelandbouw.Dezeontginningen (vooralindeNoord-enZuidhollandse
vastelandsduinenenopTexel)werdenaanheteindvande19eeeuwreedsweervooreen
belangrijkdeelverlaten,medeonder invloedvanverdrogingtengevolgevanwaterwinning (Jelles,1968).Vooreenuitgebreidebesprekingvandegeschiedenisvande
landbouwinhetduingebied (metnameinNoord-Holland)kanverwezenwordennaar
Jelles (1968).
Bosbouwtendienstevaneengeregeldehoutproduktie heeftinhet duingebied
nooiteengroterolgespeeld.WeliswaarvermeldenVanSteijn (1933)enBoerboom
(1957)datreedsineenpachtbriefvanMaximiliaanvanOostenrijkuit1478melding
wordtgemaaktvandeverplichtingdatvoor iedere 'dorre'boomdiewordt omgehakt
driejongebomenmoetenwordengeplant,maarvaneensystematischbosbeheerisinhet
gebiedderJongeDuinenvrijwelnergens sprakegeweest.Eenuitzonderinghieropvormt
dehakhoutcultuurdiegedurendede19eeeuw (enmogelijkreedsdaarvoor)opdiverse
98

plaatseneenrolheeftgespeeld.MetnameopSchouwenkwamenindeduinenuitgestrektehakhoutcomplexenvoordietotcirca 1945incultuur zijngeweest.
Omstreeks 1890begonmenmetgrootscheepsebebossingenvanhetduingebied.Daartoewerden,naproefnemingenvano.a.H.C.W.Staring indeduinenbijSchoorl,Katwijk,Wassenaar,ScheveningenenSchouwen,vooralCorsicaanse enOostenrijkseden
{Pinus nigra var. covsioana en austriaca)

aangewend (VanSteijn,1933;Boodt,1934).

Hoofdmotiefvoordebebossingenwashettegengaanvanverstuivingen.Bebossingkomt
tegenwoordig inhetduingebiednogslechtsopkleineschaalvoor (o.a.bij Schoorl).
Opdiverseplaatsenwordtnaaldbosomgezet inloofbosmethetoogophetvergroten
vanderecreatievebetekenis enhetversterkenvandenatuurfunctiesvandebossen.
5.2.2.2 Gebruikvanonontgonnenduinterrein
Deagrarische techniekendievanoudswordentoegepastinnietontgonnenduinterrein
zijnvoorhetnatuurbeheervangrootbelang.Debelangrijkste techniekenwordendaaromuitgebreidbesproken.Ditgebeurtopbasisvangegevensdieverzameld zijninhet
kadervanhetTOODuinvalleienonderzoek (Bakkeretal., 1979a).
Afplaggen ('zoden slaan')
Aanplaggen ('zoden')heeft inhet agrarischbedrijf
eeuwenlanggrotebehoeftebestaan,metnamevoordemestvoorziening (VanOosten
Slingeland, 1958). Zodenslaanheeftinhetduingebiedeeuwenlangplaatsgevonden,
nietalleenopdeWaddeneilanden (VanDieren,1934)maarook indekalkrijkevastelandsduinen (Jelles,1968).Hetafplaggeninduinvalleien,inhetkadervanhet
agrarische landgebruik,heeftonderandereopTerschelling,Texel,Vlielanden
Goeree (Blom&Willems,1971)totaandeTweedeWereldoorlogplaatsgevonden.
OpTexelwerdenookplaggengestokentenbehoevevandeaanlegenhetonderhoudvan
tuinwallen.Indeoorlog isopdiverseplaatsengeplagdombunkersaftedekken.Na
1945ishetplaggensterkverminderd,medeonder invloedvandetoenamevanhetgebruikvankunstmest indelandbouw.Het stekenvanplaggentenbehoevevandeaanleg
enhetonderhoudvanwegenbleefnoglangbestaan.Ooknuwordtnogvoorditdoelgeplagd (metnametenbehoevevanschelpenpaden).Voorts issedert 1945opdiverse
plaatseninvalleiengeplagd inhetkadervanhetnatuurbeheer,metname inkalkarme
duingebieden.
Kappen van struweel en bos Hetoogstenvanhoutuithetduingebiedheeftindeloop
dereeuwensteedseenbelangrijkerolgespeeld,getuigedevelebepalingendiemenin
oudegeschriftenaantreftomtrenthettegengaanvanhoutroof (o.a.VanDieren,1934;
Boerboom, 1957;Jelles,1968).Hethoutgebruiktemenvoornamelijk alsbrandstofen
alsboerengeriefhout.Erwerdennietalleenbomengekapt,mengebruikteookstruiken
alsduindoorn [Hippophaë rhamnoides) enkruipwilg {Salix repens). Dezestruiken
diendennietalleenalsbrandhout,maarwerdenookrondervenenakkersgeplantom
dezetegenoverstuiving enkonijnentebeschermen (Jelles,1968).Tot indetweede
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helftvande 19eeeuwheeftde 'houtroof'eenrolgespeeld.Ookdeeerstebossendie
na 1800werdenaangelegdhaddenhiervantelijden (VanSteijn,1933).Tegenwoordig
komthetkappenvanstruweelenbosalsexploitatievorm inhetduingebied vrijwel
nietmeervoor.Welwordtsomsinhetkadervanhetnatuurbeheer struweelenbos
gekaptmethetoogophetopnieuwlatenontstaanvan lagevalleivegetaties indichtgegroeideduinvalleien (o.a.opVoome enSchouwen).
Maaien Bepalingenovermaaien (waartoetendeleook 'ruigthalen'wordt gerekend)
zijnweinigtalrijk indeliteratuur.Dithangtwellicht samenmethetfeitdat
maaienvoorhetduinminderschadelijkwerdgeachtdanbijvoorbeeldhoutroof.Maaisel
uithetduinwerdvoornamelijk gebruiktalsvoedselenligstrovoorhetvee (Boerboom, 1957). Induingebiedendiearmwarenaanhoutgewas,zoalsdeWaddeneilandenen
deduinenbijSchoorl,werdmaaiselvanhelm (Airmophila arenaria),
zandzegge [Carex
arenaria), gagel {Myrioa gale) enstruikhei {Calluna vulgaris) alsbrandstofgebruikt.
Helmgebruiktemenookwelvoorhetvlechtenvanmatten,terwijlvanTerschelling
bekend isdathetmergvanpitrus {Junous effusus) enbiezeknoppen (Jxmcus
subiliflorus) werdgebruiktalslampepit (mond.med.G. Londo).
Aangenomenmagwordendatinhetverledeninhetduingebiedweinig regelmatig
gemaaidwerd.Menmaaidevermoedelijkvooralopplaatsendierelatiefgoedbereikbaar
warenenwaaropdatmomentvoldoende gewasstond.Nadeeeuwwisselingnamhetmaaien
indeduinenaf,metnameinNoord-enZuid-Holland. Inanderegedeeltenvanhet
duingebiedwerdhetmaaiendoorboerenlangervoortgezet.ZowerdhetZwanenwaterbij
Callantsoogtot1934verpachtvoormaaienenhoutoogst.VanmaaienuitnatuurbeheersoogpuntisvóórdeTweedeWereldoorlognergenssprake.Pastoenrond 1955bleekdat
allerleiterreinendievroegerbeweidofgemaaidwerdensterkverruigden,waardoor
waardevollevalleivegetatiesdreigdenteverdwijnen,begonneninstantiesalsStaatsbosbeheer,Natuurmonumenten,ZuidhollandsLandschapenDomeinenmethetmaaienvan
valleienteneindedezeverruiging tegentegaan.Hetmaaiselwerd inbeginselnaar
buitenhetterreinafgevoerd,maarookgebruiktompadenvastteleggen.
Hierondervolgteenglobaaloverzichtvanplaatsenwaarmomenteel,voornamelijk
uitnatuurbeheersoogpunt,gemaaidwordt.Inditoverzicht isweinigaandachtbesteed
aanhetmaaienlangsinfiltratie-enwinningskanalen,omdatdevegetaties langsdeze
kanalenmeestalminderwaardevol zijnenhetmaaienhiernietindeeersteplaats
vanuitnatuurbeheersoogpuntgebeurt.
OverzichtvanterreinendiegemaaidwordeninhetNederlandseduingebied (situatie
1978)
Schiermonnikoog

Vooraldelaatstejarenwordengroteoppervlakteninde
duinengemaaid.Genoemdkunnenworden:delenvande
Oosterkwelder,GrieënglopenHertenbos.Hetgrootste
deelwordtregelmatig (1xperjaarof 1xper2jaar)
gemaaid.Sommigegedeeltenookwelminderregelmatig.
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Ameland

Enkelegedeeltenwordenregelmatiggemaaid (o.a.Zwanenwaterduineneneengrotevalleiinhetnoordwesten).

Terschelling

Voornamelijkverlatencultuurlandenwordenregelmatig
gemaaid.Eenaantalvandezeterreinenwerdentotvoor
kortnogbeweid.

Vlieland

Enkeleverlatencultuurlandeneneengedeeltevande
EersteKroonpolderwordenregelmatig gemaaid.

Texel

Vooralcultuurlandenwordenregelmatiggemaaid.Echter
ookwelanderevalleien zoalsgedeeltenvandeGeul
(riet), 'HetDuinpark'endeHorspolders.

DenHelder-Petten

Camperduin-Egmond

IndeduinenvanDenHeldertotCallantsoogwordt
(behalveincidenteelinhetBotgat)nergensgemaaid.In
hetreservaathetZwanenwaterworden,sindsdit terrein
in1973ineigendomvanNatuurmonumentenkwam,grote
oppervlaktenregelmatiggemaaid. (Menbreiddedeoppervlakteuitvan6tot60ha). Deorchideeënstandnam
doorditbeheerdelaatstejarensterktoe.Ook inhet
terreintenzuidenvanhetZwanenwaterwordt,vrij
onregelmatig,gemaaid.
Sindskortwordenenkeleterreinverlagingen indeduinenvanhetProvinciaalWaterleidingbedrijfNoord-Hollandgemaaid. InhetterreinterhoogtevanWimmenum
zijnenkelegedeelten ingebruikalshooilandbijparticulieren.

Egmond-IJmuiden

Sindskortwordenenkeleterreinverlagingenenpadenin
hetReggersSandersvlakgemaaid.OokaandebinnenduinrandterhoogtevanEgmondBinnenwordenenkelegedeeltenalshooilandverpacht.

IJmuiden-Noordwijkerhout

Slechtseenaantaloeverlandenvaninfiltratieenwinkanalenenkwelplassen inhetgebiedvandeAmsterdamse
waterleidingduinenwordengemaaid.Opsommigegedeelten
gebeurtdituitnatuurbeheersoverwegingen.Ookenkele
valleitjesachterde zeereepwordensindskortomdeze
redengemaaid.

Noordwijkerhout-DenHaag

Veel infiltratiekanalen,winkanalenenkwelplassen
wordengemaaid.VerderwordendeEzelenweieneen
stukjelangshetParnassiapad tussenScheveningenende
WassenaarseSlaguitnatuurbeheersoverwegingen gemaaid.
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DenHaag-HoekvanHolland

Voorzoverbekendwordthierniet indeduinengemaaid.

Voorne

Eengrootaantalvalleienwordtregelmatig gemaaid.

Goeree

AlleeneengedeeltevanhetreservaatdeKwadeHoek
wordtregelmatig gemaaid.

Schouwen

EengedeeltevandeZouteHaard enenkelevalleien in
deVerklikkerduinenwordenregelmatig gemaaid.

Walcheren

CultuurgraslandbijVrouwenpolder,deoeversvaneen
winningskanaal bijOranjezonendegolfbaanbij Domburg
wordenregelmatig gemaaid.

ZeeuwsVlaanderen

Voor zoverbekendwordthierniet indeduinengemaaid.

Beweiding Deeersteberichtenoverbeweiding indeJongeDuinenophetvastelandvan
Noord- enZuid-Holland stammenuitde 15een 16eeeuw.Hetbetrefthier voornamelijk
bepalingenoverveeweiderecht.Uitdebewoordingenvaneenuitspraakuit 1441 over
hetrechtvanveehoudersvanBakkum,CastricumenHeemskerkom indeduinenhunvee
tedrijvenvaltoptemakendatreedsvoordienveeweiderechtenbestonden.Het gebruik
omvee indeduinenteweidenisderhalvevanouderdatum (Jelles,1968).Uitde
beschrijvingenuitdezetijdkomendeduinennaarvorenalseenbarlandschap,in
veledelenslechtsmeteenschaarsebegroeiingensterkstuivend (Boerboom, 1957).
Ditwerdnietindelaatsteplaatsdoorhetveeweidenveroorzaakt. Indehierop
volgendeeeuwen zijndanookallerleiplacatenenrenovatiesuitgevaardigd dieeen
tegenovergestelde strekkinghebbenterwillevanhelmbeplanting entervoorkomingvan:
'hetvertredenenverstoppenvankonijnsbergenrespectievelijk konijnsholen' (Jelles,
1968).Ookhet 'WijdtberoemtPlacaetvandeJare 1517'vanKarelV,datlatervele
malenvernieuwdwerd,bevatvoorschriftenoverveeweidenindeduinen (VanSteijn,
1933).Aldezebepalingenhaaldenechterweiniguit.Tot inde 19eeeuwlietmennog
veelvee indeduinengrazen.Inde loopvande 19eeeuwnamdebeweiding steeds
verder inbetekenisaf (Jelles, 1968).
Het ismoeilijkomuitdeperiodevoor 1800gegevensoverbeweiding opdeZeeuwse, ZuidhollandseenWaddeneilanden teachterhalen.Desituatie zalhierechter
ongeveerhetzelfde geweest zijnals indevastelandsduinen.Opsommige Waddeneilanden
warendebewonersvanwegehetnagenoeg ontbrekenvanpolderlandvoorhunbrandstof,
meststofenvoorhetweidenvanhunveenogsterkerophetduingebiedaangewezendan
inZeelandofdevastelandsduinen.Pereilandverschilde desoortbeweiding.Zo
hieldmenopTexelveelschapenenopAmelandmeerrundvee (Doing,invoorbereiding).
OpdeZeeuwse,Zuidhollandse enWaddeneilandenhieldbeweiding indeduinenlang
stand.Rond 1900werdbijvoorbeeldhetgeheleduingebiedvanTerschelling enVlieland
indewinternogbeweid (hetzogenaamde 'overal').ToenStaatsbosbeheer in 1910het
beheeroverditgebiedverkreeg,werdhieraaneenhalttoegeroepen.Als compensatie
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voordeboerenwerdeneenaantalvochtigevalleientotweilandontgonnen (Boodt,
1934).OpTexelgingdebeweiding (vooral schapen)opdemeesteplaatsendoortotin
devijftigerjaren.Netalsopdeandereeilandenwordendaarooknunogduinterreinenbeweid,hoeweldeomvangdaarvanbeperkt is.OpdeZeeuwseen Zuidhollandse
eilandenstemtdesituatiewatbetreftdebeweiding ingrote lijnenovereenmethet
Waddengebied.HetVoornseduingebiedwerdtot 1910beweid,opGoereegingdebeweiding (methoornvee) invrijwelhetheleduingebied doortot 1963.OpGoereeen
Schouwenwordenooknunog flinkeoppervlaktesbeweid.
OverzichtvandenunogbeweideterreineninhetNederlandseduingebied (situatie
1978)
Schiermonnikoog

EengedeeltevandeOoster-enWesterkwelderwordtbeweid,evenalsenkele terreintjesronddeeendenkooi.

