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LEVEN MET KRUID EN ONKRUID

Xeer geachte aanwezigen,
Eigenlijk ben ikmijn helelevenbezig geweest methet
begripkruid of onkruid. Alsje het biologisch bekijkt
zijn alleplanteneven boeiend, bekijkje het
landbouwkundig dan ligthet anders. Het begrip
"onkruid" moet dan ook uit landbouwkundige overwegingen zijn ontstaan. Bij landbouwkundige
produktiesystemen worden geen mededingersom
ruimte, licht, vocht envoedsel geduld. Hetgaat
daarbij omeen concreet produktieplan uit tedrukken
inbeoogde opbrengsten per grondeenheid. Ookin
esthetische zin spreekt menover onkruid, bijv. inhet
zg. openbare groen, maar dit iswel zeer subjectief en
heeft weinig metnegatieve saldi temaken.
Vanaf het moment dat ikopjonge leeftijd inde
duinenvan Voorne kennis maakte met denatuur inal
z'n verscheidenheid, ben ikerdoor geboeid en is mijn
leven erdoor bepaald.
Hoewel ikhemnietpersoonlijk heb gekend, heeft Jac.
P. Thijsse op mij eenrichtinggevendeinvloed
uitgeoefend door zijn beschouwingswijze, waardering,
diepontzag en opwekkende verhalen over de natuur.
Thijsse waseen oecoloog in dem.i. goede zinvan het
woord. Hij kendenl. deverwonderingbij denatuurverschijnselen! Mededaardoor kon hij ook berusten in
hetgeen hij functioneel onvoldoendedoorzag op grond
van dekennisin zijn dagen. Ongetwijfeld wilde hij
bepaald nietbelanden in de fase van doctor Cijfer uit
het prachtige boek deKleineJohannesvan Frederik
van Eden.
De totstandkoming, na geruime tijd van voorbereiding, van een leeropdracht inde Onkruidkundewas
mede bedoeld als een verbindend element tussen de
diverse teelt-en gewasbeschenningsvakken. Ookwerd
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een goed functionerend samenwerkingsverband vande
OnkruidkundeLU metdedesbetreffende afdeling op
het CABOnagestreefd. Door DLOwerd grondbeschikbaar gesteld endankzij een gullehand vanhet
ministerievan Landbouw en Visserij koneen nieuw
gebouwworden betrokken inde onmiddellijke
nabijheid vanhet CABO.Door deze geografische
concentratie werden belangrijke voorwaarden
geschapen voor goede samenwerking en efficiënte
benuttingvan outillage. Door de Onkruidkunde later
teverbreden met Vegetatiekunde en Plantenoecologie
werd verwacht dat dit zou leiden tot integratie c.q.
wederzijdse aanvullingvan onderzoekbenaderingen
van het voornamelijk op toepassing en op verklaring
gericht onderzoek. Descheiding tussen fundamenteel
en toegepast onderzoek enwat daartussen is gelegen,
lijkt mij delaatste tijd trouwens op veel plaatsen met
al of niet gelegaliseerde samenwerkingsverbanden
nogal te zijn vervaagd. Immers naast deprimaire
werkopdracht blijkt het voor een groot gedeelte vande
persoonlijke intentiesof capaciteiten vande
onderzoeker af tehangen totwelkevruchten het inde
ontwikkelingvan het gezamenlijke werk komt.
Hoewel er bij mijn opvolging, diemomenteel nogniet
is gerealiseerd - en er zelfs sprake isvan deaanstellingvan tweekroondocenten - zich mogelijk
accentverschillen zullenvoordoen, spreek ik tochde
hoopuit dat degroep in z'n geïntegreerde bestaankan
blijven functioneren enwel onder één dak. Getuige
het aantal studenten en detientallen afgestudeerden die
een baan vonden, iser ook maatschappelijk gezien
allereden toe.
Een belangrijke reden voor de snelleplaatsing vaneen
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gebouw, wasook dehuisvestingvan het groeiende
aantal medewerkers van deAdviesgroep voor Végétâtiebeheer, die mij persoonlijk waren toegevoegd
door het departement. Hiermede werd het zeer
begeerde drieluik onderzoek-onderwijs-voorlichting
gestalte gegeven. Het goed functioneren hiervan is
duidelijk bewezen.
Toen de Onkruidkunde in 1978als nieuwvakgebied
startte, verkeerden wij midden inhet tijdperk vande
chemische onkruidbestrijding. Herbiciden werden in
nagenoeg alle teelten en daarbuiten ruimschoots
toegepast. Het woord milieu werd nog nauwelijks
gebruikt ofschoon gezegd moet worden, dat er van
overheidswege een toenemende zorg wasomte
trachten wetenschappelijk demogelijke neveneffecten
van deze middelen teevalueren en zelf ook te
bestuderen.
Uit een enquêtedie ik zo'n 20jaar geleden inhet
kader van de European Weed-Research Council heb
gehouden bij voor dekeuring van bestrijdingsmiddelen
verantwoordelijke instantiesindiverse Europese
landen, bleek Nederland toen al zeer serieuze normen
tehebben gesteld bij de toelatingsprocedure.
De stroom nieuweherbiciden is inde tachtigerjaren
duidelijk afgenomen, hetgeen nietwil zeggen dat de
toepassing van bestaande middelen in de praktijk
daarmee gelijke tred heeft gehouden. Verschuivingen
in deonkruidsortimenten hebben i.h.a. toteenzijdigheid inhet bestand geleid, waardoor devraag
naar specifieke stoffen blijft bestaan. Een bijkomende
belangrijke factor ishet optreden van resistentie, inde
zin van selectiebinnen dezelfde soortwaardoor de
werking van het herbicide, althansten dele, faalt.

Enkelenieuweontwikkelingenbij bestrijdingsmethoden hebben al wel geleid toteen zekere
verlaging van de toegepastehoeveelheid herbiciden.
Indemaïsteelt kan bijv. dehoeveelheid bestrijdingsmiddel met tweederde worden verminderd, doorna
opkomst van het onkruid een rijenbehandeling meteen
contactherbicide, eventueel herhaald, uit tevoeren
terwijl tussen derijenalleen wordt geschoffeld.
Een gunstigeontwikkelingvan de zijde der chemische
industrieishet streven naar hetuitsluitend gebruiken
van hetwerkzame isomeer bij stoffen dieuitisomerenmengsels bestaan. Dit resulteert bijv. voorde
groeistof mecoprop - die inhonderdduizenden liters
perjaar wordt gebruikt - in een belangrijk lagere
milieubelasting.
Interessant isdeontwikkelingvan het contactherbicide
glufosinaatammonium dat weinig giftig isvoor mens
en dier en nietpersistent. Onduidelijk isnogdekans
op uitspoelingomdat de stof geen bindingheeft aan de
grond. Het neemt steeds meer deplaats invanpersistente middelen meteveneens een contacteffect.
Overigens blijkt het begrip persistentievan een stof zonder dat de stof zelf of zijn omzettingsprodukten
schadelijk zijn indegrond -voor de rechter niet
ontvankelijk te zijn omhet gebruik ervan te
verbieden.
