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Woord vooraf

Het Informatie en Kennis Centrum Natuur, Bos, Landschap en Fauna (IKC-NBLF)
heeft een Ontwerp-nota Ecosysteemvisies opgesteld. In deze nota wordt per fysisch
geografische regio het gehele scala aan denkbare natuur gekenschetst aan de hand
vannatuurdoeltypen. Bovendien is een taakstelling opgenomen, die aangeeft hoeveel
hectare van een bepaald natuurdoeltype ontwikkeld dient te worden. Deze taakstelling
is gebaseerd op het belang voor bepaalde dier- en plantensoorten, biogeografische
overwegingen, de maatschappelijke haalbaarheid en de abiotische kansrijkdom. In
opdracht vanhet IKC-NBLFheeft DLO-Staring Centrum (SC-DLO) in samenwerking
met DLO-Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek (IBN-DLO) in 1993 een onderzoek
uitgevoerd naar de abiotische kansrijkdom van begeleid-natuurlijke natuurdoeltypen.
Vanwege het grotebelang van een goede afstemming en aansluiting op de OntwerpnotaEcosysteemvisies en ishet IKC-NBLFinbelangrijke mate medeverantwoordelijk
geweest voor belangrijke keuzen in de opzet en uitwerking van het onderzoek.
Het onderzoek is begeleid door een commissie die als volgt was samengesteld:
D. Bal - IKC-NBLF (vanaf 1-2-1994)
W.B. Harms - SC-DLO
S.J.R. Jansen - IKC-NBLF (tot 1-2-1994)
J.A. Klijn - SC-DLO
G. van Wirdum - IBN-DLO
F.J. van Zadelhoff - IKC-NBLF
De volgende personen hebben opbelangrijke onderdelen commentaar geleverd: H.M.
Beije (IKC-NBLF), J. G.M. Rademakers (Grontmij), S. van derWerf (IBN-DLO),
H.Wolfert (DLO-Staring Centrum).Bij deuitvoering van het digitale onderdeel van
het onderzoek zijn belangrijke bijdragen geleverd door de Sectie Thematische
Kartografie van SC-DLO, de afdeling KGI van SC-DLO (Th.G.C. van der Heijden,
B.J. Looise en Y. van Randen), J. van Lith-Kranendonk (SC-DLO, Afdeling ILG)
en H.E.M. Meeuwsen (IBN-DLO).
De Rijksplanologische Dienst Afd. Informatievoorziening, het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne en Rijkswaterstaat, Dienst Limburg stelden voor
het onderzoek databestanden of kaartmateriaal beschikbaar.
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Samenvatting

In het kader van de uitwerking van het Natuurbeleidsplan worden op het ogenblik
ecosysteem- en gebiedsvisies opgesteld. In een ecosysteemvisie wordt per fysisch
geografische regio het gehele scala aan denkbare natuur gedefinieerd in de vorm
van een stuk of tien natuurdoeltypen. De resultaten van de verschillende ecosysteemvisies zijn samengevat in de Ontwerp-nota ecosysteemvisies (Jansen et al., 1993).
De natuurdoeltypen zijn bedoeld als hulpmiddel om doelstellingen voor het
natuurbeleid op regionale schaal te formuleren. Dit gebeurt in de vorm van ongeveer
honderd gebiedsvisies (Meerjarenprogramma Natuur en Landschap, 1993). In de
definitieve nota ecosysteemvisies zal een landelijk taakstelling worden opgenomen.
Deze taakstelling zal worden uitgedrukt in een hoeveelheid hectaren van een bepaald
natuurdoeltype in een bepaalde regio. Bij de formulering van de taakstelling en de
situering van natuurdoeltypen in de gebiedsvisies is onder meer de vraag aan de orde
in hoeverre bepaalde natuurdoeltypen de abiotische omstandigheden op een bepaalde
plek gezien gerealiseerd kan worden. Het Informatie en Kennis Centrum Natuur,
Bos, Landschap en Fauna (IKC-NBLF) heeft aan DLO-Staring Centrum en
DLO-Instituut voor Bos en Natuuronderzoek een opdracht verleend om op nationaal
niveau de abiotische kansrijkdom van enkele natuurdoeltypen te bepalen. Het doel
van het onderzoek was:
Een methode te ontwikkelen om op nationale schaal de abiotische kansrijkdom
voor acht zogenaamd begeleid-natuurlijke natuurdoeltypen te beoordelen.
Aan de hand van deze methode per natuurdoeltype de abiotisch kansrijkdom in
een beperkt aantal relatieve klassen op een overzichtskaart aan te geven.