Ameland

Groteoppervlaktenwordenbeweid zoals
HetOerd,Kooiduinen,Nieuwlandsrijd enveleduinterreintjesindepolder,vooralbijBuren,NesenBallum.

Terschelling

Eenaantal incultuurgebrachtevalleienwordtbeweid,
waaronderenkeleextensief.Verder eendeelvanhet
GroeneStrandendeGroede (eendeelvandeBoschplaat).Ook zietmenhierverspreid doorhetduinnog
welpaarden,geitenenschapenaaneentouw (aande
'roop').

Vlieland

Enkelecultuurlandeno.a.bijhetKooiplekslid,de
eendenkooienentenoostenenwestenvanhetdorpwordenbeweid.

Texel

Eengrootdeelvande incultuurgebrachte valleien
wordtbeweid.Plaatselijkwordthierintensiefbeweid.
Verdero.a.beweiding in_deGroteValleiendeKrimvallei.

DenHelder-Petten

Hierwordennogtweecultuurlandenbeweid,namelijk in
hetBotgatenhetEerste Korfwater.

Camperduin-Egmond

InhetHargergatenopenkele terreintjesindeduinen
terhoogtevanWimmenumwordtnogveegehouden.

Egmond-IJmuiden

EnigegedeeltenaandebinnenduinrandbijBakkumen
EgmondBinnen,hetVogelwaterbijBakkumeneencultuurlandbijWijkaanZeewordennogbeweid.

IJmuiden-Noordwijkerhout

Voor zoverbekendwordt inditgebiedgeenveegehouden.
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Noordwijkerhout-DenHaag

EenterreintennoordenvanKatwijkwordtvrijintensiefbeweid.

DenHaag-HoekvanHolland

EnkelevalleienrondMonsterenenigeduinterreinenin
enrondHoekvanHollandwordenbeweid.

Voorne

Enkelegedeeltenvanhet'GroeneStrand'endeHeveringenwordenextensiefbeweid.

Goeree

ZoweldeWestduinenalsdeVuurtorenvalleiwordenbeweid.

Schouwen

Groteoppervlakten,metnameopdeVroongrondenworden
nogbeweid.OokingedeeltenvandeZoeteenZoute
Haardwordtveegehouden.

Walcheren

EengedeeltebijVrouwenpolderenenigestukkenlangs
debinnenduinrandbijOranjezonwordenbeweid.

ZeeuwsVlaanderen

RondhetdorpCadzand-Badwordenenkelevalleienbeweid.

Invrijwel allegebiedendiegenoemd zijnvindtbeweidingplaatsmeteen'normale'
intensiteit:circa 1koeof1paardperha(vergelijkOosterveld, 1979). Zeerextensievebegrazingmetkoeienofpaarden(1beestper10haofminder)ofschapen(1per
3haofminder)vindtinhetduingebiednergensovereengroteoppervlakte (>10ha)
plaats.
5.3 HETALGEMENEBELEIDSKADERVOORGEBRUIKENBEHEERVANHETNEDERLANDSEDUINGEBIED

Indevorigeparagrafenisuiteengezetdatdebetekenisdieaandediverse functies
vanhetduingebiedwordtgehecht,indeloopdertijdaansterkeveranderingenonderhevigisgeweest.Insamenhang daarmeeisdeaardendeintensiteitvanhetlandgebruikenbeheer sterkgewijzigd. Kenmerkendbijdezeontwikkelingisdatdeverschillendevormen,vanlandgebruikenbeheerelkaartegenwoordig,meerdanvoorheen
hetgevalwas,negatiefbeïnvloeden.Hetisdanooknoodzakelijk gewordenhetgebruik
enbeheervanhetduingebied systematischteplannen,teneindenegatieve beïnvloeding
tussendediversevormenvanlandgebruik zoveelmogelijktevermijden.Hetisdaarbij
inveelgevallennoodzakelijkconflicterende vormenvanlandgebruiktegenelkaaraf
tewegen.InNederlandvervultdeoverheideenbelangrijkerolinditafwegingsproces
viahetruimtelijkordeningsbeleid (VanderWeijde,1976;Otten, 1980).
Oplandelijkniveau,indeDerdeNotaoverderuimtelijkeordening (deel3:Nota
landelijkegebieden,deel3 a (1977),inclusiefdedaarinopgenomenstructuurschets),
wordthetduingebiedvrijwel integraal gekwalificeerd als: 'Gebiedmetalshoofdfunctienatuur'.Dezekwalificatiewordtondersteunddoorverschillendevanoverheidswegegeïnitieerdeonderzoekennaardenatuurwetenschappelijke enlandschappelijke
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kwaliteitenvanhetlandelijkgebied inNederland.OpdeNatuurwaardenkaartvan
Nederland (Bolwerkgroep,1976)wordenvrijwelalleduingebiedenaangegevenalsnatuurgebied.BijdeLandelijkeMilieukartering (Kalkhovenetal.,1976)ishetduingebied
aangegevenalsgebiedvandecatogorieA (vrijweloveralnatuurlijkeelementenvan
nationalebetekenis).DeduinentussenHoekvanHollandenDenHaag,debeboste
binnenduinterreinen opTexel,bijHaarlemenopVoorne,endevroongrondenenschurvelingenopVoorne,GoereeenSchouwen,vallenincategorieB (gebiedenmet ingrote
delenelementenvannationalebetekenis).Omtrentdebetekenisvanbovengenoemde
kwalificaties (metnamedieindeDerdeNotaoverderuimtelijkeordeningeninde
daarinopgenomenStructuurschetsen)kanwordenopgemerktdat inDeel 1vandeDerde
Notaoverderuimtelijkeordening,deOriënteringsnota,isgestelddathetbeleid
gericht zalzijnophetveilig stellen,inde zinvanhetverlenenvaneentoereikendeplanologischebescherming envanhetscheppenvaneengoedeenduurzamebeheerssituatie,vaninbeginselalle inNederlandnogaanwezigenatuurgebieden.Ookin
streekplannenwordt inhetalgemeenaandenatuurfunctiesvanhetduingebiedeenhoge
prioriteittoegekend.Ditgeldt zowelvoordeouderestreekplannenalsvoordemeer
recentestreekplannendieophetduingebiedbetrekkinghebben,zoalshet streekplan
KopvanNoord-Holland enTexel (vastgesteld 1978),hetstreekplanAmsterdam-Noordzeekanaalgebied (vastgesteld 1979)enhetstreekplanZuid-HollandWest (vastgesteld
1978). (Voorvolledigeoverzichtenvaninvoorbereiding zijnde,vastgestelde,en
inmiddelsherzienestreekplannenwordtverwezennaardejaarverslagenvandeRijksplanologische Dienst). Indemeeste streekplannenwordthetduingebied aangeduidals
natuurgebieddattevensfungeertalszeeweringenvaakookalswaterwingebied en
recreatiegebied.Aande zeeweringsfunctiewordt inhetalgemeendehoogsteprioriteit
toegekend,terwijl inveel streekplannenwordtaangegevendathetrecreatieve gebruik
vanhetduingebieddenatuurlijkekwaliteitennietmag schaden. Inde streekplannen
wordtinhetalgemeenweinigaandachtgeschonkenaandenegatieve invloedvanwaterwinningopdenatuurlijkekwaliteitenvanhetduingebied.Eenvandeweinigestreekplannenwaarinnaderopditaspectwordt ingegaanishetstreekplanZuid-HollandWest
(1978). Inditstreekplanwordthetvolgendegemeld: 'Teneindemogelijkeconflicten
tussendeverschillendebelangen inhetduingebied tussenScheveningenenKatwijktot
eenminimumtebeperken,isin1976beslotentothet instellenvaneenbreedsamengesteldewerkgroep,waarinookdeverschillendedrinkwatermaatschappijenzijnvertegenwoordigdendietottaakheefttekomentoteenuitgewerkt inrichtings-enbeheersplanvoorditduingebied',enverder: 'Vooruitlopendopderesultatenvanhet
onderzoekvande ingestelde studiegroep,zalbij iedereuitbreidingvanhetinfiltratiegebiedwaarvandeonvermijdelijkheid isaangetoond,voorwatbetreftsituering,
inrichtingenbeschermendemaatregelen,rekeningmoetenwordengehoudenmetdeaanwezigebelangenvannatuurbehoud'.
Hetbovenstaande geeftaandatdeoverheid zoweloplandelijkalsopprovinciaal
niveauinhetruimtelijkordeningsbeleidhetaccent legtophet instandhoudenvande
natuurfunctiesvanhetduingebied.Ditsluitaanbijhetactuelelandgebruiken105

beheerenkomttotuitinginbestemmingsplannenvoorhetduingebied.Hetvoerttever
opditlaatstedieperintegaan.
Gezienhetaccentophetinstandhoudenvandenatuurlijkekwaliteitenvanhet
duingebiedwerdbeslotendeillustratievandemogelijkhedenvoorhettoepassenvan
deonderzoekresultatenvanhet'TNO-Duinvalleienonderzoek'terichtenopdeplanning
vanhetgebruikenbeheervanhetduingebiedalsnatuurgebied.
5.4 EENLANDEVALUATIEVANHETDUINGEBIEDALSBASISVOORDEPLANNINGVANGEBRUIKEN
BEHEER
5.4.1 Enige algemene aspecten
Planningvangebruikenbeheervanlandheefteenlangetraditie,hetgebeurtal
duizendenjaren (Vink, 1975).Aanvankelijkwasmenoveralterwereldgenoodzaakthet
landgebruikaantepassenaandeecologischeomstandighedenterplaatse (terreingesteldheid,beschikbaarheidvangrondstoffen,vannatureaanwezigegewassen e t c ) .De
ecologischeomstandighedensteldenbelangrijkebeperkingenaandewijzewaaropende
matewaarindemensinzijnbehoeftenkonvoorzien (vergelijkvoorNederlandWesthoff
etal.,1970).Doorallerleiontwikkelingen,onderandereopplantenteeltkundig,
civieltechnischencultuurtechnisch gebied,ismetnameingeïndustrialiseerde landen
dedirecteafhankelijkheidvanhetnatuurlijkmilieuveelgeringergeworden.De
noodzaakomhet landgebruikenbeheeraftestemmenopdelandschapsecologische
omstandighedenisogenschijnlijkverminderd.Ditisechteralleenmogelijkbijde
gratievanhoge invoeraanenergieenkapitaal.Daarwaardezeproduktiefaktorenniet
inruimematevoorhanden zijn,ofwaar zijnietoprendabelewijzekunnenworden
toegepast,blijfthetnoodzaakhetlandgebruikaftestemmenopdeecologische
omstandigheden.Hetisdanooknietverwonderlijkdatindegeïndustrialiseerde
landenjuistineenproduktiesectoralsdebosbouwgoedgefundeerdemethoden zijn
ontwikkeldvooreenecologischeonderbouwingvandeplanningvanhetlandgebruik
(o.a. Leser,1976;Firet, 1978).Indezesector,waarhet tegenwoordig,geziende
relatieflagehoutprijzenendelangeproduktietijd,nietverantwoordisgrotebedragenteinvestereninbodemverbetering,bemestingetcetera,kanmendebedrijfsresultatenimmersvrijsterkbeïnvloedendoorbijdeplanningvanhetlandgebruikmet
ecologische factorenrekeningtehouden.
Ookvanuitdelandbouwsectorisdelaatstejareneenaanpaknaarvorengekomen
vooreen,onderandereinecologischopzicht,verantwoordeplanningvan,gebruiken
beheervanland (Vink, 1975).Dezeaanpak,dievooreenbelangrijkdeelstoeltopeen
systematische landevaluatie,werdvooralontwikkeld tenbehoevevanlandbouwprojecten
inontwikkelingslanden (o.a.F.A.O.,1976;Beek, 1978). LandevaluatiewordtdoorVink
(1980)omschrevenals: '...hetprocesvanbeoordelingvandeprestatiesvanlandals
hetgebruiktwordtvoorgoedomschrevendoeleinden,bijwelkprocesbetrokken zijnde
uitvoeringeninterpretatievankarteringenenandereonderzoekingenvanlandvor106

men,bodems,vegetatie,klimaatenandereaspectenvanhet landteneindeveelbelovende typenvanlandgebruikte identificerenentevergelijken intermendietoepasbaar zijnvoordedoeleindenvandeevaluatie'.Hoewelhetsysteemvandelandevaluatie ineersteaanleg isontwikkeld tendienstevandeplanningvoorlandbouwkundig gebruikvanhet land,iszijuitgegroeid toteenmethodemetveelbredere
toepassingsmogelijkheden (Vink,1975;Bennema, 1980).
Tegenwoordig onderscheidtmenbijdeplanningvanlandgebruik (inderuimste
zin,dusooktendienstevannatuurbehoudennatuurbeheer)eenaantaltakenwelke
tevensopgevatkunnenwordenalsachtereenvolgende fasenvanplanning (F.A.O.1976;
Roberts, 1978).Bijeenplanningtendienstevanhetnatuurbeheer ineengebiedkan
men inaansluiting daaropdevolgende taken (fasen)onderscheiden:
a.Formuleringvandoelstellingenenuitgangspunten.
b. Inventarisatieenanalysevanhetbiotischeenabiotischemilieuenvandesociaaleconomischesituatie (oplokaalniveauenineenhistorischperspectief).
c.Selectievanmenselijkeactiviteitenwaarvaninvoeringofuitbreidingmethetoog
opdehiervoor genoemdepuntentewensenofteverwachten is (voortaanaangeduidals
derelevanteactiviteiten).
d.Vaststellenvandeeffectenvanderelevanteactiviteiten.
e.Beoordelenvandewenselijkheid endetoelaatbaarheidvanderelevanteactiviteitenvanuitnatuurbehoudsoogpunt (pergebiedsdeel).
f.Vaststellenvanverenigbaarheidvannieuw intevoerenoftoetelatenactiviteitenmetbestaandeactiviteiten.
g.Vaststellenvandeonderlingeverenigbaarheid vannieuw intevoeren (toetelaten)activiteiten.
h.Uitvoeringvandeplanning,vaststellenvanbeheersplannen.
i.Vaststellenvandeeffectenvanhetlandgebruikenbeheervolgensdevastgestelde
beheersplannen.Eventueelbijstellingvandebeheersplannen ('Monitoringofresults').
Hetdeelvandeplanningsprocedure datindenuvolgendeparagrafenaandeorde
komtomvatdefasenatm.eenkanbeschouwdwordenalseen 'physicallandevaluation'
(Beek,1978). 'Physical landevaluation'iseenvormvanlandevaluatiewaarbijsociaaleconomischeaspecten (afgezienvaneenalgemeenkadeT)buitenbeschouwingworden
gelaten. ('Physicallandevaluation' indezinvanBeek (1978)omvatookdebiotische
aspectenvanhet landschap).
Indenuvolgendeparagraafwordtnader ingegaanophetdoelvandelandevaluatieendeachtergrondenwaartegendezezichafspeelt (puntauitbovenstaande lijst
van taken).Eenaparteparagraaf (5.4.3)isdaarnagewijdaandebasisgegevenswaar
deevaluatieop isgebaseerd,onderanderemetbetrekking totdeeffectenvanmenselijkeactiviteiten (puntd.). Tevenswordtindezeparagraafaangegevenwelkeuitgangspunten zijngekozenbijdebeoordelingvandieeffecten.Vervolgenswordteen
beschrijving gegevenvandegebiedenwaardeevaluatie isuitgevoerd (punt b ) . Inde
daaropvolgendeparagraafwordtaangegevenwelkeactiviteiten indebeidestudiegebiedenrelevantwordengeacht (punt c). Daarbijwordtookaandachtbesteed aande
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aardvandeactiviteitenenhetoogpunt (c.q.deoogpunten)vanwaaruitzijondernomenkunnenworden.Paragraaf5.4.6isgewijdaaneenbeoordelingvandewenselijkheid (c.q.toelaatbaarheid)vanmenselijkeactiviteitenpergebiedsdeel (punt e.).
5.4.2