Ietwat huiverigben ikvoor resistentie-gevaar bij
onkruiden wat betreft deontwikkelingvan nieuwe
verbindingen meteen zeer hoge mate van biologische
aktiviteituit degroep van desulfonylureums. Zij zijn
bijv. ingranen al doeltreffend in4-6gram per ha.
Resistentievan onkruiden tegen deze enandere
herbiciden leidt immers tot een hoger gebruikvan
middelen. Meer inzicht indeze problematiek is
gewenst, metname ter voorkoming en terugdringing

van resistentie ineen populatie.Devakgroep heeft dit
belangrijke onderzoeksterrein opgepaktenbouwt
voort op bij het CABObegonnen onderzoek.
Cultuunnaatregelen omtotverruiming van de
vruchtwisseling tekomen stuitenindepraktijk op
bezwaren; extensivering van teelten leidt tot lagere
opbrengsten enkan leiden totverzwaarde onkruidproblemen. Overblijvende soorten zullentoenemen als
het gebruik van herbiciden afneemt. Dit blijkt wel uit
het feit dat op dezgn. biologischebedrijven het de
lastigstesoorten zijn. Bij devakgroep is
biologisch/oecologisch onderzoek naar deze groep
onkruiden gestart. Bijhaagwindewordtonderzocht of
bodembedekkende gewassen een mogelijk onderdrukkend effect hebben opdit onkruid. In ditopzicht
isookvermeldenswaard het tussen de gewasrijen
inzaaien van bodembedekkers, diedirect of indirect
een bijdrage kunnen leveren aan de onkruidbestrijding.
Debiologischebestrijding van onkruiden waaraan,
o.m. ophet CABOwordtgewerkt, krijgt terecht veel
aandacht inhet onderzoek. Toch mogen hiervan op
korte termijn noggeen oplossingenvoor de praktijk
worden verwacht en zal men indewat verdere
toekomst slechtsop een bescheiden bijdrage mogen
rekenen. Een mycoherbicide bestrijdt slechtséén
onkruid van devele soorten diein een gewassituatie
bestreden moeten worden.
Mechanische onkruidbestrijding zal het grootste
aandeel moeten leveren aan een verminderd gebruik
van herbiciden. Vastgesteld moet worden dat inhet
onderzoek op dit terrein weinig gebeurt. Ten onrechte
wordt er vanuit gegaan dat allesbekend iswat de

mogelijkheden betreft, terwijl verdieping vande
kennis enverdere uitbouwdringend nodig zijn.
Het Meerjarenplan Gewasbescherming voor dein
Nederland geteeldeca. 600verschillende gewassen
past indekaders van dehuidigestructuurnota
Landbouw en het Natuurbeleidsplan en inbredere zin
zelfs inhet Nationaal Milieubeleidsplan en dederde
NotaWaterhuishouding. Toch schrikje alsje hoort
dat er indeakkerbouwjaarlijks 14.000tonwerkzame
stof oftewel 19kg/ha aan pesticiden wordt toegepast.
Er zal eenkrachtigevoorlichtingmoeten worden
gegevenwil een reductievan devoorgenomen 50% in
hetjaar 2000inderdaad worden gehaald.
In hoofdlijnen wordtverwezenlijking van verlaging
van het gebruik gezocht in:
a. vermindering van deafhankelijkheid van de
chemische middelenen
b. inverminderingvan deomvang van het gebruik.
Ditbetekent werken met geïntegreerde
bedrijfssystemen en meer aandacht voor debiologische land-en tuinbouw. Hoewel dit een relatief
schoneproduktietak ismet minder nadelige gevolgen
voor denatuurlijke omgeving eneen toenemende
vraag kentvan consumenten ondanksdehogere
prijzen, bedraagt het betreffende landbouwareaal en
het aantal biologischebedrijven toch slechts ruim
0,3% van het totaleareaal.
Er moet gestreefd worden naar gewasbeschermingsmethoden diepassen in duurzame en rendabele
landbouwsystemen. Met betrekking tot de onkruidbestrijding - tegenwoordig meer aangeduid als
onkruidbeheersing •wordt verwacht datde
toenemende kennisover deoecologische factoren, die

een rol spelen bij deschade-problematiek, steeds meer
zalworden toegepast en zalbijdragen aanhet bereiken
van degeformuleerde doelstellingen.
Onderzoek naar deschade-relaties tussen onkruiden en
gewassen krijgt op het CABOenbij TPE al geruime
tijd veel aandacht inconcurrentieonderzoek gebaseerd
op fysiologische groeimodellen. Wat betreft
meerjarige effecten van onkruidbestrijdingssystemen
vindtonderzoek plaatsop basisvanpopulatiedynamische modellen waaraan op VPOwordt
gewerkt.
Concurrentiemodellen, die opbasisvan kennisover
de groei van gewas-enonkruidplanten ende
interacties daartussen schade voorspellen, worden
steeds gedetailleerder enkunnenwaarschijnlijk weldra
onderdeel gaan vormen van teeltbegeleidingssystemen.
Uit het onderzoek dat voor deontwikkelingvan deze
modellenwordt uitgevoerd blijkt het opkomsttijdstip
van onkruidplanten ten opzichte van gewasplanten
belangrijke gevolgen tehebben voor de ontwikkeling
van de schade-relatie en dekeuze van het moment
waarop bestrijding moet plaats hebben.
Daarnaast blijkt desoortensamenstelling en
plantdichtheidvan deonkruidvegetatieals maat voor
depotentiële schade aan het gewas eveneensvan
belang. Het schadedrempel-onderzoek maakthiervan
gebruik.
Een oecologisch aspect dat nogbetrekkelijk weinig
aandacht heeft isdat van dekiemingsbiologie van
onkruidzaden. Hierbij worden demechanismen van
kiemrustveranderingen en dekieming zelf bestudeerd.
Eenvoorbeeld hiervan isdedissertatievan H.J.
Bouwmeester.
In plantaardige produktiesystemen leiden grond-

bewerkingen, ook mechanische vormen van onkruidbestrijding, telkensopnieuwtotkiemingvan
onkruidzaden, hetgeen gedurendeeen groot deelvan
het seizoen herhaalde bestrijding noodzakelijk maakt.
Het kiemingsoecologisch onderzoek van devakgroep
wil zich metnamerichtenopvoorspellingvan de
kieming, opkomstsnelheid en samenstelling vande
onkruidvegetatiealsbasisvooreen
bestrijdingsstrategie.
Betreurenswaard isdat er zoweinig respons is
geweest, ondanksherhaaldelijk aandringen, bij het
bestuur van deLandbouwuniversiteit om onderzoek in
detropen tekunnenbeginnen. Vanuitdevakgroep is
debeschikbare aandacht op parasitaire onkruiden in
teelten gericht. Bij de studenten bestond ook behoefte
aan begeleiding van doctoraalonderwerpen i.h.b. wat
betreft bestrijdingsmogelijkheden van onkruiden
zonder chemische middelen. Overduidelijk bleekook
dewens naar verder onderzoek uit dedissertatievan
A.P. Everaarts.
In het voorwoord van debrochure 30jaar coördinatie
van onkruidonderzoek inNederland uit 1979door dr.
