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Kaart 1:

Heuvelland Boslandschap

Abiotische kansrijkdom

u

zeer kansrijk

•
•
•

kansrijk
vrij kansrijk
matig kansrijk

Toelichting:
Heuvelland boslandschappen zijn gedefinieerd als gebieden van 500 tot
1000 ha met een nagenoeg-natuurlijk begrazingsbeheer waarbinnen relief,
substraat en hydrologie voor variatie in standplaatsen en vegetatiestructuur
zorgen.
De abiotische kansrijkdom is in relatieve klassen aangegeven. Bij de bepaling
is de mate van variatie in landschappelijke positie en substraat en de
heodanigheid van abiotische processen beoordeeld:
- In hoeverre komen karakteristieke standplaatstypen, zoals kwel- en brongebieden, kalk en beekdalen, binnen een straal van 1,5 km voor?
- In hoeverre komt kwel en beekdynamiek voor?

DLO-Staring Centrum
DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
Wageningen
Bijlag« bi) SC-rapport 313
•Cartografie: Undlrk Butens/Theo van der Heijden
datum 23-01-14
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Variatie in landschappelijk positie
en substraat hogere zandgronden

Mate van variatie

zeer groot: kwel, rijk, droog, al dan niet nat
groot: kwel, droog, al dan niet nat

•

matig: rijk, droog, al dan niet nat
vrij gering: droog, al dan niet nat

Toelichting:
Het begeleid-natuurlijke natuurdoeltype voor de hogere zandgronden omvat alle
denkbare standplaatstypen van de hogere zandgronden. Op basis van landschappelijke positie en substraat zijn vijf fysiotopen onderscheiden:
ARM infiltratie, arm substraat: oligotrofe, droog tot vochtig standplaatsen.
NAT stagnatie, arm substraat: oligo- tot mesotrofe, nat tot vochtige
standplaatsen.
RUK infiltratie/stagnatie, rijk substraat: mesotrofe, nat tot droge
standplaatsen.
KWEL kwelgebied: meso- tot eutroof, nat.
BEEK overstromingsvlakte: eutroof, nat tot droog.
Het voorkomen van eerste vier van deze vijf fysiotooptypen binnen een straal
van 1 km is geëvalueerd aan de hand van het bodem-grondwatertrappenbestand
van de Landschapsecologische Kartering van Nederland (De Waal, 1992). De
vertaalsleutel is opgenomen als bijlage in het rapport.
Bijlage bij SC-rapporl 313
Kartografie: Jandirk Bulens/Theo van der Heijden
datum: 22-03-94
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KAART 3

Hoedanigheid kwel hogere zandgronden

Intensiteit en kwaliteit

•
•
I I
•

sterke kwel (>1 mm/dag);
grond- of zoetwaterkwaliteit
sterke kwel (>1 mm/dag);
regen-, meng-, rijn- of zeewaterkwaliteit
zwakke of potentiële kwel;
grond- of zoetwaterkwaliteit
zwakke of potentiële kwel;
regen-, meng-, rijn- of zeewaterkwaliteit

Toelichting:

DLO-Staring Centrum
DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
Wageningen
Bijlage bi| SCrapport 313
Kanogralte larvdirk BulensHheo van der Heijden
datum: 23-03-94

Opwellend grondwater is in de fysisch geografische regio hogere zandgronden een
van de belangrijkste sleutelprocessen. De hoedanigheid van dit proces is
geevalueeerd aan de hand van de intensiteit van de grondwateruitstroming (al
dan niet groter dan 1 mm/dag) en de macro-ionensamenstelling van het water
(grote mate van overeenkomst met grondwaterkwaliteit). Het voorkomen van kwel
is geëvalueerd aan de hand van het grondwaterrelatie-bestand van de
Landschapsecologische Kartering van Nederland (Klijn, 1988). De intensiteit is
afgeleid uit de berekende huidige situatie van het Landelijk Grondwater Model
(Pastoors, 1992). De grondwaterkwaliteit is beoordeeld aan de hand van een
bewerking van het Landelijke Grondwaterkwaliteitsmeetnet door Van Prins (1993)
Analyses van 10 meter beneden maaiveld zijn getypeerd naar hun gelijkenis met
zee- en grondwater. Vervolgens zijn deze puntgegevens ruimtelijke geëxtrapoleerd tot vlakken.
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KAART 4