Doel en achtergronden van de

landevaluatie

Hetdoelvandehieruitgevoerde landevaluatieisomvoor iedereeenheidofgroepvan
eenhedenvandelandschapsecologische kaart (bijlage7)aantegeven:
-Welkemenselijkeactiviteitenvanuitnatuurbeheersoogpunt gewenstzijn.
-Welkenietopnatuurbehoud gerichte activiteitentoelaatbaarzijn.
Duidelijkisdatnatuurbeheerennatuurbehoudcentraalstaanbijdeevaluatie.
Hetisdaaromnoodzakelijknaderintegaanopdeachtergrondenendoelstellingenvan
hetnatuurbeheeren-behoudendaarbijderelatieaantegeventothetnauwverwante
begripnatuurbescherming.
Bijbestuderingvandeliteratuurvaltopdatveelaandachtisbesteedaande
motievenendenoodzaakvannatuurbescherming,natuurbehoudennatuurbeheer (Mörzer
Bruijns, 1965;Willems,1971)maardataaneendefiniëringeneenonderlingeafbakeningvandebegrippenrelatiefweinig aandachtisgeschonken.Metnamenatuurbeschermingennatuurbehoudwordenveelalalssynoniemengebruikt (Zonneveldetal., 1975;
Westhoff,1970a, 1974).Desondankskanmenvaststellendatdebegrippennatuurbescherming,natuurbehoudennatuurbeheerinNederland iedereeneigenbetekenishebben.
Hetbegripnatuurbeschermingheefteeneigeninhoudindebetekenisvaneenalgemeenaanvaardmaatschappelijk strevengerichtopnatuurbehoudviabeschermende
maatregelen.VanLeeuwen (1967)spreektinditverbandvan: 'eenmaatschappelijk
tegenkoppelingsmechanismeopwetenschappelijke grondslag,inhetbijzondergerichtop
derelatie tussenmensennatuurlijkmilieu'.Vanoudsisdenatuurbescherming vooral
gerichtophetlatenvoortbestaanvanmetuitstervenbedreigdeplante-endiersoorten
enophetbehoudvankarakteristieke,relatiefweinigdoordemensbeïnvloedenatuurterreinen.Ineenbeperktaantalgevallenvormdengeologische,geomorfologischeen
hydrologischeverschijnselenhet (hoofd-)objectvanbehoud (rotsformaties,groeven,
kliffen,watervallenetc.) (Anonymus,1956;Westhoff,1970;Blackmore,1974;Twirdy,
1975).Sederthetbeginvandetwintigsteeeuwheeftonder invloedvandeenorme
verarmingvandenatuuralsmedehettoenemende inzichtinhetfunctionerenvande
natuureenvoortdurendeherbezinningplaatsgevondentenaanzienvanhetdoelende
methodenvandenatuurbescherming (Westhoff,1970a,b;Willems,1971;Voûte&De
VriesBroekman, 1973).
Opgrondvandezeherbezinning,dienietindelaatsteplaatsinNederland
plaatsvond,gingmenzichintoenemendematerichtenopdeinstandhoudingvaneenzo
grootmogelijkeverscheidenheidaanplante-endiersoorten,populatiesenlevensgemeenschappeninhunnatuurlijkemilieu.Dezestellingnamekomtduidelijktotuiting
ineendefinitievanWesthoff (1970a)dienatuurbehoud omschrijft als: 'Hetbehoud
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vandifferentiatie,dushettegengaanvannivellering;metanderewoordenhetin
standhoudenvanderijkeverscheidenheid inmilieutypen,dieeenvoorwaarde isvoor
hetvoortbestaanvanzoveelmogelijksoortenvanplantenendierenendaaruitsamengestelde levensgemeenschappen'.Vinketal. (1971)enKuenenetal.(1976)definiëren
natuurbehoud inaansluitinghieropals: 'hetbehoudvanbepaaldemilieusmetenten
batevandiverseorganismen,individuen,populatiesen/ofgemeenschappen'. Indeze
studiewordtondernatuurbehoudverstaan: 'hetbehoudvaneenrijkeverscheidenheid
aanmilieutypenmet,entenbatevanhetvoortbestaan (c.q.totontwikkelingkomen)
van, zoveelmogelijkvannature indebetreffendemilieutypenthuishorende soorten
plantenendierenendaaruitsamengestelde levensgemeenschappen'.
Bovenstaandedefinities (metnamedievanWesthoff,1970a),gevennietalleende
accentverschuivingweerdieinde loopvandezeeeuw isopgetreden indedoelstellingenvandenatuurbescherming,maargevenookaandatdeveranderde inzichten
belangrijkepraktischeconsequentiesmet zichmeebrachten.Andersdanvoorheen,toen
nietsdoenvooropstondenbijvoorbeeldhetagrarischgebruikvannatuurterreinenals
eennoodzakelijkkwaadwerdgezien (Westhoff, 1979),werdhetnoodzakelijk geacht
actiefinnatuurgebiedenintegrijpen.Hetwerdvoortaannoodzakelijkgeoordeeldeen
actiefnatuurbeheer tevoerenwaarbij,naasthetwerenvaneenteveelaanmenselijke
invloeden (uitwendigbeheer), tevensgestreefdwerdnaarhethandhavenvandeminimaalvereistehoeveelheidmenselijke invloedenvandegewenstesoort (inwendigbeheer).
Voorhetactievebeheervannatuurterreinenmoetexplicietduidelijkzijnwelke
kenmerkenvanhetnatuurlijkemilieubehoudendienenteblijven.Bijhetplannenvan
hetbeheervaneengebiedvormthetvaststellenvandekenmerkenwelkemen instand
wensttehouden (c.q.teontwikkelen)danookveelaleeneerstestap (par.5.4.2.
puntb ) .Infeite isditeenwaarderingvandebetreffendekenmerkenper gebiedsdeel
vanuiteenoogpuntvannatuurbehoud.Vooreendergelijkewaardering zijnindeloop
dertijdvelecriteriaontwikkeld.Ditisvooral gebeurdinhetkadervandiverse
milieukarterings-(waarderings-)projecten. Vooruitgebreideoverzichtenvandehier
bedoeldeprojectenendedaaringehanteerdecriteriawordtverwezennaarVander
Maarel &Dauvellier (1978),VanderPloeg&Vlijm (1978)enBurggraaffetal. (1979).
Menkantweecategorieënvancriteriaonderscheiden:
1.Criteriadiebetrekkinghebbenopkenmerkenvanhetnatuurlijkmilieuinhet
betreffendegebied,bijvoorbeeld:
- Zeldzaamheid (uniciteit)vandevoorkomendeorganismen,soorten,levensgemeenschappen (c.q.ecosystemen)enabiotischekenmerken.
-Diversiteitaansoorten,levensgemeenschappen (c.q.ecosystemen)enabiotische
kenmerken.
-Vormengroottevanhetgebied.
Naastcriteriaalsgrootte,zeldzaamheidendiversiteit,welke inprincipemeetbaar
zijn,wordenaandekenmerkenvanhetnatuurlijkmilieuookviainterpretatiewaarden
toegekend,zoals
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-Authenticiteitvansoorten,levensgemeenschappen (c.q.ecosystemen).
-Volledigheid (optimaliteit,rijpheid)vanlevensgemeenschappen (c.q.ecosystemen).
-Ongereptheid (gaafheid)vanlevensgemeenschappen (c.q.ecosystemen).
- (On)vervangbaarheidvanlevensgemeenschappen (c.q.ecosystemen).
-Ontwikkelingsmogelijkhedenvanlevensgemeenschappen (c.q.ecosystemen).
2.Criteriadiebetrekkinghebbenopderuimtelijkerelatiestussenhetnatuurlijke
milieuinhetbetreffendegebiedendeomringende gebieden,bijvoorbeeld:
-Natuurlijke isolatievandevoorkomende levensgemeenschappen (c.q.ecosystemen).
-Houdbaarheidvandevoorkomende levensgemeenschappen (c.q.ecosystemen) (tendele
ookterekenentotdeeerstecategorie).
-Betekenisvanhetgebiedalsfourageer-,rust-,overwinteringsgebied.
Allebovengenoemdecriteriakunnengehanteerdwordenvoorhettoekennenvanwat
menzoukunnennoemen 'natuurwaarden'aaneengebied,datwil zeggen: 'waardendie
vanuitnatuurbehoudsoogpuntkunnenwordentoegekendaaneenbepaalddeelvanhet
aardoppervlakopbasisvanstructurele enfunctionelekenmerkenvandealdaarvoorkomendeecosystemen!Aanwelkenatuurwaardenmenhetmeestegewichttoekent,blijft
daarbijarbitrair.Opvallend isdataandeliteratuur zeerweinig criteriaontleend
kunnenwordendiebehorentotcategorie 2.Het isdanooknoodzakelijkdattenaanzienvandebetekenisvanhetnatuurlijkmilieuineengebiedals 'bron','put'of
'regulator'voorhetnatuurlijkemilieuelders,nieuwecriteriaontwikkeldworden
(vgl. VanLeeuwen, 1980). Zogeldtbijvoorbeeld dataaneenduinrugeenzekerenatuurwaardetoegekendwordtopbasisvanzijnbetekenisalsbronvangrondwatervoor
eenaangrenzendevallei.Menzouinditverbandkunnensprekenvaneenfunctionele
natuurwaarde.Nogduidelijker isditbijeenbekenstelselwaarhetbovenstroomsegebieddehoedanigheidvaneenbeekbenedenstroomssterkkanbeïnvloeden.
Nadatvaneengebieddemeestessentiëlenatuurwaarden zijnvastgesteld,zalmen
trachtenviaeenactiefnatuurbeheer dezewaardentehandhavenoftedoentoenemen.
Natuurbeheerwordt indezestudiebeschouwdals: 'eencomplexvandoelbewustehandelingengerichtophet instandhoudenenbevorderenvannatuurwaarden'.Indenu
volgende landevaluatiewordteenbeoordelinggegevenvanmenselijkeactiviteitenin
hetkadervanhetbeheervandeduinenalsnatuurgebied,eenbeheerdatdusgericht
isophéthandhavenofverhogenvandenatuurwaarden.Debeoordelinggeschiedtop
basisvandebeschikbarekennisoverdeaanwezigenatuurwaardenendekennisoverde
effectenvanmenselijkeactiviteiten.Datdezekennishiatenvertoontmoetbij
voorbaatwordenvastgesteld.Voorts ishetonvermijdelijkdattalvanoverwegingen
(verbandhoudendmet terreinkennis,ervaringetcetera)diebijhetbeoordelingsproces
eenrolspelennietexplicietgemaaktkunnenworden ('tacitknowledge';Vink, 1975).
Ditallesdoetevenwelnietsafaanhetbelangvanhetbeschrijvenvandebeoordelingsprocedure indevormvaneenlandevaluatie.Opdezewijzekomendebeslissingsmomentenbijhetplannenvanhetnatuurbeheer ineengebiedduidelijknaarvoren.
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S.4. 3 Uitgangspunten en

basisgegevens

Bijdehieruitgevoerde landevaluatiespelendebegrippenwenselijkheidentoelaatbaarheideencentralerol.Hetbegripwenselijkheidwordtgehanteerdinrelatietot
natuurbeheersmaatregelen,hetbegrip toelaatbaarheid inrelatietotnietopnatuurbehoud gerichteactiviteiten.
Dewenselijkheidvaneennatuurbeheersmaatregelopeenbepaaldeplaatswordt
beoordeeldopgrondvanheteffectdatopdenduurvandiemaatregelverwachtmag
worden.Maatregelenwaarvanverwachtmagwordendatzijdenatuurwaardenineenbepaaldgebied zullenbevorderen,wordenaldaarwenselijkgeacht.Eenmaatregelwaarvan
ditonderdegegevenomstandighedennietkanwordenverwachtwordtalsnietwenselijk
beschouwd.
Eennietopnatuurbehoud gerichteactiviteitwordtopeenbepaaldeplaats.ontoelaatbaargeachtwanneermoetwordenaangenomen'datdieactiviteit aldaarzalleiden
totaantastingvandenatuurwaarden.Wanneergeenaantastingvandenatuurwaarden
verwachthoefttewordenofzelfsopeentoenamevandenatuurwaardengerekendmag
worden,wordtdeactiviteitalstoelaatbaarbeschouwd.
Voordebeoordelingvandewenselijkheid,danweldetoelaatbaarheidvan(nieuwe)
menselijkeactiviteiteniskennisvandeeffectenvandieactiviteitenuiteraard
onontbeerlijk.Vooreenbesprekingenbeoordelingvandeeffectenvandiversenietop
natuurbehoud gerichteactiviteitenkanverwezenwordennaarhoofdstuk3ennaar
Bakkeretal. (1979b).Algemenebeschrijvingenenbeoordelingenvandeeffectenvan
activiteitendiealsnatuurbeheersmaatregel kunnenwordentoegepastkanmenonderanderevindeninVanLeeuwen (1966b),Duffey&Watt (1970),Westhoffetal. (1970),
Usher (1973),VanDobben&Lowe-McConnel (1974),Warren&Goldsmith (1974)enOosterveld (1975).Debeoordelingen zijninenkelevandezestudiesuitgewerkttotrichtlijnenwaarinwordtaangegevenonderwelkeomstandighedendeactiviteitenwenselijk
zijnenopwelkewijzedeactiviteitendienentewordenuitgevoerdomalsnatuurbeheersmaatregelhetgewensteresultaatopteleveren.Specifiekophetduingebied
afgestemderichtlijnenwordenondermeergegevendoorLondo (1971),SloetvanOldruitenborgh (1976),Oosterveld (1979)enhetRijksinstituutvoorNatuurbeheer (1979).De
richtlijnenvoorhetnatuurbeheervanhetduingebiedindegeciteerde literatuur
stemmeninbelangrijkemateovereen.Ditismedetedankenaanhetgegevendatde
richtlijnengebaseerd zijnopeengemeenschappelijke theoretischebasis,waarinde
denkbeeldenvanVanLeeuwen (1965,1966a,b)eenbelangrijkerolspelen.
Tijdenshet'TNO-Duinvalleienonderzoek'zijnderichtlijnenenaanwijzingenuitde
literatuurregelmatigaandepraktijk getoetst,zowelinNederlandsealsEngelse
duingebieden (Bakkeretal.,1979a).Ditleverdeingrotelijneneenbevestigingop
vanvoornoemderichtlijnen.Eenenanderheeftertoegeleiddatderichtlijnenin
bovengenoemde literatuur,dievooralbetrekkinghebbenophetbotanischbeheervan
natuurterreinen,zijnbeschouwdalsalgemeneuitgangspuntenbijdelandevaluatie.In
hetbijzondergeldtditvoorderichtlijnendievermeld zijninLondo (1971),Rijks-
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instituutvoorNatuurbeheer (1979)enBakkeretal. (1979b). Zonderdiepopderichtlijnenintegaanishetvanbelanghierenigehoofdpuntenaantegeven:
-Wegensdesterkeonderlingeverwevenheidvandeverschillendemilieutypen inhet
duingebiedverdienthetdevoorkeurgroteduingebiedenalsééngeheeltebeheren.
-Bijhetinvoerenofwijzigenvanhetnatuurbeheer ineengebiedmoet zoveelmogelijkwordengestreefdnaaraansluitingbijhetagrarischbeheerofhetnatuurbeheer
vanvroeger.Ditgeldtmetnamevoorgebiedenmeteenhogeactuelenatuurwaarde.
- Dewerkingvannieuwintevoerenoftoetelatenactiviteitenmoet ruimtelijk
beperktblijven,gradiëntsgewijsplaatsvindenenconstantwerkzaam zijn. 'Ruimtelijk
beperkt'houdtindateenactiviteitnietoverdegeheleoppervlaktemoetplaatsvinden.Zodientbijhet invoerenvanbeweidingdeveebezetting zólaagte zijndateen
gedeeltevanhettebeweidengebiedbuitendebegrazingsinvloedblijft. 'Gradiëntsgewijs'betekentdatgestreefdmoetwordennaargeleidelijkeruimtelijke overgangen
indemaatregelen.Zogeeftdegeleidelijkeruimtelijkeovergangvanéénmaalperjaar
maaien-éénmaal indepaarjaarmaaien-periodiekkappen-nietsdoen-eengrotere
ecologischevariatiedanalleendetweeuitersten. 'Constant'houdt indathetbeheer
hetzelfdeblijftendatmen slechts tothet invoerenoftoelatenvaneenactiviteit
moetovergaan,wanneermendegarantieheeftdatdebetreffende activiteit totin
lengtevanjarenopnagenoegdezelfdewijzekanwordenuitgevoerd.
Inhetbovenstaande isopgemerktdatingebiedenmeteenhogeactuelenatuurwaardegestreefdmoetwordennaareenvoortzettingvanhetvanoudsgangbarebeheer.
Isdit 'vanoudsgangbarebeheer'terplaatsenietbekend,ofheefthetbeheer lange
tijdbestaanuitnietsdoen,dankanhetinvoerenvaneenbeheersvormmeteensterk
differentiërend effect (zoals zeerextensievebeweiding)overwogenworden.
Ingebiedenwaarnatuurwaarden ernstig zijnaangetast,doet zicheengeheel
anderesituatievoor.Indebovengeciteerde literatuurkomtduidelijknaarvorendat
natuurbouw (natuurtechnischemilieubouw) indiversesituatiesgoedemogelijkheden
biedtvoorherstelvanverlorengeganewaarden.Zokandoorhetlatenuitstuivenof
uitgravenvanduinvalleieneenherstelvanvochtigeduinvalleivegetaties bereikt
worden,wanneerdezedoorgrondwaterstandsdaling zijnverdwenen.Inhetkadervande
landevaluatie isdaaromalsuitgangspuntgekozendathetbeheervangedegenereerde
gebiedenallereerstgerichtdientte zijnopeenherstelvanverlorengeganewaarden.
Deaardvanhettevoerenbeheer (endaarmeeookdebeoordelingvandewenselijkheidoftoelaatbaarheidvanmenselijkeactiviteiten)isdussterkafhankelijkvan
deactuelenatuurwaardevaneenterreininrelatietotdepotentiëlewaarde.Indit
verband ishetvanbelangoptemerkendateengebiedalsgedegenereerdbeschouwd
wordtwanneeropbasisvanhistorischedocumentatieovervegetatie,reliëfen/of
hydrologiekanwordenvastgestelddatdenatuurwaardevaneengebiedtenopzichtevan
devroegeresituatieisgedaald.Belangrijke informatiehieroverkangevondenworden
inBakkeretal. (1979a)enopdeveranderingenkaart (par.3.5,bijlage 8). Bijde
landevaluatie isalsuitgangspunt gekozendatregeneratie zichvooraldientterichtenophetniveauwaaropveranderingen ineerste instantieaangrijpen.Waardegrond112