W. v.d. Zweep en mijzelf samengesteld, zegt A. de
Zeeuw over het onkruidkundig onderzoek o.m. enik
citeer: "Deaandacht isniet meer alleen opde
landbouw gericht maar tevensop wegbermen,
plantsoenen en beplantingen."Ookbij mijn intrede
bijna 14jaar geleden heb ikhet kruid-onkruidgebied
met instemming van de toenmaligebenoemingscommissienader omschreven alszowelteehkundig als
civieltechnisch, betrekking hebbend ophet beheer van
vegetaties in dedelandbouw omgevende gebieden.
Het zou een misvatting zijn teveronderstellen dathet
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vegetatiebeheer van lintvormigeelementen pas tot
stand is gekomen als gevolgvanhet samensmelten
van deleeropdracht Onkruidkundemet dein 1980
geaccepteerde tweedeleeropdracht inde
Vegetatiekunde en dePlantenoecologie. Het heeft wel
een snellere ontwikkeling mogelijk gemaakt. Door de
keuze van onderwerpen bij het onderzoek inzakehet
vegetatiebeheer voornamelijk op de lintvormige
landschapselementen te richten isdoor devakgroep
een grotevooruitgang geboekt bij de maatschappelijke
beinvloeding dievan die resultaten isuitgegaan.
In feite levert het vegetatie-onderzoek desleutel totde
kennisvan deopbouwvan het landschap inal zijn
verscheidenheid en meer dan dat: tot dekennis
omtrent het van plaats totplaatswisselende samenspel
van milieufactoren die dit landschap bepalen: klimaat,
bodem en grondwater, alsmede aard en mate van de
eindeloos gevarieerde en ineen land alshet onze, zo
belangrijke menselijke invloedendat alles zowel in
het heden als inhet verleden.
Hoewerkt deze sleutel nu? Zijn werking berust opde
omstandigheid, dat iedereplantensoort een eigen, voor
haar kenmerkende relatieheeft tothet samenspel van
milieufactoren en dus,omgekeerd, als een indicator
voor dat milieubeschouwd kan worden. Zo isdegele
plompkenmerkend voor voedselrijk, maar met zeer
verontreinigd, stilstaand, totenige meters diep, niet
sterk door dewindbewogen (dusniet teuitgestrekt),
zoetwater; het buntgrasdaarentegen voor droog
stuifzand. Deblauwebosbeskenmerkt loof-en
naaldbos opvoedselarme, niet zeer vochtige zand-en
veengrond; debosanemoon daarentegen indiceertjuist
loofbos van voedselrijke, doch eveneens nietzeer
vochtigebodem met goed verterende humus. Zo heeft

ieder van de 1400 in ons land inheemse dan wel
ingeburgerde plantesoorten haar specifieke milieueisen en kan als een indicator daarvoor gebruikt
worden.
Het instrument dat ons daarmee gegeven is, kunnen
we evenwel aanmerkelijk verfijnen en veel meer
uitwerking geven wanneer we nietuitgaanvan de
afzonderlijke soorten alleen maar van de vegetatie,
met andere woorden: van deplantengemeenschappen
die uit deze soorten zijn opgebouwd en die op hun
beurt weer het landschap samenstellen. Iedere
plantengemeenschap staat in een specifieke betrekking
tot het gehele complex van de haar bepalende
milieufactoren en kanbeschouwd worden als een
uitermate nauwkeurigeen gevoelige indicator voor dit
complex: veel nauwkeuriger dan ditvoor de
afzonderlijke soorten geldt. Een enkel voorbeeld: de
witte waterlelie komt voor inniet zeer verontreinigd,
stilstaand, tot enige meters diep, niet te sterk door de
wind bewogen, zoet water; maar binnen ditkader kan
ze zowel in voedselrijk als in voedselarm water leven.
De plantengemeenschap waarvoor waterlelie en gele
plomp samen kenmerkend zijn, treffen we echter
uitsluitend invoedselrijk water aan; daarentegen
vindenwe de plantengemeenschap waarin waterlelie
en knolrus samenleven, alleen in voedselarm water.
De vegetatie integreert alle in heden en verleden
werkzame milieufactoren; en de kenner kan zich dan
ook op grond van bestudering van de vegetatie van
een gebied een nauwkeurig beeld vormen van die, van
plaats tot plaats, wisselende componenten van de
standplaats: de diepte en dejaarlijkse gang van het
grondwater, de aard van de bodem, het klimaat en de
aard en mate van de invloed van mens en dier, zoals
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maaien, weiden, branden; maar ookverzilting,
verdroging, verontreinigingvan water en lucht.
Dewetenschap die ditalles bestudeert noemtmen
plantensociologie of vegetatiekunde enhethier
bedoelde aspect ervan inhet bijzonder synoecologie.
Toegepaste vegetatiekunde isin depraktijk van het
grootstebelang voor land-enbosbouw, natuurbehoud
ennatuurbeheer, landinrichtingen landschapsbouw,
milieuzorg en planologie. Alhetgeen dedeskundigen
thansweten over desamenhang tussen landschap,
milieuenplantengroei ineen bepaald land- indit
geval het onze- ishet resultaat van ettelijke decennia
van onderzoek door tientallenonderzoekers.
Het isniet teverwonderen, dat de toenmalige
Landbouwhogeschool deeerste universitaire instelling
inons land waswaar deplantensociologieop
academisch niveau werd gedoceerd en beoefend en
wel reeds voor detweedewereldoorlog. Hieruit zijn
belangrijke dissertaties voortgekomen, m.n. dievan
Meyer Drees, Diemont en Sissingh. Na deoorlog
werd ditwerkvoortgezet aan het toenmaligeLab.
voor Plantensystematiek en -geografie en wel door dr.
V. Westhoff onder verantwoordelijkheid van prof.dr.
H.J. Venema. Debetreffende opleidingwerd gevolgd
door studenten in debosbouwen detuinbouw.
Tezelfdertijd ontwikkeldezich inhet toenmaligeCILO
- later het IBS + PAW, thans het CABO - enna
enige tijd ook aan deLandbouwhogeschool -het
botanisch graslandonderzoek onder leidingvanprof.
dr. D.M. de Vries. Hoewel Westhoffen DeVries
oorspronkelijk totverschillende plantensociologische
scholen behoorden, kwamen zehier nietalleen tot
hechte samenwerking maar ook tot goede vriendschap.
Deze samenwerking is zeer totvoordeel vanhet
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vegetatie-onderzoek geweest en heeft er mede toe
geleid, dat de Nederlandse plantensociologie in
Europa tot op heden een vooraanstaande plaats
inneemt.
Na het vertrek van Westhoff uit Wageningen in 1956
werd zijn taak o.m. overgenomen door zijn leerling
dr. H. Doing, die na het emeritaat van prof. Venema
eerst werkzaam was onder leiding van prof.dr.
W.H. van Dobben en nadien in mijn vakgroep. Thans
worden onderwijs en onderzoek in het vegetatiebeheer
verzorgd door dr. K.V. Sykora.
Elders in den lande is de plantensociologie op
academisch niveau vooral beoefend aan de Universiteit
van Nijmegen van 1967 tot 1982 door prof. Westhoff
in de toenmalige afd. Geobotanie, en voorts onder
leiding van prof.dr. J. Heimans in Amsterdam en
prof.dr. J. Lanjouw in Utrecht.