Begeleid-natuurlijke natuurdoeltypen onderscheiden zich in beheersstrategie van de
ander drie groepen natuurdoeltypen: nagenoeg-natuurlijke, half-natuurlijke en
multifunctionele natuurdoeltypen. Door nabootsing van bepaalde natuurlijke processen
ontstaat na relatief lange tijd een afwisseling van climax-gemeenschappen en langs
natuurlijke weg ontstane successie-stadia, waarvan soortensamenstelling en
patroonkenmerken moeilijk te voorspellen zijn (Jansen et al., 1993). Per fysisch
geografische regio zijn één of twee begeleid-natuurlijke natuurdoeltypen
onderscheiden. Het onderzoek heeft zich beperkt tot de terrestrische fysisch
geografische regio's van Nederland, namelijk heuvelland, hogere zandgronden (2
typen), rivierengebied (2 typen), laagveengebied, zeekleigebied en de duinen.

Methode
Abiotische kansrijkdom is gedefinieerd als de mate waarin de relevante abiotische
kenmerken overeenkomen met de eisen die een bepaald natuurdoeltype stellen,
voorzover deze op nationale en regionale schaal door menselijk ingrijpen zijn te
beïnvloeden. Voor de kansrijkdombepaling zijn drie vragen van belang:
wat is de hoedanigheid van het natuurdoeltype?
welke abiotische kenmerken zijn van belang voor het natuurdoeltype en aan welke
eisen moeten deze voldoen?
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uit welke databestanden kan de hoedanigheid van de abiotische kenmerken worden
afgeleid?
In de definitie van beleid-natuurlijke natuurdoeltypen staat de manipulatie van
natuurlijke processen op landschapsniveau in eenheden van honderden tot duizenden
hectaren centraal. Hierbij kan wel worden aangegeven welke levensgemeenschappen
binnen een grote eenheid zullen voorkomen, maar niet waar ze op een bepaald
moment zullen liggen. Het patroon zal onder invloed van gemanipuleerde processen
in de loop der tijd met een zekere onvoorspelbaarheid veranderen. Deze dynamiek
van het patroon ontstaat door natuurlijke processen die spontane bosvorming
(successie) tegengaan. Naast interacties tussen planten onderling en tussen vegetatie
en herbivoren gaat het om abiotische processen, zoals brand, windwerking,
waterwerking, hellingprocessen, stagnatie van water en het uittreden van grondwater.
Bij de omschrijving van het natuurdoeltype zijn daarom drie aspecten belicht,
namelijk:
welke levensgemeenschappen maken deel uit van het patroon van het
natuurdoeltype?
welke natuurlijke abiotische processen zijn bepalend voor de dynamiek van het
patroon?
welke omvang is noodzakelijk voor de werking van de natuurlijke processen?
Deze drie aspecten zijn gebruikt omrelevante ecosysteemkenmerken en ecologische
normen teformuleren. Eerst per levensgemeenschap enlater pernatuurdoeltype zijn
deprimaire standplaatskenmerken reliëf en substraat gedefinieerd. Hierbij is reliëf
opgevat als de positie binnen het hydrologische systeem. De primaire
standplaatskenmerken zijn samengevat in fysiotopen. Per fysiotoop is nagegaan in
welke abiotische processen de spontane bosvorming kunnen tegengaan dan wel te
niet doen. De milieubelasting is als afzonderlijke groep abiotische kenmerken
beschouwd. Hiervoor zijn twee redenen. De meeste beschikbare databestanden van
primaire standplaatskenmerken en abiotische processen zijn onvoldoende verfijnd
of actueel om de milieubelasting te beoordelen. Bovendien is het gewenst om de
benodigde inspanning van het milieubeleid ten behoeve van hetnatuurbeleid expliciet
te maken.
De ecologische normen en inzicht in het onderlinge belang van de verschillende
abiotische kenmerken zijn ontleend aan literatuuronderzoek en raadpleging van
deskundigen. Hieruit is naar voren gekomen dat slechts een relatieve aanduiding van
abiotische kansrijkdom bepaald kan worden aangezien de meeste normen slechts op
een nominale schaal zijn te beschrijven.
Uitgangspunt bij dekansrijkdombepaling was dat uitsluitend bestaande of eenvoudig
te genereren databestanden gebruikt zijn. Debeschikbaarheid van databestanden heeft
een grote rol gespeeld in de uiteindelijke kansrijkdombepaling. Zo zijn de meeste
kenmerken afgeleid uit andere kenmerken. Voor enkele kenmerken was geen goed
databestand beschikbaar. Deze kenmerken zijn uiteindelijk niet gebruikt bij de
kansrijkdombepaling.