waterstand isgedaaldeninsamenhangdaarmeedevegetatie isverarmd,dientregeneratie zichallereerstterichtenopherstelvanhetgrondwaterregiemdoordegrondwaterstand tedoenstijgen,ofdoorhetmaaiveldteverlagen.
Voorhetvanuitnatuurbehoudsoogpuntbeoordelenvandewenselijkheid ofde
toelaatbaarheidvanmenselijkeactiviteiten,isnietalleeneenglobale indrukvande
omvangendeaardvaneventueleaantastingenvannatuurwaardenvanbelang.Menmoet
ookkunnenbeschikkenovereenruimtelijkbeeldvandeactuelegesteldheidvanhet
natuurlijkmilieuindeverschillendedelenvanhetstudiegebied.Tendienstevande
hieruitgevoerdeevaluatiekoneendergelijkbeeldontleendwordenaandelandschapsecologischekaart (bijlage 7). Dezekaartvormt,tezamenmetdeandere informatie
dieindevormvanteksten,figuren,tabellenenkaartenisopgenomen inBakkeret
al. (1979a),hetresultaatvande inventarisatieendeanalysevanhetbiotischeen
abiotischemilieu (puntb,par. 5.4.1).
De landschapsecologische kaart (schaal 1:100 000),geefteenbeeldvanhet
Nederlandseduingebiedwatbetreftdeaspectenmoedermateriaal,terreinvormen,grondwaterenvegetatie.Deopdekaartweergegeveninformatiebiedteengoedebasisvoor
hetbeoordelenvandewenselijkheid,c.q. detoelaatbaarheidvandiversemenselijke
activiteiten.Daaromisdelandschapsecologischekaartgekozenalsbasisvoorde
landevaluatie.Ditbrengtevenwelenigebeperkingenmet zichmee.Indeeersteplaats
ontbrekenfatalistischegegevensopdekaart.DitaspectisinhetDuinvalleienonderzoekompraktischeenfinanciëleredenenbuitenbeschouwing gebleven.Bijdelandevaluatiekondaardoornietmet faunistischeaspectenrekeningwordengehouden.Een
anderebeperkingbijhethanterenvandelandschapsecologische kaartalsbeoordelingsbasisvoordelandevaluatieis,datmengebondenisaandekaartschaal.Bijde
landevaluatie isalsuitgangspunt gekozendatdegroottevaneenkaartvlaknietals
criteriumwordtgehanteerd,debeoordelinggeschiedt inprincipealléénopbasisvan
deopdekaartweergegeveninformatieoverdeterreingesteldheid. (Ineenbeperkt
aantalgevallenwordt ookgebruikgemaaktvanaanvullende informatieoverdeterreingesteldheiddieinhetkadervanhetDuinvalleienonderzoek isverzameldofdieis
weergegevenoptopografischekaarten (1:25000)).Tenslottekanwordenaangevoerddat
dekaarteenmomentopnamevormtvanhetactuelenatuurlijkemilieuinhetstudiegebied,zoalsditisontstaanonder invloedvannatuurlijkeprocessenenmenselijke
activiteiten.Aangeziennatuurlijkeprocessenenmenselijkeactiviteitenookinde
toekomsthet landschapvoortdurend zullenblijvenbeïnvloeden (enbovendienookzelf
aanveranderingenonderhevig zijn),zaldeinformatiewelkeopdelandschapsecologischekaart isweergegevenopdenduur zijngeldigheidverliezen.Dehieruitgevoerde
landevaluatieheeftdanookeenbeperktegeldigheidsduur.Dezewordtvoorzichtigheidshalvegeschatopongeveer 10jaar,tenzij zichbinnendezetermijngroteveranderingen
voordoen.
Denaarvorengebrachtebeperkingenonderstrependatdelandevaluatievooral
gezienmoetwordenalseenbasisvoormeergedetailleerdebeheersplannen.Bijhet
vaststellenvanbeheersplannendienendenatuurwetenschappelijke aspectenwaaraanin
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het 'Duinvalleienonderzoek'geenaandachtwerdbesteed,meeinbeschouwingteworden
genomen.Daarnaastmoetdanookrekeninggehoudenwordenmethetactuele landgebruik
enmetterplaatserelevantesociaal-economische faktoren.
Tenslotteisvanbelangdateenconceptbeheersplan (waarinreedseenkeuzeis
gemaaktvoorbeheersalternatieven) achterafinzijngeheelbeoordeeldwordtopde
matewaarindevoorgenomenbeheersmaatregelen gradiëntsgewijszullenwerken.Nahet
inwerking tredenvanhetdefinitievebeheersplandientnauwkeurigtewordennagegaan
watdeeffecten zijnvanhetgevoerdebeheer,zodathetbeheersplankanwordenbijgesteldwanneerhetopdenduurnietaandeverwachtingenblijkttevoldoen.
5.4.4

Onderzochte gebieden: zuidelijk

Texel en de duinen bij Bergen (N.H.)

De landevaluatieheeftbetrekkingophetzuidelijkdeelvandeduinenvanTexel(fig.
22)enophetduingebiedtussenCamperduinenEgmondaanZee(fig.23)datindeze

Figuur 22.OverzichtskaartjevanzuidelijkTexelmetnummeringvandegebiedendie
vanbelangzijnbijdelandevaluatie.
TEXEL(Zuid)

Figure'22.MapofthesouthoftheislandofTexelwithareasconsidered inthe
assessmentofseveraltypesoflanduse.
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Figuur23.OverzichtskaartjevandeduinenbijBergen (N.H.)metnummeringvande
gebiedendievanbelangzijnbijdelandevaluatie.

lEgmond aan Zee

Figure23.MapofthedunesnearSchoorlandBergen (NorthHolland)withareas
considered intheassessmentofseveraltypesoflanduse.

studiewordt aangeduidalshetduingebied (deduinen)bijBergen (N.H.).Overbeide
onderzoekgebiedenisrelatiefveelbekend.Degeomorfologischeenhydrologische
gesteldheid,defloraendevegetatie zijndoorBakkeretal. (1979a)uitgebreidbeschreven.Doorhenisookruimeaandacht geschonkenaandeveranderingendiezichmet
name sinds1850indegebiedenhebbenvoltrokken,waarbijderolvandemenswerd
toegelicht.Laatstgenoemde aspecten zijnbovendieninparagraaf3.5.2aandeordegeweest.Uiteenenanderblijktdathetagrarisch landgebruikinvrijwel geheelzuidelijkTexel (metuitzonderingvandejongeduingebiedeninhetuiterste zuiden,gebied
1t/m5infig.22)eenbelangrijkerolheeftgespeeld.Totdebelangrijksteactiviteitenbehoordenmaaien,plaggenenbeweiden.Metuitzonderingvandejongeduinterreineninhetuiterste zuidenwerdhetheleduingebiedvanzuidelijkTexeltot+1956
beweidmet schapenenrundvee.Teneinde zeernattevalleienalshetGrootevlaken
hetPompevlak,waarvoorheenrietwerdgesneden,geschikttemakenvoorbeweiding
werdinde19eeeuwdeMoksloot gegraven.Devalleienwerdengeëgaliseerd,geëgd,
bemestendaarna ingezaaidmetklaverenhaver (Dissel, 1907). Vervolgenswerden.ze
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afgerasterdenlietmenervoornamelijkrundveegrazen.Deschapenblevenopde
hogeredelen.Naasthetagrarischlandgebruikvondenopkleineschaalookandere
activiteitenplaats.Zovondlangs'debinnenduinrand zandwinningplaats,nogtot 1965
kondebevolking tegenbetaling zandweghalenlangsdebinnenduinrand tennoordenvan
DenHoorn.
Ook inhetduingebiedbijBergenhebbenbovengenoemdevormenvanlandgebruik een
belangrijkerolgespeeld inhetverleden.Gedetailleerde gegevensoverdegeschiedenisvanhetgebruikenbeheervandeduinenbijBergenzijninhetkadervanhet
'TNO-Duinvalleienonderzoek'nietverzameld.Degeschiedenisvangebruikenbeheervan
hetgebiedten zuidenvandegemeentegrens Bergen-Schoorl isuitgebreidbeschreven
doorJelles (1968).
Tegenwoordig speelthetagrarischlandgebruik indebeidestudiegebieden geen
rolvanbetekenismeer,zijhetdat indeduinentennoordenvanEgmond aanZeenog
eengrootaantalakkertjes ingebruikis,voornamelijkalsvolkstuin.
Vrijwelhetgehelestudiegebied zuidelijkTexelwordtdoorhet Staatsbosbeheer
beheerdalsnatuurgebied.Ookdeniet-bebosteduinterreinen inhet studiegebied
Bergenwordengrotendeelsbeheerdalsnatuurgebied. Debelangrijkstebeherendeinstanties inditgebied zijnStaatsbosbeheer (Schoorlseduinen),ProvinciaalWaterleidingbedrijfvanNoord-Holland (duinenvandegemeentegrondBergen-Schoorl tot
Wimmenum)eneenparticuliereorganisatiediededuinenvanSixbeheert (duinenvan
WimmenumtotEgmondaan Zee).Ondankshetfeitdatgrotedelenvandebeidestudiegebiedenalsnatuurgebiedbeheerdwordenvindendiversenietopnatuurbehoud gerichte
activiteitenplaats.Hetgaathierbijmetnameomactiviteitendievoortvloeienuit
(neven-)functiesvanhetduingebied:werkzaamheden inhetkadervan kustverdediging
enlandaanwinning,waterwinning enrecreatie.Deactiviteiteninhetkadervan4e
kustverdediging endelandaanwinning spelenzichvooralafophetstrandendestrandvlaktes,inde zeereepenindeduinenenvalleiendirectachterdezeereep.Waterwinningvindtplaats inhetGrooteenPompevlakopTexel (sedert 1956)enindeduinenvanhetProvinciaalWaterleidingbedrijfvanNoord-HollandnabijBergen (sedert
1885).
Andersdande zeeweringsfunctieendefunctiealswaterwingebied isdefunctie
vandestudiegebiedenalsrecreatiegebied inbelangrijkemateondergeschikt aande
natuurfuncties.Grotedelenvandestudiegebieden (inhetbijzondervandeniet
bebostedelen)zijngeheelofgedeeltelijkvoorhetpubliekafgesloten.Enkelekleinereterreinen zijnvrijtoegankelijkenwordenintensiefbetredenofanderszinsdoor
dagrecreantengebruikt.Voorts zijninhetduingebied tenbehoevevanrecreanten
diversewegenenparkeerterreinenaangelegd.OpTexelbevindt zichnabijDenHoorn
eencamping inhetduingebied.Dit istevenshetgeval indeduinentennoordenvan
Egmond aanZee.
Tenslottemoetennogenkelenietopnatuurbehoud gerichteactiviteitengenoemd
wordendieweliswaareenbeperkteoppervlakteduinterrein inbeslagnemen,maar
niettemin ingrijpendeeffecten (kunnen)hebben.Hetgaathierbijomvuilnis storten
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(Schilbolsnol,Texel)engas-enoliewinning (valleidirecttenzuidenvanCamperduin,PirolavlaktetennoordenvanBergenaanZeeeneenvalleitennoordoostenvan
EgmondaanZee).
5.4.5

Relevante

activiteiten

Indelandevaluatiewordteenbeoordelinggegevenvandewenselijkheid,c.q.toelaatbaarheidvanrelevanteactiviteiten.Alsrelevanteactiviteiten zijnbeschouwd:
-Nietopnatuurbehoud gerichteactiviteitenwaarvanuitbreidingofinvoeringeenrol
kangaanspelen.
-Activiteitenwaarvanbekendisdatzijonderbepaaldeomstandighedenalsnatuurbeheersmaatregelinhetduingebiedgewenstzijn.
Watbetreftdeactiviteitenuitdeeerstecategoriekaneenonderscheid gemaakt
wordeninactiviteitenvancivieltechnischeaardenactiviteitenvanagrotechnische
aard.Activiteitenvancivieltechnischeaardhebbeninhetalgemeeneensterkdominerendkarakter.Deuitvoeringendesitueringvandeingreepwordtingeringemate
bepaalddoordeaardenhetfunctionerenvandeecosystemenwaarindeactiviteiten
plaatsvinden,terwijlomgekeerddeecosystemensterkdoordeactiviteitwordenbeïnvloed.
Eendeelvandecivieltechnischeactiviteitenbestaathoofdzakelijkuiteen
éénmaligeingreep,waarbijartefactenwordenopgezetdieeengeringematevanonderhoudbehoevenaangezienzeslechtsingeringematewordenbeïnvloeddoordeecosystemenwaarinzezijnopgezet.Omgekeerdkunnendezeartefactendeecosystemenwélin
sterkematebeïnvloeden,zodatnietalleendeingreep,maarookhetresultaat(produkt)vandieingreepeendominerendkarakterdraagt.Civieltechnische activiteiten
dietotdezecategoriebehoren,zijn: (voordebetekenisvandenummerstussenhaakjeswordtverwezennaarparagraaf3.4.3)
- Industrievestiging

(25)

- Bebouwing
- Afval storten

(26)
(27)

- Wegen (wegaanleg en daaropvolgend gebruik)

(28)

- Leidingen (aanleg en daarop volgend gebruik)
- Gas- en oliewinning

(29)
(30)

- Ophogen (o.a. aanleg (secundaire)

(34)

waterkering)

Voortsisereencategoriecivieltechnischeactiviteitenwaarvanhetdominerende
karakter ietsmindersterkis,waarbijdeactiviteiteenmeertemporeelaspectheeft
enwaarbijeenzekerematevanterreinbeheernoodzakelijk is.Hiertoemoeteninhet
studiegebiedgerekendworden:
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- Stimuleren duinaangroei
- Tegengaan duinafslag
- Infiltratie

(t.b.v.