Tegenwoordig is er als gevolg van een samenloop van
omstandigheden geen speciale universitaire leerstoel
meer voor de plantensociologie, maar vegetatieonderzoek wordt niettemin wel verricht aan
universitaire botanisch-oecologischevakgroepen, met
name in Groningen en Utrecht.
De huidige situatie heeft hier en daar wel geleid tot de
opvatting, dat de plantensociologie een verouderde of
afgedane aangelegenheid zou zijn, die aan de universiteiten niet meer thuishoort. Niets is echter minder
waar dan dat. Wanneer we de toestand op Europees
niveau bezien, blijkthet volgende. Tot voor enkele
jaren was plantensociologisch onderzoek vooral een
continentale aangelegenheid, waarin Frankrijk,
Duitsland, Zweden, Spanje, Italie, Tsjechoslowakije,
Polen en Nederland het voortouw namen. In GrootBrittannië werd dit onderzoek vroeger met enige
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skepsisen meewarigheid bezien. Inhet laatste
decennium isdit echter geheelveranderd. Metname
vanuit het natuurbeheer isdaar deovertuiging
gegroeid, dat doelmatigbeheer engebruik vanhet
landelijk gebied ten zeerste gebaat isbij een
referentiekader volgenshet continentalemodel.
Tegenwoordig worden deBritseplantengemeenschappen doeltreffend en systematisch
onderzocht onder de leidingvan dr. John Rodwell te
Lancaster. In ditjaar verscheen het eerste
samenvattende overzicht op dit gebied, de
bosgemeenschappen van Groot-Brittannië betreffende.
Even opmerkelijk is,dat men ookin devoormalige
Sovjet-Unie envooral in Rusland isovergegaan tot
vegetatie-onderzoek volgensdebeproefde West-en
Middeneuropese methode. Een samenvattend overzicht
van devegetatie-eenhedenvan de Sovjet-Unie zag dit
jaar het licht.
Nederland blijft daarbij nietachter. Vanuithet
natuurbeheer iseen hernieuwd veelomvattend
onderzoek van deplantengemeenschappen van
Nederland op gang gekomen. Voor de milieu-effectrapportage (MER) iseen nieuwenvolledigoverzicht
van deplantengemeenschappen van dit moment
onmisbaar. Men wildekennisvan het vegetatietype
als indicatorvoor het milieu gebruiken teneinde
veranderingen nauwkeurig tekunnenvaststellen. De
plantengemeenschap dient alskwaliteitsparameter voor
denatuur. De synoecologische kennis dient ookom
effecten tevoorspellen. Alsvan devoorgenomen
ingreep bekend ishoediedeabiotische factoren zal
veranderen kan methulpvan de synoecologieeen
redelijke verwachting worden opgesteld over de
effecten op devegetatie. Bedoeld onderzoek wordt
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verricht vanuit het voormalige Rijksinstituut voor
Natuurbeheer - thans het DLO-instituutvoor Bos- en
Natuuronderzoek - enhet wordt gefinancierd door
DLO, NBLF, Staatsbosbeheer en de Landinrichtingsdienst gezamenlijk. Wat dit project echter ontbeert, is
een opleidingscentrum op academisch niveau. Niet
alleen daar, maar ook in vele andere diensten,
adviesbureaus en provinciale instellingen, doet zich
steeds sterker het tekort gevoelen aan universitair
gevormde plantensociologische medewerkers.
Het moge na het bovengenoemde duidelijk zijn, dat de
Landbouwuniversiteit de m.i. aangewezen instantie is
om deze taak op zich te nemen.
Ondertussen is het vegetatie-onderzoek in de vakgroep
goed op gang gekomen. Veel belangstelling was er
hoofdzakelijk van zowel biologen als cultuurtechnici
voor aandachtsvelden in relatie tot de civiele techniek:
dijken, wegbermen, spoorlijnen, watergangen,
stedelijk groen.
Dijken
In 1984 begon naar aanleiding van de voorgenomen
dijkverzwaringen een vegetatiekundig onderzoek op de
Nederlandse rivierdijken. Omdat deze civieltechnische
objecten in de eerste plaats als waterkering dienen,
vormde de betekenis van de vegetatie voor de
erosiepreventie een belangrijk onderdeel van dit
onderzoek. Dijkgraslanden en met name de op dijken
voorkomende stroomdalgraslanden hebben echter ook
een grote oecologische waarde. Daarom werd ook de
relatie met de omgevingsfactoren waaronder het
beheer onderzocht.
Uit het onderzoek naarverschillen in erosie bleek dat
erosiepreventie en natuurtechnisch beheer vaak samen
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gaan. Soortenrijkegraslanden blijken een zeer goede
doorworteling tehebben endaar gaat het bij de
beheerders om: dedichtheidvan devegetatie isgroot
endeoppervlakkigeerosiegering.
Het onderzoek werd vervolgd meteen nieuw project
in het benedenrivierengebied, met als doel uitbreiding
van degegevensomzodoendetot een synthese te
komen. Dit onderzoek bevindt zich op het ogenblikin
deafrondende fase en zal naar verwachting leiden tot
een dissertatie. Gewerkt wordt bovendien aan een
overzicht van plantengemeenschappen op deNederlandse dijken.
Degrootste worteldichtheden werden gevonden bij de
stroomdalgraslanden, deglanshaverhooilanden ende
kamgrasweiden terwijl deproduktieweilanden ende
verruigde hooilanden significant lagere worteldichtheden hebben. Dewortellengtebleek significant
positief gecorreleerd methet organische stofgehalteen
met dehoeveelheid zonnestraling ennegatief metde
vruchtbaarheid van debodem. Deverschillen in
wortellengte zijn grotendeels terug tevoeren op
verschillen in nutrientenbeschikbaarheid.
In 1987werd begonnen meteen vegetatiekundig
onderzoek naar deeffecten van natuurtechnische
maatregelen op recentverbeterde rivierdijken. Het
gaat bij dit experimentele onderzoek omhet effect van
een aantal aanleg-, inzaai-enbeheersvarianten, opde
regeneratie van stroomdalgrasland na rivierdijkverzwaring. Vastgesteld kan worden dathet
terugzetten van debestaande bovengrond de terugkeer
van oorspronkelijk aanwezige botanisch interessante
soorten bevordert. Deterugkeer van deze soorten
wordt sterk belemmerd door inzaai vanhandelsgrasmengsels. Of deze soorten zichblijvend zullen
vestigen hangt inbelangrijke mate van het beheer af.
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Vooruitlopend op deindieningvan een groter project
werd in 1988een kortevegetatiekundigevoorstudie
gedaan naar deverscheidenheid aan zeedijkenbegroeiingen. Opeen aantal lokatiesin Zeeland na
blijken zeedijken zeer intensief teworden beheerd met
als gevolgeen soortenarme vegetatie met een zeer
geringe natuurwaarde. Verhoging van denatuurwaarde is slechts mogelijk bij extensivering van het
begrazings-of maaibeheer. Oprivierdijkenkon reeds
worden aangetoond dat een extensief beheer inhet
algemeen niet in strijd is metcivieltechnische eisen.
Ophet ogenblikworden plannen gemaakt voor de
constructievan een model waarbij gebruikmakend van
devele gegevensuit alledijkprojecten, een hypothesegenererend of voorspellend model zalworden
geconstrueerd.