De kansrijkdombepaling is uitgevoerd per kilometerhok. Voor primaire standplaats14

kenmerken is een kleinere ruimtelijke eenheid gehanteerd door in te zoomen per
kilometerhok.Milieubelastingskenmerken zijn voor grotereruimtelijke eenheden dan
het kilometerhok verzameld, aangezien de regionale component, die voor een
kansrijkdombepaling op nationaal niveau van belang is, relatief weinig blijkt te
variëren.
De abiotische kansrijkdomkaarten geven een relatieve aanduiding van de potentiële
ontwikkelingsmogelijkheden voor natuurdoeltypen. Door de beperkingen van de
gebruikte ecologische kennis en databestanden is het de vraag in hoeverre de
kansrijkdomkaarten aansluiten bij de actuele toestand van de natuur. Hiertoe zijn de
kansrijkdomkaarten vergeleken met het voorkomen van enkele plantensoorten en
plantengemeenschappen, diekenmerkend zijn voor een bepaald natuurdoeltype. Bij
de selectie van plantensoorten is uitgegaan van de doel- en procesparameters van
het betreffende natuurdoeltype.
Debelangrijkste vormen vandatabewerking, zoals opslag,logische transformatie en
presentatie zijn uitgevoerd met geografische informatiesystemen. ARC/INFO is
gebruikt voor het digitaliseren van gegevens, de transformatie van vlak- of
polygoonbestanden naarraster- of gridbestanden en het samenstellen en plotten van
kansrijkdomkaarten. De bewerkingen van het enorme databestand (42145 cellen met
150kenmerken) worden door polygoon-georiënteerde geografische informatiesystemen
veel langzamer uit gevoerd dan door raster-georiënteerde systemen. Het rastergeoriënteerde systeem NEDMAP is daarom gebruikt voor het uitproberen van
overlaybewerkingen en analyse van de afzonderlijke kenmerken. Deze NEDMAPapplicatie zal worden omgevormd tot een beleid ondersteunend systeem.

Resultaten
In hoofdstukken 3tot en met 8 wordt de uitwerking vandemethode ende resultaten
van de kansrijkdombepaling voor respectievelijk heuvelland-boslandschap,
boslandschap op hogere zandgronden, zandverstuivingslandschap, rivierboslandschappen, moeraslandschappen en het gedempt-dynamisch duinlandschap
beschreven.
Dekansrijkdom voorheuvelland-boslandschap is beoordeeld aan de hand van de
mate van variatie in landschappelijke positie en substraat en de hoedanigheid van
abiotische processen grondwateruitstroming en beekdynamiek (zie tabel 4).
Milieubelasting is niet meegenomen in de kansrijkdombepaling, aangezien de
landelijke databestanden nauwelijks regionale verschillen binnen heuvelland vertonen.
De mate van variatie in landschappelijke positie en substraat wordt vooral bepaald
door het voorkomen van de fysiotopen kalk, bron en beek. De meest kansrijke
gebieden liggen langs de Geul, Gulp en Selzerbeek (zie kaart 1). De abiotische
kansrijkdomkaart vertoont een goede overeenkomst met de verspreiding van zeven
plantensoorten.
Dekansrijkdom voor het boslandschap ophogere zandgronden is bepaald aan de
hand van de variatie in landschappelijke positie en substraat, de hoedanigheid van
grondwateruitstroming en de hoedanigheid van de milieubelasting (zie tabel 9).De
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mate van variatie in landschappelijke positie en substraat wordt vooral bepaald door
het voorkomen van de rijkere substraten (moderpodzolen, keileem, beekleem, potklei,
tertiaire kleien en Brabantse leem) en kwel (kaart 2). De grondwateruitstroming is
beoordeeld aan de hand van kwelintensiteit en de macro-ionensamenstelling van het
grondwater (kaart 3). De meervoudige milieubelasting is voornamelijk afgeleid uit
het stikstofgehalte van het oppervlaktewater en de mate van verdroging (kaart 4).
De meest kansrijke gebieden liggen langs de noord- en zuidwestflank van het Drents
Plateau, aan de noord- en oostzijde van het Veluwe massief en plaatselijk in Limburg
en Brabant (kaart 5). De vergelijking van de abiotische kansrijkdomkaart met de
verspreiding van plantensoorten laat een geringe overeenkomst zien. Het resultaat
is mogelijk te verbeteren door het voorkomen van rijkere substraten zwaarder te laten
wegen dan het voorkomen van kwel.