(23)

(anders dan door ophogen)
waterwinning)

(24)
(31)

- Waterwinning

(32)

- Afgraven

(36)

- Beplanten

(44)

Agrotechnischeactiviteiten zijnminderdominerenddancivieltechnische.Zijzijngerichtophetoogstenvandeplantaardigeofdierlijkeproduktievanecosystemen.
Daartoewordenonderanderedeabiotischeeigenschappenvandiesystemenbeïnvloed.
Hoeweldezebeïnvloedingviademodernecultuurtechniek zeersterkenzeer ingrijpend
kan zijn,blijfteenduidelijkeafhankelijkheidbestaantenaanzienvanhetfunctionerenvanecosystemen.Relevanteagrotechnische activiteiteninhetstudiegebied
zijn:
- Beweiden
- Maaien/kappen

(40)
(41)

- Afplaggen

(42)

De activiteitendieaanhetbeginvandezeparagraaf zijngerekendtotdetweedecategorie,kunnenwordenaangeduidalsnatuurtechnischemaatregelen.Denatuurtechnische
maatregelenzijninhetalgemeenweinigdominerendvankarakter.Zijzijngeheel
gerichtophetinstandhoudenofscheppenvanoptimalevariatieinnatuurlijke
ecosystemenendusgrotendeels afhankelijkvandeeigenschappenenhet functioneren
vandieecosystemen.
Denatuurtechniekheeft zichrecent ontwikkeldalstegenhangervandesteeds
sterkernivellerendwerkendecivieltechnischeencultuurtechnische ingrepen.Natuurtechniekisinbelangrijkemategebaseerdopouderwetsecivieltechnischeencultuurtechnischeactiviteitendieeendifferentiërendewerkinghaddenblijkensdeecosystemendiekunnenwordenaangetroffenopplaatsenwaar zijlangetijdzijntoegepast.
Relevantenatuurtechnischemaatregeleninhetduingebied zijn (vergelijkRijksinstituutvoorNatuurbeheer, 1979):
- Afgraven (uitgraven van duinvalleien)

(36)

- Afplaggen

(42)

- Maaien/kappen

(41)

- Beweiden

(40)

- Laten stuiven

(45)

- Beplanten (vastleggen

van verstuivingen)

(44)

Inhetkadervanhetnatuurtechnischbeheervanhetduingebiedmoetookhet
bewustniet ingrijpen('nietsdoen')alseenrelevantebeheersmaatregelwordengezien.
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Detotnutoebeschouwdeactiviteitenhangenallesamenmeteenbewustebeïnvloedingvanhetduingebied doordemens.Erzijnevenwelooktalvanactiviteiten
waarbijalleensprakeisvaneenonbewuste (maarlangnietaltijd onbelangrijke)
beïnvloeding.Ditgeldtbijvoorbeeldvooractiviteitenwelke samenhangenmetrecreatieinhetduingebied.Alsmeestrelevanteactiviteitgeldtinditverband:
-Betreden (in par. 3.4.3 opgenomen onder 'paden')
5.4.6

Beoordeling van relevante

activiteiten

in relatie

(39)
tot de

terreingesteldheid

5.4.6.1 Algemeen
Dewenselijkheid (c.q.toelaatbaarheid)vanmenselijkeactiviteitenmoetworden
beoordeeldopbasisvandeinvloedvandieactiviteitenopdenatuurwaardenvaneen
gebied.Alsbasisvoordebeoordelingisdelandschapsecologischekaartgekozen.
Alvorensovertegaantoteenbesprekingvandewenselijkheid (c.q. toelaatbaarheid)
vanallerelevante activiteitenperkaartvlak,ishetnuttig eroptewijzendatvoor
eenaantalactiviteiteneendergelijketoetsingniet zinvolis.Zozijneractiviteitenwelkeongeachtdeterreingesteldheid onvermijdelijk leidentoteensterkeafname
vandenatuurwaardenvanhetduingebied.Hetgaathierbijomeenaantal activiteiten
diealléénalscivieltechnischeofcultuurtechnischemaatregelworden toegepast
(activiteiten25t/m32en34vanparagraaf 3.4.3).Denegatieveeffectenvandeze
activiteiten zijnslechtsingeringematetevermijden (Bakkeretal.,1979b).Uitbreidingofnieuwinvoerenvandezeactiviteitenisvanuitnatuurbehoudsoogpuntin
hetgeheleduingebied,dusookinbeide studiegebiedenontoelaatbaar. Indientochtot
invoeringofuitbreiding ervanwordtovergegaan,moetendeactiviteitenenhun
effectenruimtelijkzoveelmogelijkwordenbeperkt.
Hetisoverigensvanuitnatuurbehoudsoogpunt gewenstbij alleactiviteitenin
hetduingebied,ookde'toelaatbaar'geachte,denegatieveeffectenzoveelmogelijk
tebeperken.Bijinfiltratievanwatertenbehoevevandrinkwaterwinning betekent
datbijvoorbeeld,naasteenzobeperktmogelijkruimtegebruik,gebruikvanzozuiver
mogelijk infiltratiewaterenhetplaatsenvanwinningsmiddelenrondomhetinfiltratiegebied,zodatvoorkomenwordtdatinfiltratiewaternaardeomgevingontsnapt(par.
3.4.3.2;Bakkeretal.,1979b;Bakker, 1981).
Sommigeactiviteitendiealleenalsciviel-ofcultuurtechnischemaatregel
wordentoegepast,leidennietnoodzakelijkerwijstoteenachteruitgangvandenatuurwaarden.Inbepaaldegevallenkunnen zelfspositieveeffectenoptredeninde
nabijheidvandeplaatswaardeactiviteitenwordenuitgevoerd.Hetgaathierbijin
beidegebiedenom stimuleren duinaangroei (23),om tegengaan duinafslag (24) enom
beplanten
(44). Dezemaatregelen zullen,hoewelzijinbeide studiegebiedenwellicht
toelaatbaargeachtkunnenworden,indeevaluatieverderbuitenbeschouwingblijven.
Wathetstimulerenvandekustaangroeienhettegengaanvanduinafslagbetreft,isde
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achtergronddaarvandatdetoelaatbaarheidvandezemaatregelenineenveel groter
kaderbeoordeeld dienttewordendanindezeevaluatiemogelijk is.Demaatregelen
kunnenweliswaarbelangrijkenatuurterreinenbeschermenofzelfsnieuwdoenontstaan
(zuidpuntvanTexel),maarbeidemaatregelenleidentoteenverminderingvanhet
zandtransport langsdekust.Elderskandaardoordezandbalansverstoordwordenmet
alsgevolgverminderde aangroeiofversterkte afslag (Klijn, 1981).Voorbeplanten
geldtdatdewenselijkheidoftoelaatbaarheid dermate sterksamenhangtmetdewenselijkheidoftoelaatbaarheidvan laten stuiven
(45), dateenafzonderlijke bespreking
hiernietnoodzakelijkis.
Derelevante activiteitendieindeevaluatiewèlnaderinbeschouwingworden
genomen,kenmerkenzichdoordatzijniethoeventeleidentoteenaantastingvan
natuurwaarden.Hetgaatomactiviteitenalsbetreden
(39), afgraven (36),
afplaggen

(42), maaien/kappen (41), beweiden (40), laten stuiven (45)ennietsdoen.Bepalend
voordebeoordelingvandeactiviteitenishetmomentendewijzewaaropdeactiviteitenplaatsvindenendeplaatswaarzijhuninvloeddoengelden.Hetmaaktdaarbij
veelverschilvanuitwelkoogpuntdemaatregelenwordenuitgevoerd.Bijnatuurbeheersmaatregelengeldtdatplaats,tijdstipenwijzevanuitvoeringdoordenatuurbeheerdernauwkeurig geregeldkunnenworden.Bijdemaatregelendienietvanuitnatuurbehoudsoogpuntwordenondernomen zijnmetnamehettijdstipendewijzevanuitvoeringvannatuurbeheerszijdeveelminder regelbaar-Vandaardatbijmaatregelendie
alsnatuurtechnische maatregelénalsciviel-ofagrotechnischemaatregel kunnen
wordentoegepast (denummers 36,42,41,40),detoelaatbaarheidveelal ietslageris
ingeschatdandewenselijkheid.Ditgeldtvooralopplaatsenmeteenhoge actuele
waarde.Anderzijdsisopplaatsenmeteenmindergroteactuelewaardedetoelaatbaarheidsomshoger ingeschatdandewenselijkheid.Ditbetreftdanactiviteitendie
onderdegegevenomstandighedennietalswenselijk zijnbeoordeeld,maardieookniet
schadelijkbehoeventezijn.
Bijdebeoordelingvandewenselijkheidendetoelaatbaarheidvanmenselijke
activiteiten zijnderegulatiemogelijkhedentenaanzienvanplaats,wijzeentijdstip
vanuitvoeringdusglobaalmeegewogen.Tochheeftbijdelandevaluatiehetaccent
gelegenopdebeoordelingvandeactiviteiteninrelatietotdeterreingesteldheid.
Inparagraaf 5.4.6.2wordtperkaartvlak (fig.22en23)eenbeoordeling gegevenvan
iedereactiviteitafzonderlijk (tabelSen6 ) .Dekwalificaties (waarschijnlijk)niet
wenselijken(waarschijnlijk)niettoelaatbaar geldenindezetabellenvoordegebiedendiemetdekaartvlakkencorrespondereninhungeheel.Dekwalificaties (wellicht,
waarschijnlijk)wenselijken(wellicht,waarschijnlijk) toelaatbaar geldennietzondermeervoordegebiedendiemetdekaartvlakkencorrespondereninhungeheel.Wanneervooreengebiedbijvoorbeeld staataangegevendathetuitgravenvandevalleien
wellicht toelaatbaarofwenselijk is,betekentditnietdathetwenselijkisalle
valleiengeheeluittegraven.Nietalleenomdatditnietstrooktmetdebovenaangeduidealgemenerichtlijnenvoorhetnatuurbeheer,maarookomdatuitgravingenongewenst zijnopdieplaatsenbinnenhetgebiedwaarindevalleienbijvoorbeeldnog
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zeldzameplante-ofdiersoortenvoorkomenofwaarbijzonderegeomorfologischestructurenaanwezig zijn.Ommet laatstgenoemde aspectenrekening tekunnenhoudenzijn
evenwelgedetailleerdere onderzoekgegevensnoodzakelijkerdanbijdehieruitgevoerde
evaluatie zijngebruikt.
5.4.6.2 Beoordelingperactiviteit
Betreding
Betredingbeïnvloedtondermeerdevegetatie,debodemendegeomorfologie
vaneenduingebied (o.a.Liddle,1975).Betredingophellingenleidtveelaltothet
lostrappenvandebodementotmechanischebeschadigingvan zowelbovenalsondergrondseplantedelen.Doordezeverstoringvandebodemstructuur endebeschadiging
vandevegetatiewordengeomorfologischeprocessenalsverstuiving enhellingerosie
opganggebrachtofversterkt.Metnamesteile,weinigbegroeideduinhellingen zijn
gevoeligvoorbetreding.Kalkarmeduinenzijn (mededoorhunveelalschaarsebegroeiing)gevoeligervoorbetredingdankalkrijkeduinen.
Invlakduinterreinheeftbetredingmeestalbodemverdichting totgevolg,hetgeen
invloedheeftopdefysischeeigenschappenvandebodem (o.a.opinfiltratiesnelheid,
aëratie,vochthoudendvermogen)enmogelijkopdebodemprocessen (o.a.hetmineralisatieproces).Dezeeffectentredenvooralnaarvorenopvochtigehumeuzebodems
(Immerzeel,1977;VanderWerf, 1977). Plaatselijke,regelmatigebetredingvangelijkblijvendeenniettehoge intensiteitkaneenpositiefeffecthebbenopdevegetatievanduinvalleienenanderevochtige,weiniggeaccidenteerde duinterreinen
(Westhoff,1967;RijksinstituutvoorNatuurbeheer, 1979).Vooral inverruigdeduinvalleienkaneendergelijkevormvanbetreding gunstig zijn (Londo, 1971). Inzeer
natteterreinenmeteenvenigebodem iswaarschijnlijk elkevormvanbetredingschadelijkinverbandmetdegeringedraagkrachtvandezebodems (o.a.VanderWerf, 1977).
Eenenanderleidttotdebeoordelingdatgeenenkelevormvanbetreding toelaatbaar
isopgeaccidenteerde,schaarsbegroeideduinruggen (fig.22,gebied 1,4,7,10en
16;fig.23,gebied 1en 15)eninzeernatteduinterreinenmetvenigebodem (fig.
22,gebied 5).Ook indeduinmeertjes indeHorspoldersopTexel (fig.22,gebied 3)
isbetredingontoelaatbaargeacht. Indeoverigeduinterreinen (fig.22,gebied 2,6,
8,9, 11t/m 15en17;fig.23,2t/m 14en16)isbetredingwellicht (c.q.waarschijnlijk)toelaatbaar,mitshetregelmatigebetredingmeteenlagefrequentie in
eenwijdmazigpadennetbetreft.Alleanderevormenvanbetredingmoetenookhierals
ontoelaatbaarwordenbeschouwd,vooralwanneerhogeactuelenatuurwaardenaanwezig
zijn.Overigensbetekentdekwalificatie 'betredingwellicht (c.q.waarschijnlijk)
toelaatbaar'nietdathetaanbeveling zouverdienendebetreffende terreinenvoorhet
publiekgeheelopentestellen,zekernietwanneerhetgaatomgebiedendiemomenteel
zijnafgesloten.Mendientvooraltedenkenaanhettoelatenvanexcursiesviavaste
routese.d.