Dank kan worden uitgesproken aan Rijkswaterstaat,
deprovincieGelderland en Waterschappen die
realisering van dit onderzoek mogelijk maakten.
Bermen
Het grotebelang vanbermen voor een aantal
halfnatuurlijke vegetaties wasaanleiding toteen
onderzoek naar devariatie aan plantengemeenschappen. Hiertoe werden verspreid overheel
Nederland meer dan 2500proefvakken bemonsterd.
Aan dehand van dit onderzoek kon een overzicht
worden gegeven van de soortensamenstelling van 69
indeNederlandse bermen aangetroffen plantengemeenschappen. Deze typologie isvan belang voor
het maken van beheersplannen en voor het opzetten
van vervolgonderzoek.
Inmiddels iseen AIO-project begonnen waarbij de
synoecologievan devoornaamste plantengemeen16

schappen inbennen zalworden onderzocht. De
bodemomstandighedenzullennauwkeurig worden
gemeten ende relatie met soortensamenstelling van de
plantengemeenschappen, de soortenrijkdom ende
biomassa wordt onderzocht. Door middelvan
gewasanalyse zalworden nagegaan hoeveel stikstof,
fosfor en kaliumbij een maaibeurtwordt afgevoerd.
Degegevensvormen een referentiekader waaraan
toekomstigebodemmetingen kunnenworden
gerelateerd.
Ookisbegonnen met een floristische inventarisatie
van een aantal uurhokken, waarbij doorbennen en
achterland afzonderlijk teinventariseren, een idee
wordt verkregen van het belang van bermen als
wijkplaats en als migratiebaan voor hogere planten.
Momenteel wordt gewerkt aan eenprojectvoorstel tot
een onderzoek naar defenologie van verschillende
plantengemeenschappen inbermen in relatie tothet
beheer. Dit onderzoek zal kennismoeten gevenvan
het belang van het maaitijdstip voor dezaadzetting en
de zaadkwaliteit van desoorten indeverschillende
vegetatietypen. Het gaat hierbij omveldonderzoek en
omkasproeven.
Het maaibeheer inbermen brengt hogekostenmet
zich mee inverband met denoodzakelijke afvoer van
het maaisel. Daarom wordtweleens geadviseerd om
schrale vegetaties niet meer elkjaar te maaien maar
bijvoorbeeld eens in detweeàdriejaar. Ondanks
deze adviezen isnogweinigonderzoek gedaan naar
het effect van deze extensivering op debotanische
samenstelling van deverschillende plantengemeenschappen van schrale grond. Het isdaarom de
bedoeling omhiernaar dekomendejaren een
langlopend onderzoek tebeginnen.
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Waterwingebieden
Ookinwaterwingebieden wordt vegetatiekundig
onderzoek gedaan. Ditonderzoek heeft geleid tot
beheersadviezen terwijl deontwikkelingvan de
vegetatie en devestigingvan soorten uit aangrenzende
brongebieden, m.n. in Zuid-Limburg,wordt gevolgd.
Van delandelijke behoefte aan drinkwaterwordt
tweederde gedeelteuit deondergrond gewonnen. In
dewingebieden ontstaan plaatselijk problemen omdat
het opgepomptewater in toenemende mateverontreinigd blijkt tezijn door pesticiden-residuen en
meststoffen. In 1994zullen, uit een oogpuntvan
bescherming van het grondwater, voor de landbouw
belangrijke bestrijdingsmiddelen moeten zijn
teruggetrokken. Voor hetjaar 2000zal een helereeks
moeten zijn verdwenen. Niet of nauwelijks afbreekbare bestrijdingsmiddelen mogen met langer kunnen
uitspoelennaar oppervlakte-en grondwater.
Heel watwaterleidingbedrijven gaan thans reedsover
tot aankoopvan landbouwgronden omzoveel
mogelijk gevrijwaard tezijn van verdere
verontreinigingen. Door voor deze terreinen een
andere bestemming te zoeken, bijvoorbeeld omte
vormen totkruidenrijke hooilanden, wordtop
onderhoudskosten bespaard enwordt tevenseen
belangrijke bijdrage geleverd aan natuurverrijking.
Perceelsranden
Een nieuwelement dat deaandacht heeft en duidelijk
de relatie landbouw-lintvormigeelementen illustreert,
is deintegratievan extensief, natuurvriendelijk
perceelsrandenbeheer metagrarische bedrijfsvoering.
Hierdoor kan een goedeovergang worden verkregen
naar denatuurlijke verscheidenheid van berm, houtwal
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en slootkant.
Inhet (veen)weidegebied isuit onderzoek gebleken,
zie dedissertaties van Th.C.P. MelmanenA.J. van
Strien, dat met aangepast slootkantbeheer enhet
zoveel mogelijk vermijden van randoverschrijding
door meststoffen e.d. uithet produktiegebied, een
terugkeer kan worden bereikt van devroeger bier
voorkomende plantesoorten. Mogelijk kunnenook
voorwaarden worden geschapen om inde randen van
akkers deoorspronkelijke akkerflora terug te krijgen
in zichdaartoe lenendeakkerbouwgebieden. In het
experimentele stadiumzal zeker hetgedragvan
ingezaaide, van oudsher ter plaatse thuishorende
soorten, onderwerp van studiekunnen zijn. Inheemse
populatiesvan akkerplanten dietijdig inproeftuinen
o.a. van VPO en PDbijeengebracht zijn, kunnennu
niet alleen nuttig zijn voor het onderwijs, maar ook
een uiterst belangrijke bron vormen voor verder
oecologisch onderzoek. Het isdaarom van groot
belang aan dergelijke tuinen aandacht tebesteden en
op dezelfde manier tebeheren alsbotanische tuinen.
Stedelijkgroen
Blijkens een rapportage van deWerkgroep Openbaar
Groen staat dekennisontwikkeling ophetpunt van de
toepassing van ontwerpprincipes gebaseerd op
oecologische beheersmethoden nog inde
kinderschoenen. Ook moeten bewoners en beheerders
nogvaak wennen aan het veranderend uiterlijk vanhet
openbaar groen in dewoonomgeving.
Af en toeheb ikweleens moeite methet gevoel, dat
ik er door sommigen persoonlijk opwordt aangezien
dat het stedelijk groen er soms zoverwilderd en
onverzorgd uitziet. Hoewel ikhet volledigeensben
met denoodzaak omdetoepassing van pesticidenook
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in deze omgeving stedetebeperken of geheel
achterwege te laten, ishet abrupt stoppenmet
spuiten -vaak het gevolgvaneen politiekebeslissing geen goedezaak gebleken. Eerst zullen goede alternatieven moeten worden gevondendiehet mogelijk
maken geleidelijker over te gaanop een ander beheer
teneinde het stedelijk groen weer optimaal telaten
functioneren.
Bij het Instituutvoor BosbouwenGroenbeheer "De
Dorschkamp" ishiermee een serieus begin gemaakt.
Getracht wordt bijv. door middelvan goed gekozen
kruidachtige, liefst inheemse, bodembedekkers
ongewenste planten onder beplantingen zoveel
mogelijk tebeteugelen. Opden duur zal dit kunnen
leiden tot een sterke afname van het gebruik van
herbiciden. Het spreekt vanzelf, dat enigekennisvan
degroeivoorwaarden van wildeplantesoorten voor de
beheerder wel een vereisteis.