Milieubelasting hogere zandgronden

Mate van vervuiling/verdroging

u

weinig vervuild; niet tot matig verdroogd

•
•
•
•
•

weinig vervuild; sterk verdroogd

"

DLO-Staring Centrum
DLO-Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek
Wageningen
Bijlag« bi) SC-rapport313
Kartogralif: Jjndirk Bulens/Tfwo vander Hri|drn
djlum: 22-03«

matig vervuild; niet tot matig verdroogd
matig vervuild; sterk verdroogd
vervuild; niet tot matig verdroogd
vervuild; sterk verdroogd
sterk vervuild, meestal sterk verdroogd
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Kaart 5:

Boslandschap hogere zandgronden

Abiotische kansrijkdom

u

•
•
•
•

zeer kansrijk
kansrijk
vrij kansrijk
matig kansrijk
weinig kansrijk

Toelichting:
Boslandschappen op hogere zandgronden zijn gedefinieerd als gebieden van
500 tot 1000ha met een nagenoeg-natuurlijk begrazingsbeheer waarbinnen
verschillen in relief, substraat en hydrologie voor variatie in standplaatsen en vegetatiestructuur zorgen.
De abiotische kansrijkdom is in relatieve klassen aangegeven. Bij de beoordeling zijn drie groepen criteria gehanteerd:
- De mate van variatie in landschappelijke positie en substraat: In hoeverre
komen karakteristieke standplaatstypen, zoals kwelgebieden en rijkere
substraten (keileem, potklei, Brabantse leem), binnen een straal van
1,5 km voor.
- De intensiteit en kwaliteit van opwellend grondwater.
- De mate van milieubelasting (vermesting, verzuring en verdroging).
De rode cirkels geven aan waar vergelijking met het voorkomen van plantensoorten en -gemeenschappen duidt op een mogelijke onderschatting vande
kansrijkdom.
Bijlage bi) SC-rapport313
Kartograde: landirk Bulrris'lheo vander Heijden
datum: 2243-94
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Kaart6:

Zandverstuivingslandschap

Abiotische kansrijkdom

•
•
I I

zeer kansrijk
kansrijk
vrij kansrijk

I I

matig kansrijk

I I

weinig kansrijk

Toelichting:
Zandverstuivingslandschappen zijn gedefinieerd als eenheden van500 tot
1000 ha met een zodanig begrazingsdruk dat de vegetatie zich over
grotere oppervlakte niet kan handhaven, waardoor het zand gaat stuiven.
De abiotische kansrijkdom is in relatieve klassen aangegeven. Bij de beoordeling zijn twee criteria gehanteerd:
- De oppervlakte van verstuivingsgevoelige gronden (droge humusarme zandgronden zonder duidelijke vorming van bodemhorizonten) binnen een straal
van 1,5 km.
- De mate vanatmosferische depositie.

DLO-Staring Centrum
DLO-Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek
Wageningen
Bijlag« bij SC rapport313
(Cartografie: Jandirk Butens/Theo vander Heijden
dalum: 22-03-W
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Kaart 7:
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Rivierboslandschap in vrij
afstromend traject

Abiotische kansrijkdom

•

zeer kansrijk

•

kansrijk
vrij kansrijk

I I

matig kansrijk

B

binnendijkse deel rivierengebied

Toelichting:

DLO-Staring Centrum
DLO-Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek
Wageningen
Bijlage bij SC-rapport313
»Cartografie: Jandirk Bulens/Theo van der Heijden
datum: 22-03-94

Rivierboslandschappen in vrij afstromend traject zijn gedefinieerd als
buitendijkse gebieden van500tot 1000ha meteen nagenoeg-natuurlijk
begrazings-beheer waarbinnen het overstromende rivierwater door verschillen
in stroomsnelheid, erosie/sedimentatie en inundatie voor variatie in standplaatsen en vegetatiestructuur zorgen.
De abiotische kansrijkdom is in relatieve klassen aangegeven. Bij de beoordeling zijn twee groepen criteria gehanteerd:
- De mate vanvariatie in landschappelijke positie: Hoe groot is de kans dat
alle karakteristieke standplaatstypen, van hoogdynamische oeverwallen en
rivierduinen tot laag dynamische oude rivierarmen binnen een straal van
1,5 km voorkomen.
- De vitaliteit van hydrologische processen: rivierdynamiek en opwellend
grondwater.
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Rivierboslandschap in
gevarieerd milieu (buitendijks)