123

Uitgraven

Uitgraven isvanuitnatuurbeheersoogpunt bezieneenmaatregeldie geschikt

isominduinvalleienwaarvandevegetatie tengevolgevaneenmatigetotsterke
grondwaterstandsdaling verarmd is,regeneratievanvochtigevalleivegetaties te
bewerkstelligen.Uitgraven isvoorditdoelminder geschiktdanuitstuiven,maar
indiendatlaatstenietmogelijk is,kangravenwordenoverwogen.Hetverwijderenvan
devegetatieendebovenstebodemlaagmethetoogophettotstandbrengenvanverstuivingenwordtnietbeschouwdalsuitgraven,maaralseenactiviteitdiebehoort
bij latenstuiven.
Vanuitgraving kunnenslechtsdangunstigeeffectenverwachtwordenwanneerde
richtlijnendie zijnopgesteldtenaanzienvandewijzevanuitgravennauwkeurig in
achtwordengenomen (Londo,1971;RijksinstituutvoorNatuurbeheer, 1979;Bakkeret
al., 1979a). Inhethiernavolgendewordt (evenals intabel 5en6)slechts ingegaan
opuitgravingenwaarbijdezerichtlijneninachtwordengenomen.Opanderewijzeuit
tevoerenuitgravingenmoeten inhetduingebied alsontoelaatbaarwordenbeschouwd.
Watbetreftdeplaatskeuzevanuitgravingenkannogwordenopgemerktdatvooral in
kalkrijkeofoppervlakkig ontkalktegebiedennabij zeeofnabijdebinnenduinrand
gunstigeeffectenvanuitgravingenverwachtkunnenworden (RijksinstituutvoorNatuurbeheer, 1979).
Onderdehuidigeomstandigheden zijnuitgravingenwellicht (c.q.waarschijnlijk)
wenselijkingebied 12en13opTexeleningebied 2t/m 7,13en 16indeduinenbij
Bergen. Inalleanderegebiedenisdemaatregelminderwenselijk.Debeoordeling van
detoelaatbaarheidvanuitgravingenvanuiteenoogpuntvan zandwinning correspondeert
geheelmetdebeoordelingvandewenselijkheidvanuitgravingenalsnatuurtechnische
maatregel.
Afplaggen Afplaggenkanvanuitnatuurbeheersoogpunt wordenbeoordeeld alseenactiviteitdiegeschiktisom:
- inlichtverdroogdevalleienhetmaaiveld teverlagenennieuwevochtigevalleimilieus tecreëren
-eenvoedselrijke zodeteverwijderenenaldushetmilieuteverschralen;
-jongesuccessiestadia instandtehouden;
- inoppervlakkigontkalktevalleienweereenvegetatieontwikkeling opkalkrijker
materiaalmogelijk temaken.
Plaggeniswellicht (c.q.waarschijnlijk)wenselijk inlichtverdroogde valleien
(fig.22,gebied 1,8,16endelaagstedelenvan 12en 13),invalleienmeteen
geëutrofieerdebodem (fig.22,gebied 9en15;fig.23,gebied 10en 14),innietverdroogdevalleienwaarvanhetkalkgehaltevarieertvankalkhoudend totkalkarm (fig.
22,gebied 5en6)eninverruigdevalleien (fig.23,gebied 14).Indeoverige
valleien isafplaggennietwenselijk.
Inhetalgemeencorrespondeert debeoordelingvandetoelaatbaarheid vanafplaggenvanuiteenanderdannatuurbehoudsoogpuntmetdewenselijkheidvandieactiviteitalsnatuurtechnischemaatregel.Waar indevalleienhogeactuelenatuur124

waardenvoorkomenisdetoelaatbaarheid inenkelegevallenlageringeschatdande
wenselijkheid (fig.22,gebied4,5,6en 12).Waardebodemvandevalleiengeëutrofieerdis (fig.22,gebied9en15;fig.23,gebied 10en 14)isde toelaatbaarheid
hogeringeschatdandewenselijkheid.Hetisindezegevallenenerzijdstwijfelachtig
ofafplaggenzalleidentotbevorderingvannatuurwaarden,maarhetisanderzijdsook
nietwaarschijnlijkdatafplaggen (opkleineschaal)zalleidentotaantastingvan
natuurwaarden.
Tenaanzienvandemethodevanafplaggenkanwordenopgemerktdaterbijde
bovenstaandebeoordelingvanuitisgegaandatderichtlijnenvoorafplaggenuit
Londo (1971),RijksinstituutvoorNatuurbeheer (1979)enBakkeretal. (1979a)
wordenopgevolgd.Anderemanierenvanafplaggenzijnoveralontoelaatbaarenniet
wenselijk.
Kappen van struweel en bos Hetkappenvanstruweelenboskan,vanuitnatuurbeheers—
oogpuntbeschouwd,ineendrietalopzichtenvanbelangzijn.Allereerstkandemaatregelgewenstzijnominvalleiendiedichtgegroeid zijnmetstruweelenbosweer
lagevalleivegetatiestotontwikkeling telatenkomen.Voorts ishetinveelgevallen
gewenstomweiniggevarieerdenaaldhoutbossen,welkevoornamelijkbestaanuiteen
geringaantalvannaturenietinhetduingebiedvoorkomendesoorten,tekappen.In
bepaaldegevallenishetkappenvanbosookeengeschiktemaatregelomvoortgaande
grondwaterstandsdaling ineengebiedtotstaantebrengen,c.q.grondwaterstandsstijgingtebewerkstelligen.Metnamehetkappenvandennenbosdatgroeitopminder
dan3mbovendegemiddeldegrondwaterstandisinditverbandeffectief,maarook
doorhetkappenvannaaldbosopduinruggenkanhetneerslagoverschotaanzienlijk
verhoogdworden.Hetneerslagoverschotneemthetsterksttoewanneernahetkappen
hetbeheerwordtafgestemdophetinstandhoudenvanlagekruidenrijkevegetatiesen
graslanden.Tochwordtbijhetomzettenvannaaldbosinloofbosreedsenigeverhoging
vanhetneerslagoverschotbereikt (Bakker,1981).Hetkappenvanstruweelenbosis
wellichtwenselijkingebiedendievooreengrootdeelmetnaaldhoutbebostzijnen
waarvandevalleienvooreenbelangrijkdeelmetbosenstruweelzijndichtgegroeid
(fig.23,gebied7,8,9,11en 12). Inalleoverigegebiedenishetkappenvanstruweelenbosnietwenselijk.Overigensmoetmetnadrukwordengestelddathet zeker
geenaanbevelingverdientdegebiedenwaarhetkappenvanstruweelenboswellicht
wenselijk is,geheelteontbossen.Metnamewaardevollestruwelenenloofbossenalsmedenaaldbossenmeteenbijzondereondergroeidienengespaardteworden.Debeoordelingvandetoelaatbaarheidvanhetkappenvanstruweelenbosvanuiteenander
oogpuntdannatuurbehoud,correspondeertgeheelmetdewenselijkheidvandieactiviteitalsnatuurtechnischemaatregel.Hetkappenvanstruweelenbostendienstevan
hetlatenstuivenofuitgravenvangebiedenistotlaatstgenoemdemaatregelengerekend.
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Maaien Maaienisvanuitnatuurbeheersoogpunt beschouwdeenverschralingsmaatregel
(althanswanneerhetmaaiselwordtafgevoerd)eneenmaatregeldiegeschiktisom
lagevalleivegetaties instandtehouden (desuccessiewordt afgeremdenafgebogen)
(VanderMaarel,1979).Demaatregelkomtdanookvooralinaanmerkingingeëutrofieerdemilieuseninmilieuswaarvannatureeensnelle successieplaatsvindtende
biomassaproduktie relatiefhoog is.Demaatregeliswaarschijnlijkwenselijkinde
valleienvangebied2t/m6,8,9en1SopTexel (fig.22)enindegebieden10en14
indeduinenbijBergen (fig.23).Ingebiedenmeteenvermoedelijk ietsminderhoge
biomassaproduktie ismaaienonderdehuidigeomstandighedenwellichtwenselijk,
zijhetdathierminderfrequentgemaaidhoefttewordendaninmeerproduktieve
terreinen (bijv.éénmaalindetweeofdriejaarinplaatsvanjaarlijks).Ditgeldt
vooreendeelvandeduinruggeninbovengenoemde gebieden,voorgebied1,12,13, 14
en16opTexelenvoorgebied1t/m7,9,12,13en16indeduinenbijBergen.In
schaarsbegroeide,geaccidenteerde en/ofkalkarmeduinterreinen zondervochtige
valleienismaaiennietwenselijk (fig.22,gebied7,10,11en17;fig.23,gebied
8,11en 15).
Debeoordelingvanmaaienalsagrotechnischemaatregel looptgrotendeelsparallelaandebeoordelingvandewenselijkheidvandeactiviteitalsnatuurtechnische
maatregel.Ingebiedenwaarinophetogenblik soortenrijke lagevalleivegetaties
voorkomenisdetoelaatbaarheid evenwel lager ingeschatdandewenselijkheid (fig.22,
gebied2,3,4en5).Bijbovenstaandebeoordelingeniseroverigensvanuitgegaan
datderichtlijnen zoalsopgestelddoorLondo (1971)enRijkinstituutvoorNatuurbeheer (1979)wordenopgevolgd.
Beweiden
Beweidingiseenmaatregeldiebijuitstekgeschiktisomeen,vanuitnatuurbehoudsoogpuntbezien,optimaledifferentiatieindevegetatievanhetduingebied
instandtehoudenoftebewerkstelligen.Hetlatengrazenvanveeindeduinenkan
wordengezienalseenvervangingvanbegrazing doorgrotewildeherbivorendieonder
natuurlijke omstandigheden (bijafwezigheidvandemens)zouhebbenplaatsgevonden.
Voorrichtlijnenomtrenthettoepassenvanbeweidingalsnatuurbeheersmaatregelin
hetalgemeeneninduingebiedeninhetbijzonder,kanverwezenwordennaarLondo
(1971),Oosterveld (1975,1979),RijksinstituutvoorNatuurbeheer (1979).
Vanbeweiding zijnvooraldanpositieveeffectenteverwachtenwanneer zeergroteaaneengeslotenduingebiedenextensiefofzeerextensiefwordenbegraasd,zodat
binnenhetinbeweiding genomengebiedeenzodanigevariatieinbegrazingsintensiteit

1.Aandetermbeweidenwordthierdevoorkeur gegevenbovendeinditverbandveel
gehanteerdetermbegrazing,omdatbeweidengezienkanwordenalseenmenselijke
activiteit (vergelijkbaarmetdeeerderbesprokenmenselijkeactiviteiten),terwijl
begrazeninhetalgemeendoordierengeschiedt (hetzijhuisdieren,hetzijwilde
herbivoren).Bovendiensluitdetermbeweidengoed aanophetvanoudsgangbarebegrip
veeweidendatmetbetrekking tothetlatengrazenvanvee induinenveelvuldiggehanteerdwerd (ziepar. 5.2.2).
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ontstaatdatdelenvanhetgebiedgeheelbuitendebegrazingsinvloedblijven.
Inhethiernavolgende zaleenbeoordelinggegevenwordenvandewenselijkheid c.q.
toelaatbaarheidvan (zeer)extensievebeweiding. Intensieverevormenvanbeweiding
blijvenbuitenbeschouwing,waarbijmoetwordenopgemerktdateendergelijkevormvan
beweidinguiteraard inongewijzigdevormenmeteenongewijzigde intensiteitvoortgezetmoetwordenopplaatsenwaarditheeftgeleid totgevarieerdevegetaties rijk
aanbijzonderesoorten.
Zeerextensieveofextensievebeweiding isgeschiktvoorhethandhavenvaneensoortenrijke,gedifferentieerde vegetatie indrogeduingebiedenmeteenniettédynamisch
karakter.Demaatregel kantevenspositieveeffectenhebbeninvalleien,vooral
wanneerdezealsééngeheelmetdeduinruggen inbeweidingwordengenomen.Ook in
duinterreinenwaarvandevegetatieverruigd enverarmd istengevolgevaneutrofiëring (bijvoorbeelddoorgrondwaterstandsdaling ofdooronnatuurlijkgrote fluctuaties
vandegrondwaterstand)kandoormiddelvaneenextensiefbegrazingsregiemeengroterevariatieinbegroeiïngstypenbereiktworden.Opbasisvandehuidigekenniskan
wordengestelddatjongrundveehetmeest inaanmerkingkomtvoor (zeer)extensieve
beweidingvangroteaaneengeslotenduinterreinen.Ookschapenkomeninaanmerking,
zekeropTexelwaarvroegergrotedelenvanhetduingebieddoorschapenwerdenbegraasd (Bakkeretal.,1979a).Beweidingmetpaardenkaneveneenswordentoegepast,
hoewelonderanderevanTerschellingbekend isdatindeperiodedatdaarhet 'overal'
plaatsvond (par.5.2.2.2)galopperendegroepenpaardendekwetsbarebegroeiingder
duinruggenernstigkondenbeschadigen (mond.med.MörzerBruijns).Nader onderzoek
naarde invloedvan (zeer)extensievebeweidingophetfunctionerenvanduinecosystemen isgewenst.Daarbij ishetvooralvanbelangdeverschillenenovereenkomstentussendiversediersoortenen-rassennategaan,zowelwatbetreftde
huisdierenalsdewildeherbivorendie (vanoorsprong)inhetduingebied inheems zijn
(vgl.VanderVeenenVanWieren, 1980).Opbasisvandergelijkonderzoekkaneen
meergefundeerdekeuzegemaaktwordenvoordiersoortenen-rassendiehetmeest
geschikt zijnvoorbeweiding inhet duingebied.
Extensieveof zeerextensievebeweiding isingrotedelenvandebeide studiegebieden
waarschijnlijkwenselijk (c.q.toelaatbaar) (fig.227gebied6en8t/m 17;fig.23,
gebied1,2,4,5,7t/m 10,12,14en 16). Wellicht iseendergelijkevormvan
beweidingookwenselijk (c.q.toelaatbaar)inenkelerelatiefdynamischeduinterreinennabij zee (fig.22,gebied8,16en 17;fig.23,gebied3,6,8en 13). In
schaarsbegroeideduinterreinennabij zeemeteensterkdynamischkarakter isbeweiding (waarschijnlijk)nietwenselijk (fig.22,gebied 7;fig.23,gebied15).
Voorts is (zeer)extensievebeweiding (waarschijnlijk)nietwenselijk ineenaantal
duinterreinennabijdezuidpuntvanTexel (fig.22,gebied 1t/m 5)vanwegedeaanwezigheidvanenigeduinmeren,derelatiefgeringeoppervlakte droogduinterreinen
vanwegehetvoorkomenvangoedontwikkelde duindoorn-vlierstruwelenopdeduinruggen.Laatstgenoemdvegetatietype isinhetWaddengebiedvrijwelbeperkt totTexel
waarhetookeenrelatiefgeringeoppervlaktebeslaat.Ookdeomstandigheid datdeze
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gebiedenvoorzoverbekendnooitbeweid zijngeweest (par.5.4.4),pleitervoorze
buitendebeweidingsinvloedtehouden.Derijkevegetatieenfaunahebbenzichbuiten
deinvloedvanbeweidingontwikkeld.
Zoalsreedsinparagraaf 5.4.3 isaangegevenisbijdebeoordelingvandewenselijkheid (c.q.toelaatbaarheid)vanbeweiding,deomvangvandekaarteenhedenniet
alscriteriumgehanteerd.Aangezienhetbij (zeer)extensievebeweidingdevoorkeur
verdientgroteaaneengeslotenoppervlaktentebeweiden,ligthetvoordehandbeweidingseenhedentevormenvanmeerdereaanelkaargrenzendekaarteenheden.Ookis
hetvanuitnatuurbeheersoogpuntwenselijkdeaandeduinengrenzendepoldersenkweldersmeetebeweiden.Dekaartgrenzenmoetendanooknietzondermeeralsgrensvan
beweidingseenhedenbeschouwdworden.
Laten stuiven
Latenstuiveniseenspecifiekenatuurbeheersmaatregeldiezeergeschiktisomineenvastgelegdduingebiedwaarindegrondwaterstandisgedaald,weer
vochtigevalleimilieus tecreëren.Latenstuivenisvoorditdoelbetergeschiktdan
uitgravenomdathetzowelruimtelijkalstemporeelmeervariatieinmilieuenvegetatieoplevert.Ookingebiedenwaardegrondwaterstandnietisgedaaldkanhetlaten
stuiveneengeschiktemaatregelzijn,namelijkomjongesuccessiestadia (opveelal
relatiefkalkrijkmateriaal)instandtehouden.Teneindeverstuivingenopdegewenstewijzetelatenverlopen,zodanigdatuitstuivingtotnabijhetfreatisch
niveauplaatsvindt,ishetveelalnoodzakelijkdevegetatieendebovenstebodemlagen
viakappenenuitgraventeverwijderen.Verstuivingendienenbijvoorkeur indroge
valleienofinlageduinruggentussenvalleienaantevangen.Voortsdienendegebiedendiemenlaatstuivenvanvoldoendeomvangtezijnenvooreengrootdeeluit
valleienenlageduinruggentebestaan (zievoornadererichtlijnenvoorhetlaten
stuivenvanduingebiedenBakkeretal.,1979b). Indebeidestudiegebiedenislaten
stuivenalleeninweinigbeschuttegebiedenmeteenmatigtotsterkgedaaldegrondwaterstandwaarschijnlijk (wellicht)wenselijk (fig.22,gebied 1,13en14;fig.23,
gebied2,3,6, 12en 13).Inenkelegebiedenmeteensterkbeschutteligging (te
oordelennaardetopografischekaart)islatenstuivennietvantoepassing (fig.22,
gebied 11;fig.23,gebied9, 16).Hetzelfdegeldtvoorgeheeluitvochtige-natte
terreinenbestaandegebieden (fig.22,gebied3,5;fig.23,gebied 14).Inalle
overigeduinterreinen (fig.22,gebied2,4,6t/m 10,12en 15t/m 17);fig.23,
gebied 1,4,5,7,8,10,11en15)islatenstuivennietwenselijkvanwegeeen
geringekansopverstuivingenineengunstigevorm.

