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In februari van dit jaar
verscheen "Water boven
water", het (voorlopig)
eindrapport van de
Studiecommissie Waterbeheer
Natuur, Bos en Landschap
(SWNBL). De 132 pagina's,
gevat in een kleurrijke kaft,
zijn verdeeld in een algemeen
gedeelte, drie hoofdstukken
over achtereenvolgens de
thema's natuur, bos en
landschap, een samenvatting
en bijlagen.
Het rapport geeft een
overzicht van de kennis die
door de SWNBL in de periode
1983-1987 is verzameld en is
daarmee een soort van
samenvatting van de 38
eerder verschenen rapporten.
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De SWNBL kreeg in 1982 de opdracht: "Een studie te verrichten naar
de betekenis van water, van de waterhuishouding en van het waterbeheer
voor natuur, bos en landschap, alsmede aanbevelingen te doen voor inrichtrngs- en beheersmaatregelen op
het gebied van natuur, bos en landschap in relatie tot de waterhuishouding en'het waterbeheer," De studiecommissie splitste deze opdracht op
in drie thema's en de onderzoeksperiode in een drietal fasen: inventarisatie, onderzoeken implementatie. "Water boven water" rapporteert over de
eerste twee fasen

Inhoud van het rapport
Omdat bos als natuurlijk ecosysteem
onder het thema natuur valt worden in
het themadeelbos alleen beschreven
de relaties tussen:
waterhuishouding — bos (vitaliteit,
groei en produktie) en
bos — waterhuishouding (m,n. afvoer
van water uit een gebied).
Onder andere is nagegaan wat er bekend is over de invloed van waterbeheersingsmaatregelen als grondwaterstandsverhoging of -verlaging, op
de groei en vitaliteit van bomen. Het is
duidelijk dat de grondwaterstand
daarbij een belangrijke rol speelt. Eigenschappen van de bodem en van
het wortelstelsel zijn echter ook van
belang. Onderzoek daarnaar is nog
gaande. De tabel die voor een dertiental boomsoorten de gemiddelde relatieve boniteit geeft bij verschillende
gradaties van vochtleverend vermogen van de bodem, wordt dan ook
gepresenteerd met de aantekening
dat deze nog verdere onderbouwing
behoeft.

schreven. Dit zijn beschrijvingsmethoden waarmee inzicht kan worden verkregen in het hydrologisch functioneren van een natuurterrein (en de
omgeving daarvan) en in het belang
van dat functioneren voor de ecologische waarden van het gebied. Onder
de instrumenten vallen ook diverse
complexe modellen, waarmee het gedrag van grondwaterafhankelijke
standplaatsfactoren gesimuleerd kan
worden. Het gebruik van deze modellen vraagt veel tijd en deskundigheid,
waardoor toepassing alleen mogelijk
is door middel van uitbesteding aan
specialisten.
Een standplaats staat niet alleen, maar
maakt altijd deel uit van een hydrologisch systeem, Een uiterst vereenvoudigde voorstelling daarvan wordt gekenmerkt door een inzijgingsgebied
en een afvoergebied, die onderling
verbonden zijn door stroombanen.
Een standplaats kan dan ook niet los
worden gezien van zijn omgeving.

Dit komt niet aan de orde in het thema
In het themadeel natuur komen relalandschap, waarin met name de visuties tussen:
ele aspecten van water in het landwaterhuishouding — standplaats en — schap worden beschreven en slechts
in mindere mate de functie van water
plant aan bod. De standplaats is dat
deel van de bodem waar het in de als transportmedium aan de orde
relatie tussen water en plant specifiek
komt. Het thema landschap is het
om gaat. Een standplaats kan worden minst uitgewerkt van de drie thema's.
getypeerd, naar de invloed van grondwater, als:
Evaluatie
De voorzitter van de SWNBL spreekt in
- nat met "grondwaterinvloed" (inhet voorwoord de hoop en verwachvloed van (qua samenstelling) gerijpt
ting uit dat het studieresultaat "de weg
grondwater in de standplaats): kwelnaar beleid en beheer zal weten te
gebieden;
- nat met "regenwaterinvloed" (in- vinden" en dat "de kwaliteit van navloed van niet of nauwelijks gerijpt tuur, bos en landschap over een jaar of
grondwater in de standplaats); bijv. tien de zichtbare gevolgen daarvan zal
vertonen".
hoogvenen;
- vochtig (periodieke invloed van Uit het rapport blijkt echter dat "water
gerijpt grondwater in de standplaats): nog lang niet boven water" is, Er moet
goed gedraineerde gebieden;
nog veel gemeten, beschreven en
- droog (geen invloed van gerijpt vooral begrepen worden, voor de resultaten die de SWNBL tot dusverre
grondwater): hoge, droge inzijgingsheeft geboekt écht toepasbaar zijn
gebieden.
voor de beheerder van bos- en natuurVerder worden "instrumenten" be- terreinen. Met écht toepasbaar beNËDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1969