Abiotische kansrijkdom

•

zeer kansrijk

•

kansrijk

f~1

vrij kansrijk

I I

matig kansrijk
overig rivierengebied
(ongestuwd of binnendijks)

Toelichting:

DLO-Staring Centrum
DLO-Instituut voor Bos- en Naluuronderzoek
Wageningen
BijUge bij SC-rapport 313
Kartografie: fandjrk Bulem/Theo van der Heijden
dalum: 22-03-M

Rivierboslandschappen in gevarieerd milieu zijn gedefinieerd als buitendijkse
gebieden van 500 tot 1000 ha met een nagenoeg-natuurlijk begrazingsbeheer
waarbinnen stagnatie van grond- en regenwater voor variatie in standplaatsen
en vegetatiestructuur zorgen.
De abiotische kansrijkdom is in relatieve klassen aangegeven. Bij de beoordeling zijn twee groepen criteria gehanteerd:
- De mate van variatie in landschappelijke positie: Hoe groot is de kans dat
alle karakteristieke standplaatstypen, van hoogdynamische oeverwallen en
rivierduinen tot laag dynamische oude rivierarmen binnen een straal van
1,5 km voorkomen.
- De vitaliteit van hydrologische processen: rivierdynamiek en opwellend
grondwater.
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Laagveenmoeras

Abiotische kansrijkdom

zeer kansrijk
•

kansrijk

I I

vrij kansrijk

I I

matig kansrijk

•

overig laagveen- enzeekleigebied

Toelichting:
Laagveenmoerassen zijn gedefinieerd alsgebieden van500tot1000hawaarbinnen
de stagnerende drainage endevrijwel constante aanvoer van slibarm, veelal
lithoclien grond- of oppervlaktewater veenvorming over grote oppervlakten
mogelijk maken.
De abiotische kansrijkdom isin relatieve klassen aangegeven. Ookdeminst
kansrijke klassen bieden waarschijnlijk goede mogelijkheden voor laagveenmoerasontwikkeling. Bijdebeoordeling zijn drie groepen criteria gehanteerd:
- In hoeverre iser sprake van kwel, stagnatieof
infiltratie.
- Demogelijkheid om hetgebied tevernatten.
- Dekwaliteit vanaangevoerde grond- of oppervlaktewater.

DLO-Staring Centrum
DLO-Instituut voor Bos-enNaluuronderzoek
Wageningen
Bijlage bijSC rapport 313
lUrtografir: bndirk Hutcns/lheo v*n derHfijdrn
datum: 22-03-94
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Kaart10:

Oermoerassen

Abiotische kansrijkdom

•

zeer kansrijk

•

kansrijk

•

overig zeeklei- en laagveengebied

matig kansrijk

Toelichting:
Oermoerassen zijn gedefinieerd als natte gebieden van500tot 1000hamet
een grondwaterspiegel vlak beneden het maaiveld waarbinnen stroming vanhet
oppervlaktewater (al dan niet onder invloed van bemaling) veenvorming tegen
gaat.
De abiotische kansrijkdom is in relatieve klassen aangegeven. Ook de minst
kansrijke klassen bieden waarschijnlijk goede mogelijkheden voor oermoerasontwikkeling. Bij de beoordeling zijn twee criteria gehanteerd:
- De mate van fluctuatie van het oppervlaktewaterpeil bij beëindiging van
waterinlaat.
- De mogelijkheid om het gebied te vernatten.