Wanneer het deoverheid werkelijk ernst isomde
toelatingenvan herbiciden voor gebruik inhet
openbaar groen (grotendeels) in tetrekken enhet
klassieke mechanische onderhoud tekostbaar wordt,
zou het althansbij nieuwe aanleg sterke overweging
verdienen het plantmateriaal op grond van groeivorm
en leefbehoeften van bomen, struiken enheesters èn
overblijvende wildeplanten zodanig op elkaar af te
stemmen dat het toteen harmonisch samengaan komt.
Devraag blijft echter of alleherbiciden in deze sector
op het ogenblik al gemist zouden kunnen worden.
Voor aanleg van nieuwebeplantingen moet
bijvoorbeeld van schone grond uitgegaan worden
anders zal dit kruidensysteem bij voorbaat niet slagen.
Het aanbrengen van meer variatie inhet planten20

bestand zal het voorkomen van vlinders, bijen en
allerlei andere insekten bevorderen hetgeen bijdraagt
tot een verhoging van de algemene biologische
kwaliteit van de omgeving en bovendien de imkers tot
vreugde stemt.
Het is te hopen dat het vele werk, in de vormvan
voorlichting geven en het instandhouden van
heemtuinen e.d. datnu al wordt gedaan door
vrijwilligers en met name de vele IVN-activiteiten,
meer ondersteuning zal krijgen vanuit de bevolking.
Tevens moet het de gemeenten mogelijk worden
gemaakt de primaire taken op het gebied van het
groenbeleid zo goed mogelijk te vervullen. Verwacht
mag worden datook het departement van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij aan de geschetste
ontwikkeling daadwerkelijk zal bijdragen. Het groen
mag niet het stiefkind worden.
Watergangen
Bij waterschappen wordt de ontwikkeling van
natuurvriendelijke oevers en andere natuurontwikkeling in en langs waterlopen inhet algemeen
gezien als een verwant belang zoals dat ook het geval
is met het zgn. recreatief medegebruik, waarover
onlangs een nota samen met het departement van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is uitgegeven.
Zo'n nota zou ook moeten verschijnen over het belang
van de natuurwaarde in relatie tot het beheer van
watergangen.
Door de destijds aangetoonde nevenwerking van
diuron op waterorganismen werd het duidelijk dat een
geleidelijke afschaffing van het gebruik van alle
chemische middelen raadzaam was.
Veel waterschappen zijn ondertussen al milieuvriendelijker gaan werken. Het gebruik van chemische
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middelen teneinde het onderhoud goedkoper te
houden, isduidelijk afgenomen. Dat het voornemen
om tekomen tot een snelleverlaging, zo mogelijk
afbouw van het gebruik van deze middelenserieus te
nemen is, blijkt uit een daling van meer dan 50% in
deafgelopen vierjaar. Uit een enquêtevan deUnie
van Waterschappen bleek dat in 1990tochnogruim
6000kg actieve stofwas gebruikt.
Dewaterschappen beheren en onderhouden ca.
58.000kmwatergang waarvan driekwart permanent
waterhoudend is.Deomschakeling naar andere
onderhoudsvormengaat gepaard meteen duidelijke
verhoging aan kosten, want geregeld onderhoud blijft
noodzakelijk. Getracht moet worden waar mogelijk
onderhoudsbeurten nietgedurende het actieve
groeiseizoen uit tevoeren.
Naast alle indeafgelopenjaren beproefde nietchemische methoden om tekomen tot regulering van
dewaterplantengroei, isthanshet ideeontstaan over
tegaan op zgn. overdimensionering van watergangen.
Door invlak liggende streken door verbreding en/of
verdieping van deslootboven devastgestelde
capaciteitsnorm tekomen, compenseert de grotere
bergingscapaciteit inzekere matehet minder snel
volgroeien van de waterkolom.
Uit onderzoek van Pitloin (gedeeltelijk) begroeide
watergangen bleek dedoorstroming inzeer
belangrijke mate plaats tevinden door het onbegroeide
gedeeltevan het dwarsprofiel. Er werd een vrijwel
rechtlijnig verband gevonden tussen het percentage
"open"water en het omgekeerde van destromingsweerstand. Voortgezet onderzoek in samenwerking
met het Waterschap Salland leiddetoteen
stromingsmodel voor begroeidewatergangen waarin
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ook rekening wordt gehouden met destroming dóór
debegroeiing. Het stromingsmodel bepaalt in feite de
transportcapaciteit enhetpeilverloopvaneen
watergang afhankelijk vandeafmetingen, deverdeling
tussen open water enbegroeiing, en desoort
begroeiing.
Tengevolge van overdimensioneren wordtde
doorstromingscapaciteit groter, waardoor het "klein"
onderhoud minder frequent/of gedeeltelijk (bijv. het
maaien van een baan) kan plaats vinden. Eenmeer
natuurlijke vegetatieontwikkeling kan hierdoor kansen
krijgen. Uit detheorie volgt, dat bijeen
capaciteitsvergroting van bijv. 50% ookde
stromingsweerstand met50% mag toenemen zonder
dat deoorspronkelijke capaciteit verandert. Bij
overdimensioneren moet wel rekening worden
gehouden methogere aanlegkosten en bij verbreding
met landverlies. Bijvergroting van het profiel inde
dieptekan opgoeddoorlatendegronden bijv. hellende
zandgebieden dewaterstand dalen, maar dit geldtniet
in gebieden met een vast (polder)peil.
Het zou mijns inzienswenselijk zijn vaker een zgn.
"groene man" aan testellen, althansingrotere
waterschappen. Hiermee wordt enerzijds meer
verweer naar buiten toe inhuisgehaald terwijl
anderzijds zijn biologischekennishet mogelijk maakt,
in samenwerking met de technischebeheerders,
actiever optetreden ophet gebied van natuurontwikkelingen milieuvriendelijk onderhoud.
Voorbeelden diedan uitgebreider aan bod zouden
kunnen komen zijn: tijdstipvan slootschoningop
grond van de soortensamenstelling van de
waterplanten; het maaitijdstip van oevers en
schouwpaden; het adviseren overhet wel of niet
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gebruiken van dechinesegraskarper; het benuttenvan
drijfbladplanten of het effect vanbeschaduwing van op
deoever aanwezige houtachtigebegroeiing e.d.
Het opnemen in hetwaterschapsreglement vaneen
bredere taak wat betreft erkenningvan natuurwaarde
resp. natuurontwikkelingzou een goede zaak zijn,
mede gezien inhet belang van dezogewenste
oecologische infrastructuur.
Dekoppelingbelang/betaling/zeggenschap geldtal
sindshet ontstaan van dewaterschappen inde
middeleeuwen. Met deinwerkingtredingvan de
Waterschapswet komt er een verplichting van de
waterschappen omelke5jaar een kostentoedeling vast
te stellen. Opdeze manier vindteen betere berekening
van dekosten aan decategorieën belanghebbenden
plaats. Indien dit er inbepaalde gevallen toe leidtdat
eigenaren of beherende instantiesvannatuurgebieden
veel meer omslag moeten gaan betalen, lijkt het voor
dehandliggend datProvinciale Staten indewaterschapsbesturen een kwaliteitszetel voor denatuurbeherende instanties inruimen.