Niets doen Ondernietsdoenwordthierverstaanbewustnietdirect ingrijpenin
bodem,waterhuishoudingofvegetatie.Nietsdoenkanalsnatuurbeheersmaatregel in
aanmerkingkomeninterreinenwaardeprimaireproduktiedermatelaag isdat (mede
dankzijdeinvloedvanwildeherbivoren,metnamekonijnen)eengevarieerdevegetatiestructuur (openkruidenrijkevegetatie,grasland,struweeleneventueelbos)zonder
directingrijpenvandemensminofmeerpermanentblijftbestaan.Dergelijkesitua128

tiesdoenzichvoorinschaarsbegroeideduinterreinennabijzee(fig.22,gebied1,
7;fig.23,gebied 15),opkalkarmeduinruggen (fig.22,gebied 10,11en17; fig.
23,gebied 11)eninrelatiefvoedselarmeduinmeren (fig.22,gebied 3). Ingebieden
waargekozenwordtvooractiviteitenalsextensievebeweiding,plaggenofuitgraven,
bestaathetfeitelijkebeheeringrotedelenvanhetterreinoverigensookuit'niets
doen'.Eenbeheersplanvooreenduingebieddientzodanigvanopzettezijndat'niets'
doeninelkterreintypeeenbelangrijkecomponentvanhetbeheervormt.
5.4. 7 Evaluatie

van de

landevaluatie

Dehierbovenuitgevoerde landevaluatieomvatvijfvandenegenfasendiebijdeplanningvanlandgebruikinhetkadervanhetnatuurbeheer onderscheidenkunnenworden
(par. 5.4.1).Deevaluatieresulteertineenbeoordelingvanrelevante activiteiten
inrelatietotdeterreingesteldheidenbiedtkeuzemogelijkhedenvoorhetbeheervan
deduinenvanzuidelijkTexelendeduinenbijBergenalsnatuurterrein.Eenvergelijkbare landevaluatie zouvoorhetoverigeduingebied langsdezelfde lijnenuitgevoerdkunnenworden.
DeduingebiedenvanzuidelijkTexelenBergen-Schoor1zijnalsvoorbeeldvoorde
evaluatiegekozenvanwegehungevarieerdekarakter.Delandevaluatiedientvolledig
losgezientewordenvanhetactuelebeheerterplaatseenhoudtopgeenenkelewijze
eenbeoordelingvanditbeheerin.
Voorduingebiedenwaarvoorditnodiggeachtwordt,kunnenbeheersplannenopgesteld,c.q.gewijzigdwordenopbasisvaneenlandevaluatiealsbovenuitgevoerd.
Hiertoedienenookdedrielaatsteplanningsfasendoorlopenteworden.Tijdensdeze
laatsteplanningsfasen zullenvoordeverschillendedelenvanhetduingebieddefinitievebeslissingengenomenmoetenwordentenaanzienvanhetalofnietuitvoeren,
c.q. toelatenvandeverschillendemenselijke activiteiten.
Deuitgevoerde landevaluatieonderscheidt zichprincipieelvantotdusverreuitgevoerde landevaluatiesdooreenverschillend doel.Indeeersteplaats onderscheidt
dezeevaluatie zich-vanandereevaluatiestendienstevanhetnatuurbehouddoor zijn
gerichtheidophetbeheer.Totdusverrestondendergelijkeevaluatiesvooralinhet
tekenvandenatuurbescherminginhetkadervanderuimtelijkeordening (Vander
Ploeg&Vlijm, 1978).
Indetweedeplaatsonderscheidtdezeevaluatie zichduidelijkvandevoorhet
agrarisch landgebruikenvoorderecreatieuitgevoerdeevaluaties.Zowelbijdeevaluatiestendienstevanhetagrarischlandgebruikalsbijdeevaluatiestendienste
vanhetrecreatieflandgebruik ligthetaccentophetvaststellenvandewaarde
(prestatie)vanlandvoordirectgebruik doordemens.Bijhetagrarisch landgebruik
enhetrecreatieflandgebruikwordendeecosystemenbeschouwdalscomplexenvan
variabelen.Alszodanigwordenzijookbeïnvloedtenbehoevevandemens.Dedoelstellingvandezeevaluatiesisantropocentrisch (zieVink, 1981).
Ineenlandevaluatietendienstevanhetnatuurbeheer ligthetaccentophetvast129

stellenvandeactueleenpotentiëlenatuurwaarden.Demenselijke invloedenworden
alsvariabelenbeschouwdenbeïnvloed (c.q.afgeschermd)tenbehoevevanhet instand
houdenentotontwikkeling latenkomenvannatuurwaarden. Inditgeval isdedoelstelling 'ecocentrisch'.Ookdehieruitgevoerdeevaluatieheefteenecocentrische
doelstelling.Uitpraktischeoverwegingen isdaarbijhetaccentgelegdopdeplantengroei,deevaluatieheefteen 'fytocentrische'doelstelling.Deuitvoeringvande
evaluatie zelf,diegerichtisopnatuurbeheeralseenmenselijkeactiviteit,heeft
weleenantropocentrischkarakter.
Hetverschilindoelstellingvandediversesoortenevaluatiesheeftbelangrijke
praktischeconsequenties.Eéndaarvan isdattermenenbegrippenuitantropocentrisch
gerichteevaluatiesniet zondermeerkunnenwordentoegepast inecocentrisch (c.q.
fytocentrisch)gerichteevaluaties.Zobleekindehieruitgevoerdeevaluatiehet
begripgeschiktheid ('landsuitability'),dat inlandevaluatiesmeteenantropocentrischedoelstellingveelvuldigwordtgehanteerd,nietgoedbruikbaar.Daaromwerd
gekozenvoorhetbegriptoelaatbaarheidmetbetrekkingtotnietopnatuurbehoud
gerichteactiviteitenenvoorhetbegripwenselijkheid inrelatietotnatuurbeheersmaatregelen.Eenanderebelangrijkeconsequentie isdatderesultatenvanevaluaties
metantropocentrische,respectievelijk ecocentrische (fytocentrische)doelstellingen
nietzondermeervergelijkbaar zijn.Inbepaaldegevallenkanhet zinvolzijnomvoor
dezelfdegebiedenbeidesoortenvanevaluatiesuittevoeren.Voorduingebiedengeldt
ditbijvoorbeeldvoorevaluaties tendienstevanhetnatuurbeheerentendienstevan
derecreatie.
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Samenvatting

Landschapsecologieiseenenkeledecenniaoudewetenschap,diehaarwortels
heeftindefysischegeografieendebiologie.Inhoofdstuk1wordtkortopdegeschiedenisvandelandschapsecologie ingegaan.Daarbijblijktdatdetheorievorming
enmethodiekontwikkelingnogontoereikend zijn,temeeromdaterophetterreinvan
planning,landgebruikenbeheer,milieukarteringenmilieu-effectenrapportagebelangrijke takenvoordelandschapsecologie liggen.
Inhoofdstuk2wordendetheoretischeachtergrondenvandehiergekozenlandschapsecologischeaanpakgepresenteerd.Binneneenfunctionelebenaderingvanhet
landschapisgebruikgemaaktvaneensysteemtheoretischbegrippenpakket,waarmee
integratievansterkuiteenlopendegegevensmogelijkwordt.Inditkaderwordende
diverseonderdelenvanhet landschap,zoalsreliëf,grondwater,bodem,vegetatie
e t c , opgevatalssubsystemeninhetgroteregeheel.Hunroldaarinendebetekenis
vanhunonderlingerelatiesvalttoetespitsenopdeuitwisselingvanstoffenen/of
energie.Destoffen-enenergiestromen,alsmededeopslagdaarvanwordenbeschreven
mettermenalsinvoer,doorvoer,bergingenuitvoer.Vanspecialebetekenis zijnde
beslissingsvariabelen,die(mede)bepalend zijnvoordestoffenenenergiestromen.In
landschappenbestaatveelaleensoort 'schakeling'tussendediversesubsystemencascade-systeem-waarbijdeaardderrelatieseenbepaaldematevanafhankelijkheid
vansubsystemenmet zichmeebrengt.
Systeembegrippen zijngoedtoepasbaarinhetconceptecosysteem.Vergelekenmet
hetbegripecosysteemheefthetbegrip landschapmettweebelangrijkeuitbreidingen
vanhetstudieterreintemaken.Hetlandschapomvatallerlei indirectwerkzameabiotischeprocessenenisperdefinitieeen,ruimtelijkgezien,heterogeengeheel.In
hoofdstuk2wordtvooralopheteersteaspect ingegaanTVoordeNederlandsekustduinenwordtnagegaanwelkeabiotischeenbiotische landschapscomponentenen-processen
werkzaam zijnenwelkevariabeleneenrolspelenbij stoffen-enenergiestromen.Aan
dehandvanachtcriteriaisinzichtverkregeninafhankelijkheidsbetrekkingen.Op
diewijzeiseenrangordemodelgeconstrueerd (figuren4en5),waarindediverse
componentenenprocessen,metinbegripvanmenselijke ingrepen,naarbelangrijkheid
zijngerangschikt.Ditmodelwordttoegelichtaandehandvandeontstaansgeschiedenis,actueleprocessenenhuneffectenenpatroonkenmerken.Hetmodelheeftpraktischebetekenisbijdelegenda-opbouwvandelandschapsecologischekaart (hoofdstuk
4)endebeschrijvingvandeeffectenvannatuurlijkeveranderingsprocesseneningrependoordemens.
Inhoofdstuk3komendeveranderingenvanhetNederlandsekustduinenlandschap
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tersprake.Eerstwordendeveranderingenbehandeld ineensysteemtheoretisch kader
dataansluitbijhoofdstuk 2.Uitgewerktemodellengevenweerhoede in-enuitvoer
inbepaaldesubsystemenwordenbeïnvloed.Erwordenvoorbeeldengegevenwaarbijde
componentgrondwatercentraalstaat.Nadienwordthetduinlandschap inzijntotaliteitbehandeld,waarbijwordtaangeslotenbijhetrangordemodeluithoofdstuk 2om
dereeksenvaneffectenvanveranderingsprocessen opeensystematischewijzeweerte
geven.Figuur6geefteenillustratievandebelangrijkstewegenwaarlangs eenveranderingbinneneenlandschapscomponent kandoorwerken inanderecomponenten.
Bijdeoorzakenvanveranderingen isonderscheid gemaakttussennatuurlijkeveranderingsprocessenenmenselijkeactiviteiten.Dezelaatstekunnenvaninvloed zijn
opnatuurlijkeprocessenterwijlookveranderingenmeteenaandemens gebonden
karakterbewerkstelligdkunnenworden.
Vooreengrootaantalnatuurlijkeveranderingsprocessen enmenselijkeactiviteitenisaangegevenwatdeeffectenophetduinlandschap zijn.
Totslotvanhoofdstuk 3is,aandehandvanhistorische gegevenseneeninventarisatie (grotendeelsdoormiddelvankarteringenvandeactuelesituatie,Bakkeret
al., 1979a),eenoverzichtgegevenvandebelangrijksteveranderingen indeperiode
tussencirca 1850encirca 1970 (bijlage 8). Hetblijktdatdeachteruitgang innatuurwaardengrootisgeweest.Ruim '\Q% vandeoppervlaktevanhethuidigeduingebied
isgeheelverlorengegaandoorkustafslag,industrievestiging ofstedelijkebebouwing.
Vanhetresterendedeelismeerdandehelftsterktotmatigaangetastdoordathet
alsinfiltratiegebied ingebruikis,eenopenbebouwingbezit,bebostoftotaalverdroogd is.Inhetresterendedeel,ruim40%, isdeachteruitgangvandenatuurwaarden
geringgeweest.Lokaal isersprakevaneentoenamevandezewaarden (zietabel3 ) .
Inhoofdstuk 4wordt landschapsecologischekaart,schaal 1: 100000,(bijlage 7)
besproken.Dezekaartgeeftgeomorfologische,hydrologische,bodemkundige envegetatiekundigegegevens inhunverbandweer.Denadrukvaltopdevalleimilieus.Dekaart
berustopbasiskarteringen,uitgevoerddoorBakkeretal. (1979a).Eenuitgebreide
legendaisopgenomeninbijlage3. Inde legenda-opbouwwordenderangordebetrekkingenweerspiegeld, zoalsbesproken inhoofdstuk 2.Debruikbaarheidvandekaartvooralgelegenopprovinciaal ennationaalniveau-wordtsterkvergrootdoorhet
raadplegenvandeveranderingenkaart (bijlage8)ofdefacetkaartenuitBakker (1981),
Klijn (1981)enVanZadelhoff (1981).
Inhoofdstuk 5wordtaangegevenopwelkewijzederesultatenvanhet 'TNO-Duinvalleienonderzoek' kunnenwordentoegepastbijdeplanningvanlandgebruik inenhet
beheervanhetduingebied.Erwordteenoverzichtgegevenvanhetlandgebruik en
beheer inhetverledenenheden.Activiteitenalsbeweiden,maaien,plaggenenkappen
vanstruweelenboswordenbesproken.Hetblijktdatdezeactiviteitenvroegeralgemeenplaatsvonden,maardat zetegenwoordig inhetduingebiednogslechtsopbeperkteschaalwordenuitgevoerd.Dezeveranderingheeftopveelplaatsengeleidtoteen
aantastingvannatuurwaarden (hoofdstuk 3). Voorhethandhavenvanbestaandewaarden
envoorherstelvanverlorengeganewaarden iseensystematischgepland,actiefnatuur132

beheernoodzakelijk. IneenalgemenebeschouwingwordtuiteengezetdatinNederland
vanoverheidswegehogeprioriteitwordt toegekendaandenatuurfunctievanhetNederlandseduingebied.Medeopgrondhiervanisvoorenkeledelenvanhetduingebied,
zuidelijkTexelendeSchoorlseenBergerduinen,eenlandevaluatievanuiteenoogpuntvannatuurbehouduitgevoerd.Uitgangspuntenenbasisgegevensdiebijdelandevaluatie zijngehanteerdwordenuiteengezet.Eriseenselectiegemaaktvandemenselijkeactiviteitendieindetoekomstmogelijkeen (grotere)rolgaanspelenenvan
deactiviteitenwaarvaninvoeringofuitbreiding,vanuitnatuurbehoudsoogpunt,onder
bepaaldeomstandighedenwenselijkmoetwordengeacht.Voordeze 'relevante'activiteitenisperkaartvlakvandelandschapsecologischekaartnagegaaninhoeverredeze
activiteitendaarvanuiteenoogpuntvannatuurbehoud toelaatbaar,danwelwenselijk
zijn (tabel 5en 6). Totslotwordteenkortebeschouwinggegevenoverdegevolgde
landevaluatiemethode inrelatietotbestaandeevaluatiemethoden.
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Summary