DLO-Staring Centrum
DLO-Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek
Wageningen
Bijlage bij SCfapport313
Kjrtografie: bndirk Bulens/Theo vander Heijden
datum: 22-03-94
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Gedempt dynamisch duinlandschap

Abiotische kansrijkdom

•

zeer kansrijk

•

kansrijk

I I

vrij kansrijk

I I

matig kansrijk

I I

weinig kansrijk

Toelichting:

DLO-Staring Centrum
DLO-Instituut voor Bos- en Naluuronderzoek
Wageningen
Bijlage bij SCrapport 313
•Cartografie: Jandirk Bulem/Theo van der Heijden
datum: 22-03-94

Gedempt-dynamische duinlandschappen zijn gedefinieerd als gebieden van 500
tot 1000 ha met grote actuele natuurwaarden van relatief laag-dynamische
standplaatsen, zoals duinvalleien, duinheiden en duinzomen, waarbinnen
de wind en de zee niet geheel vrij spel krijgen en begrazing wordt ingezet om
bos- en struweelontwikkeling tegen gegaan.
De abiotische kansrijkdom is in relatieve klassen aangegeven. Bij de beoordeling zijn drie groepen criteria gehanteerd:
- De variatie in landschappelijke positie en substraat: Zijn karakteristiek,
veelal minder dynamische standplaatsen, zoals natte duinvalleien, slufters,
duinzomen, kwelders en duinmeren, aanwezig ?
- De aanweziheid van opwellend grondwater.
- De milieubelasting door verdroging en reliefverstoring.
De rode cirkels geven aan waar op basis van vergelijking met het voorkomen van
karakteristiek plantensoorten en -gemeenschappen de kansrijkdom mogelijk
onderschat is.
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Abiotisch kansrijkdom
(begeleid-)natuurlijke ecosystemen

(Zeer) kansrijk voor ecosysteemtype

•
•
•
•
•
•
•
•

heuvelland boslandschap
boslandschap hogere zandgronden
zandverstuivingslandschap
rivierboslandschap - vrij afstromend traject
rivierboslandschap - gestuwd traject
oermoerassen in laagveen- en zeekleigebied
laagveenmoerassen in laagveen- en zeekleigebied
dynamisch duinlandschap
gedempt dynamisch duinlandschap

"

Toelichting:
Aan de hand vande abiotische kansrijkdomkaarten vande afzonderlijke
natuurdoeltypen is nagegaan welk type het meest kansrijk is. Met uitzondering
van het gedempt-dynamisch duinlandschap zijn uitsluitend de twee meest kansrijke
klassen beschouwd. Voor het gedempt-dynamische duinlandschap is ook de klasse
vrij kansrijk meegenomen, aangezien deze klassen ook grote potenties heeft. De
meest kansrijke situaties voor het dynamisch duinlandschap zijn ontleend aan
Duinen voor de Wind (Stichting Duinbehoud, 1992).

DLO-Staring Centrum
DLO-Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek
Wageningen
Bijlage bij SCrapport313
Kartoyrafic landirk BulensTheo van der Heijden
datum: 73-01 9«
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Abiotische kansrijkdom
binnen de Ecologische Hoofdstructuur

(Zeer) kansrijk voor ecosysteemtype

•
•
•
•
•
•
•
•
•

heuvelland boslandschap
boslandschap hogere zandgronden
zandverstuivingslandschap
rivierboslandschap - vrij afstromend traject
rivierboslandschap - gestuwd traject
oermoerassen in laagveen- en zeekleigebied
laagveenmoerassen in laagveen- en zeekleigebied
dynamisch duinlandschap
gedempt dynamisch duinlandschap
weinig tot vrij kansrijke delen EHS

"

Toelichting:
Aan de hand vande abiotische kansrijkdomkaarten vande afzonderlijke
natuurdoeltypen is voor de Ecologische Hoofdstructuur nagegaan welk type het
meest kansrijk is. Met uitzondering vanhet gedempt-dynamisch duinlandschap
zijn uitsluitend de twee meest kansrijke klassen beschouwd. Voor het gedemptdynamische duinlandschap is ook de klasse vrij kansrijk meegenomen, aangezien
deze klassen ook grote potenties heeft. De meest kansrijke situaties voor het
dynamisch duinlandschap zijn ontleend aanDuinen voor de Wind (Stichting Duinbehoud, 1992).

DLO-Staring Centrum
DLO-Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek
Wageningen
Bijlage bij SC-rapport313
Kartografie: landirk Sulens/Theo vander Heijden
datum: 22-03-«