De kansrijkdombepaling voor het zandverstuivingslandschap is gebaseerd op de
aanwezigheid van duinvaaggronden en de intensiteit van de atmosferische depositie
(zie tabel 13). De hoedanigheid van de windwerking lijkt gezien de huidige
v e r s p r e i d i n g van z a n d v e r s t u i v i n g e n geen b e l a n g r i j k k e n m e r k v o o r de
kansrijkdombepaling. Het meest kansrijke gebied is het Hulshorsterzand (kaart 6).
Een vergelijking met de verspreiding van enige mos- en plantensoorten duidt er op
dat de meest kansrijke gebieden vooral potenties en geen actuele waarden kennen.
De verspreiding van de soorten relativeert bovendien het belang van atmosferische
depositie.
De kansrijkdom voor rivierboslandschappen is beoordeeld aan de hand van variatie
in landschappelijke positie en de hoedanigheid van de rivierdynamiek en
grondwaterdynamiek (zie tabel 8). Omdat goede databestanden over de accumulatie
van giftige stoffen in het buitendijkse gebied ontbreken is dit kenmerk niet
meegenomen in de kansrijkdombepaling. De variatie in landschappelijke positie is
indirect afgeleid uit de breedte van de overstromingsvlakte: hoe breder, hoe groter
in potentie de variatie. De rivier- en grondwaterdynamiek is beoordeeld per
riviertraject. Per traject is nagegaan in hoeverre stuwing, drainage of vorming van
sterk morfodynamische fysiotopen mogelijk is. De meest kansrijke gebieden voor
rivierboslandschap langs het vrij afstromend traject liggen in de Gelderse Poort en
langs de Grensmaas (kaart 7). Langs het gestuwde traject is het Maasheggenlandschap
tussen Gennep en Vierlingsbeek het meest kansrijk (kaart 8). De kansrijkdomkaarten
worden redelijk goed ondersteund door de verspreiding van plantensoorten.
De kansrijkdom voor laagveenmoerassen is bepaald aan de hand van de aard en
intensiteit van de grondwaterstroming (kwel dan wel infiltratie) en de waterkwaliteit
van het aangevoerde grond- of oppervlaktewater (zie tabel 25). De milieubelasting
is niet afzonderlijk beoordeeld omdat deze met uitzondering van de verzuring reeds
impliciet is meegenomen. De meest kansrijke gebieden liggen in de droogmakerijen
aan de westrand van het Drents Plateau, aan de noordflank van de Veluwe en in
mindere mate in het Utrechts-Hollands veengebied en in Brabant tussen Waalwijk
en Raamsdonksveer (kaart 9). De abiotische kansrijkdomkaart vertoont een geringe
overeenkomst met de verspreiding van zeven plantensoorten. Dit wordt verklaard
door een combinatie het intensieve agrarische grondgebruik op de meest kansrijke
plekken, het ontbreken van floristische data in Flevoland én het ontbreken van een
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goed databestand omde meest kansrijke plekken voor het oppervlaktewater gevoede
laagveenmoeras te beoordelen. De bestaande waardevolle laagveenmoerassen zijn
door dit laatste ten onrechte minder kansrijk beschouwd.
De kansrijkdombepaling voor oermoerassen heeft zich beperkt tot een sub-optimaal
type dat buiten de invloed van getijden wordt ontwikkeld met behulp van een
specifiek waterbeheer. Grote gebieden in Midden-Groningen, hetLage Midden van
Friesland, West-Friesland, de Flevopolders en de Hollandse waarden zijn als zeer
kansrijk aangemerkt (kaart 10).De beoordeling is gebaseerd opkenmerken die de
mogelijkheden voor het specifieke waterbeheer bepalen: deligging ten opzichte van
NAP en het aandeel van grondwaterstroming in de waterbalans (zie tabel 26). De
biotische vergelijking geeft een geringe ondersteuning van dekansrijkdomkaart. Een
verdere aanscherping van de klasse zeer kansrijk met behulp van het kenmerk
basenbezetting vanhet substraat is gewenst. Hierdoor zal het aandeel zeer kansrijk
gebied beter in overeenstemming komen met die van de andere natuurdoeltypen.
Toevoeging van de basenbezetting zal betekenen dat de meest kansrijk gebieden
vooral in de IJsselmeerpolders liggen.