Spoorlijnen
Binnen deNederlandse Spoorwegen ismenzich
bewustvan denatuurwaarden die spoorwegterreinen
vertegenwoordigen en dewezenlijke bijdrage die zij
leveren aan deoecologische infrastructuur vanons
land.
Anderzijds vormen spoorwegen ookeen barrière in
het landschap en dragen zij bij tot de z.g.
versnippering van het landschap. Inhet bijzonder voor
deprojecten Rail 21 en Rail 21 Cargo, maar ook bij
het bestaande spoorwegnet, ishet daarom van groot
belang dieaanleg- enuitvoeringsvarianten nate
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streven, waarbij nadelige ingrepen inde oecologische
en landschappelijke structuur zoveel mogelijk worden
vermeden en biologisch verrijkende maatregelen waar
mogelijk worden gestimuleerd.
Dankzij de inventarisaties van Koster bezitten wij
thans een actueel overzicht waaruit blijkt dat op NSterreinen soorten en levensgemeenschappen aanwezig
zijn die elders in ons landniet of slechts incidenteel
voorkomen.
Helaas is men genoodzaakt om op de spoorlijnen,
inclusief schouwpaden en sommige verharde gedeelten
van emplacementen, herbiciden toe te passen. Op de
hoeveelheid is de laatstejaren al aanzienlijk bezuinigd
en naar verwachting zal bij beschouwing van deaard
van de vegetatie, die lang niet overal zo'n ongewenst
karakter heeft, nog verdere bezuiniging op chemische
middelen kunnen worden bereikt.
Ook bij militaire oefenterreinen en rond vliegvelden
bestaat belangstelling om waar mogelijk tot een
natuurontwikkeling te komen die een steentje bijdraagt
aan de oecologische infrastructuur. Erwerd door de
Adviesgroep voor Vegetatiebeheer reeds een cursus
voor het technisch personeel verzorgd.
Plantenoecologie
De wil nu nog iets zeggen over de plantenoecologie en
daarbij enige overwegingen uit het voorgaande
samenvatten.
Het woord oecologie - aangevende de studie van de
relaties tussen organismen en hun levende en nietlevende omgeving - is in de loop der tijd geëvolueerd
tot een term die heel algemeen wordt gebruikt, zodra
er sprake is van verbanden tussen levende materie en
zijn omgeving: stadsoecologie, landschapsoecologie,
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oecologie vanhet wonen etc. Dezebegripsexplosie is
deelsveroorzaakt doordetoenemende zorgomonze
milieuproblemen waarindemensalsorganisme
centraal staatin een complexedeelsdoor diezelfde
mensge-envervormde omgeving. Degrote vragen
uit depraktijk versluieren ietwat dekernvragen
waarmee deoecologieals academische disciplinezich
bezig houdt:deprocessen dieverspreidingen
abundantievan organismen bepalen, met denadruk op
de zoektochtnaar algemeen geldendeprincipes. Dit
laatste is bij levendeorganismen met hun functionele
diversiteit nietaltijd even eenvoudig.
Watplanten betreft zijn dekenmerken dieuniek zijn
voor planten, van invloedop de inhoud van hetvak
plantenoecologie waar het indebestaande
leeropdracht omgaat. Plantenkomen zoals weal
zagen, ineen voor een bepaalde omgevingkarakteristiek verband - plantengemeenschap - voor. De
plantengemeenschap en dewetten diehaar
samenstelling en dynamiek bepalen, vormen daarom
deuitdagingvoor nader plantenoecologisch
onderzoek. Planten moeten ophun standplaats
samenleven met grote aantallen buurplanten dieook
allen afhankelijk zijn van dezelfde hulpbronnen: licht,
water en een beperkt aantal anorganische zouten:
coëxistentieisvoor planten meer wezenlijk dan
concurrentie. Omdat hen de mobiliteitontbreekt, die
zovele dieren kenmerkt, zijn zij bovendien ophun
standplaats overgeleverd aan alle grillen vanhun
omgeving die zij ook moeten kunnen verwerken omte
kunnen overleven: planten zijn inbelangrijke mate
plastisch.
Het onderwijs in fundamenteel oecologische aspecten
26

is een deel van detaak van een oecoloog aan de
landbouwuniversiteit. Onderzoek moet echter
noodgedwongen keuzes maken, ingegeven doorhet
zoeken naar antwoorden op fundamentele vragen. De
kern dürvan iszeker inWageningen de
landbouwende mens,diezijn levendeomgeving
zodanig tracht tebeheren en tebeheersen dat er een
optimaal milieu voor hemzelf ontstaat methet besef
dat ditniet ten koste maggaan van onzemedebewoners. Dieactiviteit heeft twee belangrijke
aspecten: landgebruikenaantalsregulatie. Metname
dit tweedeaspect maakt oecologietot een basisvak in
delandbouw:landbouw is toegepaste (produktie)oecologie. Daarbij isdeoecologische kennisvan
gewassen onderwerp van studiebinnen de teeltvakgroepen enkennisvan belagers van het gewas
voorwerp voor studievan entomologen, fytopathologen, nematologen, virologen en onkruidkundigen.
Het zou tever gaan omlandbouw eenvoudigweg
identiek te stellen met oecologie, maar wel is duidelijk
te maken dat inveel facetten van de landbouw
oecologie en met nameplantenoecologieeen
constructieve bijdrage kan leveren, zowel inhet
produktieproces alsook bij debeheersing van de
neveneffecten van dat produktieproces inde
randgebieden van de landbouw. Deze twee belangrijke
ruimtelijk verweven aandachtsvelden zijn deonderzoeksterreinen waar devakgroep VPO zich de
afgelopen 12jaar sterk voor heeft gemaakt zoalsu
intussen zulthebben opgemerkt. Daarbij is duidelijk
geworden dat deproblemen inde landbouw in
toenemende mate vragen om inbrengvan
fundamenteel (oecologisch) onderzoek om tekomen
totaanvaardbare beheersing van deze problemen. Zo
27

hebben de doelstellingen van het Meerjarenplan
Gewasbescherming geleid totversterking van
fundamenteel onderzoek in de gewasbescherming en
dit geldt evenzeer voor de Onkruidkunde als
belangrijk onderdeel binnen deze gewasbescherming.
Beheersing van onkruidproblemen met verminderde
inzet van herbiciden vereist een grondig inzicht in de
levenscyclus van de te bestrijden onkruiden en kennis
van de belangrijke natuurlijke regulatiemechanismen.
Dit type kennis is het fundament waarop een
meerjarenstrategie van onkruidbeheersing kan worden
gebaseerd, rekening houdend met overlevingskansen
van onkruidzaden in de grond, hun kiemingskarakteristieken en hun groei en schaderelaties in het
gewas. Ook resistentieproblemen met onkruiden
kunnen met een degelijke, fundamentele oecologische
benadering ongetwijfeld beter worden opgelost. De
mogelijkheden van een dergelijke oecologische aanpak
komen het best tot uiting bij die onkruiden waar de
(traditionele) bestrijdingswijzen niet in alle gevallen
even succesvol blijken zoals bij hardnekkige eenjarige
onkruiden als Galium aparine (kleefkruid), de in
toenemende mate problematische groep van overblijvende onkruiden als Cyperus esculentus, maar ook
bij parasitaire onkruiden vooral in de tropen.