Landscapeecologyhasexistedforonlyafewdecades.Based inphysicalgeographyand
biology,ithasnotyetdevelopedadequatetheoryandmethodsnecessary foraninterdisciplinary science.Thisneed ismorestronglyfeltasithasuseful applications
inenvironmentalmappingandassessmentsofenvironmentalimpact.
Chapter 2givessometheoryfortheapproach takeninthestudy.The landscape
isviewedfunctionally,usingasetofconceptsderivedfromsystems theory,which
allowsintegrationofdiversedataand studiesthevariouscomponents,suchas
relief,groundwater,soilandvegetation,andprocessesassubsystemsofthelandscape.
Theroleofthesubsystems andtheir interrelationcanbe focusedonexchange
ofmaterialorenergy.Flowandstoragebetweensubsystems aredescribed,using terms
fromsystemstheorylike inputandoutput.Ofspecialrelevance isidentificationand
descriptionofdecisionvariables (partly)governingtheflowofmaterialorenergy.
Inlandscapes,onecanoftenidentifyachainofrelationshipsbetweensubsystems,togetherformingacascade.Thenatureoftheserelationships impliessome
dependenceofeach (sub)systemonother (sub)systemsformaterialorenergy,as
describedbytheirrespectivepositioninthecascade.
A systemsapproach,usedwithsomesuccess inecosystemresearch,seemsattractiveforlandscapeecologytoo.Howeverthestudyoflandscapehastocopewithtwo
majorextensions.Theseare indirectlyactingabioticprocessesandthespatial
heterogenityoflandscapes.Chapter 2considersmainly theabioticprocesses,in
particular thosefortheDutchcoastaldunes,alongsidebioticcomponents andprocesses,andconsiderswhichvariablesplayarole intheflowofmaterialorenergy.
Witheightcriteria,theconceptof (relative)dependence isfurtherelaborated,
ultimately leadingtoahierarchicmodel (Fig.4and 5), inwhichthevariousnatural
componentsandprocesses,andhumanactivities inthecoastaldunesareclassified.
Anexplanationofthismodel includesthehistoryofthedunes,actualprocessesand
theireffects.Themodelhasapracticalvalue inthelegendof landscape-ecological
maps (Chap.4 ) ,andinthedescriptionandpredictionofeffectsofhumanactivities
andnaturalprocesses.
Chapter 3describeschanges intheDutchcoastaldunes inpastcenturies,first
onthebasisofsystemstheory.Specialmodels showhowinputandoutputofcertain
subsystemsareinfluenced.Thecomponentgroundwater istakenasthekeyexample.
Alsothedunelandscape isdealtwithasacomplexwhole.Thechainsofeffectsof
majorchangesaredescribedwiththehierarchicmodelfromChap. 2.Fig.6showsthe
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mainways inwhichachangeinagivencomponentresults inchanges inothercomponents.
Causesofchangesareclassed intonaturalprocesses (e.g.coastal erosion)and
humanactivities.Thehumanactivitiesmaytriggernaturalprocesses orresultin
typicalman-madechanges.
Manynaturalprocessesofchangeandhumanactivities areassessed fortheireffect
onthedune landscape.Withhistorical dataandsurvey (mainlybymapping)ofthe
actualsituation (Bakkeretal., 1979a),amapwasmadewithmajorchangesbetweenca
1850and 1970 (Encl.8 ) .Thedecrease inecologicalvalue isevident.More than ^0%
withrespecttopresentduneareahasbeenlostcompletely eitherbycoastal erosion
orbyurbanand industrialdevelopment.Morethanhalftheresthasbeenmoderately
orseverelydegradedbyuseforinfiltration, 'scattered'building,man-made forests
orconsiderable loweringofthewatertable.Only 40% ishardlyaffected; locally
therehasbeenanincrease invalue,mainly inareaswithcoastalaccretion.Table3
summarizeschanges inareaandrelativearea.
Chapter4describes themapoflandscape ecology (scale 1:100 000;Encl.7 ) .
Thismap collects geological,geomorphological,hydrological,pedologicalandvegetationaldata,especiallyofduneslacks.Themap isbasedonlarger-scale survey
(1:25000,inBakkeretal., 1979a).The legendtakesaccountofthehierarchicmodel
ofChapter 2.Themap isintendedmainly fornational andprovincialplanning,and
canbemademore effectivebytheuseoftheMapofChanges (Encl.8)andthe
thematicmapsfromBakker (1981),KLijn (1981)andvanZadelhoff (1981).
Chapter 5describeshowtheresultscanbeused inplanning land-useandmanagement.Somanagement inthepast issketched,andwasmainlyagricultural.Activities
likegrazing,mowing,removing sods,andcuttingofshrubsandforestaredealtwith.
Theseactivitiesprovetohavebeenverycommoninthepast,buttheyarenowadays
rareinthedunes.Thesechanges ledtoadecrease inecologicalvalue (Chap.3).To
maintainpresentvalueortorestorevalue,onemustplansystematically foractive
naturemanagement. Inageneralreviewoftheplanningofland-useandmanagement,
themethodsoflandevaluationused inagricultureproved agoodbaseforecologicallybased land-useandmanagement innaturalareas.
Thesocio-economic andpolitical contextoflandevaluation isdecisiveforthe
weighting giventoecologicalaspects.Ahighpriority isattachedtonatureconservation innationalplanningfortheDutchcoastaldunes.A landevaluation ispresentedforsomerepresentativepartsofthedunearea:thesouthoftheislandof
TexelandthedunesnearSchoorlandBergeninNorthHolland.Premisesandessential
dataforsuchlandevaluationareexplained.
Thesortofhumanactivities thatcouldbe important inthefuturearementioned,asareactivities thataredesirableundersomecircumstances if introduced
orextended.Forsuchrelevantactivities,themapoflandscapeecology isassessed
toprovideameasureofwhetheracertainactivitycanbeconsideredas 'tolerable'
or 'desirable'.Thoughthisevaluationisstrictlyrelated tocertainmappingunits,
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anevaluation isalsopresentedwithouttherestrictiontoaparticulararea.It
provestobedifferent fromthemap-basedoneonlyforgrazingandsandblowing.
Forotheractivities,itgenerally.makesnodifferencewhetheroneselects thesame
typeofmanagement inadjoiningareas (Table3and 4). Chapter 5concludeswitha
comparisonofthemethodsof landevaluationusedherewithothermethods inuse.
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Begrippenlijst

Deelcomplex (vanhetlandschap).Eenvooralnaardefunctiebijenergie-enstoffenuitwisselingteonderscheidensubsysteemvanhetlandschap,bijvoorbeeld onderste
luchtlaag,bodemleven (zieRichter,1968aenb ) .
Inwendigbeheer.Handhavenvandeminimaalvereistematevanmenselijkebeïnvloeding
vandegewenste soort (vanuiteenoogpuntvannatuurbehoud).
Landschap.Eenrelatiestelseldatgevormdwordtdoorlevendeenniet-levendefactoren
ineenaanzijnuiterlijkeverschijningteonderscheidendeelvanhetaardoppervlak
(Zonneveldetal.,1975;Neef, 1967).
Landschapscomponent.Eennaaruiterlijkenfunctieduidelijkteonderscheidenonderdeelvanlandschap,bijvoorbeeldbodem,vegetatie.
Landschapsecologie.Dewetenschapdieopgeïntegreerdewijzestudiemaaktvanhet
relatiestelseldatgevormdwordtdoordelevendeenniet-levende factorenineenaan
zijnuiterlijkeverschijningteonderscheidendeelvanhetaardoppervlak (Zonneveld
etal.,1975;WLO, 1979).
Landevaluatie.Hetprocesvanbeoordelingvandeprestatiesvanlandalshétgebruikt
wordtvoorgoedomschrevendoeleinden,bijwelkprocesbetrokken zijndeuitvoering
eninterpretatievankarteringenenandereonderzoekingenvanlandvormen,bodems,
vegetaties,klimaatenandereaspectenvanhetlandteneindeveelbelovende typenvan
landgebruikteidentificerenentevergelijkenintermendietoepasbaar zijnvoorde
doeleindenvandeevaluatie (Vink,1980naarBeek, 1978).
Landgebruik.Hetbeïnvloedenvanlandtervervullingvaneenofmeermenselijke
behoeftenen/ofstrevingen.
Natuurbeheer.Complexvandoelbewustehandelingengerichtophetinstandhoudenen
bevorderenvannatuurwaarden.
Natuurbehoud.Hetbehoudvaneenrijkeverscheidenheid aanmilieutypenmet,enten
batevanhetlatenvoortbestaan (c.q.totontwikkelingkomen)van,zoveelmogelijk
vannatureindebetreffendemilieutypenthuishorende soortenplantenendierenen
daaruitsamengestelde levensgemeenschappen.
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Natuurbescherming.Maatschappelijk strevennaarnatuurbehoud.
Natuurgebied,a.Gebieddatgerekendwordttot,ofeenonderdeelvormtvandehalfnatuurlijke,deschijnbaar (nagenoeg)natuurlijkeofdenatuurlijke landschappen
(Westhoff,1970b).
b. Gebiedwaarineenactiefnatuurbeheer (inclusiefnatuurtechnische
milieubouw)gevoerdwordt.
Natuurwaarde.Eenwaardedievanuitnatuurbehoudsoogpuntkanwordentoegekendaaneen
bepaalddeelvanhetaardoppervlakopbasisvanstructurele enfunctionelekenmerken
vandealdaarvoorkomendeecosystemen.
Niche(breedte).Conceptdathettotaalvandeecologischevoorwaardenc.q. despreidingdaarin,vaneentaxonomischeeenheid (bijvoorbeeld soort)aangeeft (zieonder
andereHutchinson,1958;Pianka, 1976).
Fundamenteleniche(breedte).Denichevaneenbepaaldebotanischeeenheidbuitende
invloedvaninter-enintraspecifiekeconcurrentie.
Gerealiseerdeniche(breedte).Nichevaneentaxonomischeeenheidmet inbegripvan
inter-enintraspecifiekeconcurrentie.
(Zelf)regulatie.Eenproceswaarbijeensysteem instaat isomviaéénofmeertegenkoppelingsprocesseneenbepaaldetoestandtehandhavenbijverandering indeomgevingsvariabelen.Gebeurtditdooreenmechanismedataanhetsysteemzelftoebehoort,
danisersprakevanzelfregulatie.
Terugkoppeling. (Kring)proceswaarbijdeveranderingen indetoestandvaneensysteem,die zijnveroorzaaktdoorveranderingen indeomgeving,leidentoteenwijziging inhetgedragvandebeslissingsvariabelentenaanzienvandeinvoerofuitvoer
vaneensysteem.
Tegenkoppeling.Terugkoppelingwaarbijdeexternveroorzaakteveranderingeenreactie
oproept inhetsysteemwaardoorheteffectvandeveranderingvermindert.
Meekoppeling.Terugkoppelingwaarbijdeexternveroorzaakteveranderingeenreactie
oproept inhetsysteemwaardoorheteffectvandeveranderingversterktwordt.
Steadystate.Eenbijzonderevormvandynamischevenwichtwaarbijopensystemen
slechtsgeringeschommelingenrondeenevenwichtstoestand kennentenoverstaanvan
grotereveranderingeninhunomgeving.
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Systeem.Eengestructureerd stelselvanobjectenofattributenbestaandeuitcomponentenofvariabelen,dieonderkenbareverbandenmet elkaarvertonenendietezamen
werkenalscomplexgeheel,volgenseenwaargenomenpatroon (naarChorley&Kennedy,
1971).
Cascadesysteem.Eensysteemdat isopgebouwduiteenketenvansubsystemen,dieten
aanzienvandedoorvoervanstoffenofenergie inseriezijngeschakeld.
Ecosysteem.Eensysteemvaneenlevensgemeenschap endedaarmee inwisselwerking
verkerendeomgeving (VanderMaarel &Dauvelier, 1978).
Subsysteem.Eensysteemdatdeeluitmaaktvaneengroter systeem.
Geïsoleerd systeem.Eensysteemmetgrenzendiegesloten zijnvoorde in-enuitvoer
van zowelstoffenalsenergie (zieChorley&Kennedy, 1971).
Geslotensysteem.Eensysteemmetgrenzendiegesloten'zijnvoordein-enuitvoer
vanstoffen,maarnietvoorenergie (zieChorley&Kennedy, 1971).
Opensysteem.Eensysteem,waarvandegrenzenhetpasserenvan zowelstoffenals
energietoestaan (zieChorley &Kennedy, 1971).
Uitwendigbeheer. Isolatie tegen (ofwelafweervan)eenovermaataanmenselijkeinvloeden (vanuiteenoogpuntvannatuurbehoud).
Variabele.Eenverschijnseldat indetijdverschillende grootteskanaannemen.
Beslissingsvariabel'e.Variabeledie (mede)deaardendegroottevaninvoerenuitvoernaarc.q.vanuiteensysteembepaalt.
Sleutelvariabele.Eenbeslissingsvariabele diedoordemensgemanipuleerd kanworden.
Toestandsvariabele.Variabeledieverbondenismetdetoestandvan/inhetsysteemen
afhankelijk isvanin-enuitvoervariabelen.Bijvoorbeelddehoeveelheid ofdevorm
vandeinhetsysteemopgeslagenstoffenofenergie.
Veerkracht (i.e.vaneenlevensgemeenschap).Hetvermogenvan een levensgemeenschap
omnaeenverstoring sneldeoorspronkelijke toestand teherkrijgen.
Weerstand (i.e.vaneenlevensgemeenschap).Hetvermogenvaneenlevensgemeenschap om
storingenvanuitdeomgevingafteweren zonderdatdetoestanddaarbij sterkverandert.
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