Ook in de randgebieden van de landbouw, dus in de
meer natuurlijke elementen binnen het agrarische
landschap, waar de neveneffecten van het landbouwproduktieproces het sterkst worden aangetroffen is bij
uitstek een fundamenteel oecologische aanpak aan de
orde. Deze effecten leiden tot sluipende veranderingen
in de soortensamenstelling van met name planten in de
de landbouw omgevende habitats. Zoals reeds eerder
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totuitdrukking gebracht, beschikt men inde
vegetatiekunde over een uiterst moderne en efficiënte
methodeomcomplexeveranderingen niet alleen te
registreren en teanalyseren maar ookomverbanden
aan tebrengen tussen veranderingen inomgevingsfactoren enverschuivingen indesamenstelling vanhet
plantenkleed. Dezeverbanden zijn basaal omde
dynamiek invegetaties tebegrijpen en vruchtbare
hypothesen tekunnen opstellen over de onderliggende
processen diezich met name in debodem afspelen en
waar wenogmaar pas zijn begonnen methet
verwerven van inzicht. Dit is een voorwaarde ommet
enigsucces tekunnennadenken over mogelijkheden
voor herstel inhet landelijk gebied zoalsbeoogd in
het Natuurbeleidsplan. Het daar gehanteerde begrip
oecologische infrastructuur vraagt met namevoor
planten omuitdieping.De mogelijkheden voor
migratie door soorten zijn in een agrarisch landschap
hoofdzakelijk beperkt tot delintvormigelandschapselementen, van oudsher thema van onderzoek inde
vakgroep. Ofwein staat zullen zijn omde snelle
achteruitgang van onzeinheemse flora tekeren hangt
medeaf vanonsinzichtindeprocessen van dispersie
en uitwisseling tussen bestaande populatiesende
kansen voor planten omgeschikte of geschikt
gemaakte habitatsweer tebereiken en te herbezetten.
Dit vraagt omonderzoek naar dedispersiemechanismen van planten, de detectiemechanismen
waarmee zaden degeschiktheid van een habitat
waarnemen enhunvestigings-en overlevingskansen.
Dezepopulatiedynamische processen moeten
vervolgens worden gekwantificeerd ineen ruimtelijk
explicietecontext, zodat uitspraken op landschapsschaal mogelijk worden. Simulatieof scenariostudies
kunnen dan helpen bij het zoeken naar optimale,
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soortspecifieke oecologische infrastructuren.
Uitkomstenuit een dergelijk onderzoek staan of vallen
evenwel met een goed gerichteuitvoeringvan
beheersvonnen.
Menkan devraag stellen: staan landbouwen natuur
opgespannen voetmet elkaar? Persoonlijk acht ikde
tegenstellingen niet zo groot als door sommigen wel
eenswordt gesuggereerd. Natuurlijk is mij het verlies
aan flora- en fauna-elementen gedurende delaatste
decennia niet ontgaan. Natuurwaarden daalden
inderdaad medealsgevolgvan deintensiveringvan de
landbouw, maar indemeer natuurlijke elementen
binnen het agrarisch landschap zijn nogvolop
mogelijkheden voor natuur en natuurontwikkeling
voorhanden. Deze zijn weliswaar minder groot dan in
strikte natuurgebieden maar altijd groter dan opde
landbouwpercelen.
Wij moeten dan ook alle mogelijkheden trachten te
benutten omverdere schade aan deons resterende
natuur tevoorkomen. Dekwaliteitvan het leefmilieu
moet niet alleen voor demens, maar óókvoorplant
endierworden verbeterd. Ookvoor hen geldter
gemiddeld een veel tegrotebelasting t.g.v. vreemde
stoffen dieop hen neerdalen of dieen passant
geconsumeerd worden.
Natuurontwikkeling iseenbelangrijke zaak geworden:
laat zien dat er heusnogwel wat valt tebereiken met
gebruikmaking van geavanceerde technieken op
oecologische grondslag.
De Landinrichtingsdienst kan na deop 1september
van ditjaar ingevoerde verbrede taak een belangrijke
bijdrage leveren aan natuur- enlandschapsontwikkelingen ennaar ikhoopop een oecologische
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basis. Dit zal niet alleen doorwerken in
landinrichtingsprojecten invoorbereiding, maar ook
nog inprojecten die al in uitvoering zijn. Daartoe
dient m.i. in ruime mate gebruik te worden gemaakt
van het IKC-potentieel, o.m. van de daar nu
ondergebrachte Adviesgroep voor Vegetatiebeheer.
Wij treden een nieuw tijdperk binnen waarin de
civiele techniek meedoet aan de vergroting van de
natuurwaarde in Nederland.
Heel wat maatschappelijke groeperingen pleiten voor
het ontwikkelen van nieuwe wegen, maar een
daarvoor daadwerkelijk financieel in de buidel tasten,
kom ik niet overdreven veel tegen. Bij de landelijke
overheid lijkt de milieuproblematiek een eerste
beleidsuitgangspunt te worden. Ook agrarische
ondernemers houden er rekening mee - sommigen met
heel veel overtuiging - dat het roer om moet. Dit gaat
niet gemakkelijk; er kunnen soms duidelijke financiële
consequenties aan zijn verbonden.
Reeds vaker heb ik verwoord, denkend aan
oecologische infrastructuur, dat de agrarische
ondernemer een grotere plaats zou moeten worden
toegekend in de beleidsstudies voor de toekomst. In
goed overleg komt men sneller tot resultaten inzake
landschapsontwikkeling èn -bewaking.
Ik ben er tamelijk gerust op dat het - oorspronkelijk
toch economisch gerichte - departement LNV in zijn
nieuwe structuur voldoende aandacht kan en wil geven
aan natuur-en landschapswaarde, ofschoon er steeds
pleiters voor nodig zullen zijn. Van de ontwikkeling
van NBLF verwacht ik veel: een verder opsplitsen
van elementen uit LNV lijkt mij een heilloze weg om
maar te zwijgen over suggesties om het hele
departement op te heffen. Dat is zeker internationaal
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gezien uiterst schadelijk voor allerlei takken van de
land-en tuinbouw. Gedachten als zou deLandbouwuniversiteit beter bij het departement van Onderwijs
kunnen worden ondergebracht lijken mij evenzeer
verwerpelijk. DeLU behoort m.i. de specifieke
kenmerken te blijven dragen naar landbouw, natuur en
visserij, met fundamentele en ook toegepaste kanten.
Intensiever zoujuist desamenwerking moeten worden
met deverschillende ministeriële onderzoekinstellingen (DLO-instituten)alleen al uit zuiver
symbiose-overwegingen.
Dankbaar ben ik demensen diebij de ontwikkeling
van ideeënom mij heen stonden en somsmoeite
hadden met mijn dialectische benadering. Dankbaar
jegens mijn vrouw diehet steunpuntwasen is inhet
gezin en het mij mogelijk maakte mijn
werkzaamheden intensief tekunnenverrichten inhet
leven metkruid en onkruid.
De dank u voor uw aandacht.
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