De meest kansrijke gebieden voor het gedempt-dynamisch duinlandschap zijn
Midden-Schiermonnikoog, het westelijk deel van Ameland, Jan Thyssens Duin en
groede op Terschelling, de Slufter en het zuidelijk deel van de Westerduinen op
Texel, delen van het Zwanenwater, de duinen bij Hoek van Holland, Voornesduin,
Oostduinen-Kwade Hoek opGoeree en Verklikkersduinen-Oosterban op Schouwen
(kaart 11). De procedure beoordeeld de variatie in landschappelijke positie en
substraat, de grondwaterdynamiek en de milieubelasting door vergraving en
grondwateronttrekking en waterinlaat (zie tabel 34). De variatie in landschappelijke
positie en substraat is vooral afhankelijk van het voorkomen van natte duinvalleien
en binnenduinranden. De vergelijking met plantensoorten laat zien dat in meer dan
de helft van het duingebied 4 of meer plantensoorten voorkomen. Dit duidt er op
dat ook de minst kansrijke gebieden nog goede mogelijkheden bieden voor de
ontwikkeling van dit natuurdoeltype. Op basis van het actuele voorkomen van
plantensoorten en plantengemeenschappen zijn de Blink bij Noordwijkerhout, de
Amsterdamse Waterleidingduinen, het duingebied tussen Egmond en bergen en de
Koegelwieck en Kaapsduin op Terschelling waarschijnlijk ook kansrijk.

Gebruiksmogelijkheden
In hoofdstuk 9 worden de gebruiksmogelijkheden van de kansrijkdomkaarten
beschouwd. Kaarten 12en 13vatten de afzonderlijke kansrijkdomkaarten samen voor
respectievelijke heel Nederland en deEcologische Hoofdstructuur. De meest kansrijke
gebieden voor boslandschap op hogere zandgronden en moerassen liggen slechts ten
dele binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Bovendien blijken er grote verschillen
tussen fysisch geografische regio's te bestaan. Meer dan 50%van Laag-Nederland
is zeer kansrijk of kansrijk voor oermoerasontwikkeling, tegen 8 % voor
laagveenmoerasontwikkeling. Hieruit kan niet de conclusie getrokken worden dat
een bepaald natuurdoeltype eenvoudiger te realiseren valt dan een ander of dat de
E c o l o g i s c h e Hoofdstructuur niet optimaal is g e s i t u e e r d . Omdat de
kansrijkdombepaling relatief per natuurdoeltype bepaald is,kan slechts geconcludeerd
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worden dat de zoekruimte (de klassen zeer kansrijk en kansrijk) binnen de
Ecologische Hoofdstructuur voor de natuurdoeltypen heuvelland-boslandschap en
oermoeras veel groter is dan voor het boslandschap op hogere zandgronden en het
gedempt-dynamisch duinlandschap. Deze zoekruimte is echter altijd voldoende groot
om de gehele taakstelling binnen de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren.
De betrouwbaarheid van meeste kansrijkdomkaarten is optwee natuurdoeltypen na
voldoende. De kansrijkdom van het boslandschap op hogere zandgronden en het
laagveenmoeras is onderschat, met name in gebieden met respectievelijk matig
voedselrijke substraten en de bestaande oppervlaktewater gevoede laagveenmoerassen.
De kansrijkdom van oermoerassen is overschat omdat geen rekening is gehouden
met substraatkenmerken die bijdragen aan de instandhouding van een hoge
basenbezetting.
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1 Inleiding

Bij de vaststelling van het Natuurbeleidsplan (1989) bestond er een duidelijke
behoefte om de situering van deEcologische Hoofdstructuur (EHS) mede te baseren
op de ecologische kansrijkdom. Dit begrip wordt dan ook in het Natuurbeleidsplan
geïntroduceerd en globaal uitgewerkt (pagina 35). Ook het Achtergronddocument
'Grondwatersystemen' (Engelen et al., 1988) draagt bouwstenen aan voor de
uitwerking van deecologische kansrijkdom. In het Natuurbeleidsplan wordt ook een
nadere uitwerking van het begrip aangekondigd (actiepunt 4). Een dergelijke
uitwerking is noodzakelijk voor de verdere invulling van deEHS.Een ecologische
kansrijkdombepaling kan gebruikt worden als eentoets opde globale inschattingen
van de kansrijkdom, die gebruikt zijn bij het ontwikkelen van deEHS.De verdere
invulling van de EHS vindt plaats langs de lijnen die zijn geschetst in het
Meerjarenprogramma Natuur enLandschap 1993-1997 (1993) en de Ontwerp-nota
Ecosysteemvisies (Jansen et al., 1993). In de Ontwerp-nota wordt per fysisch
geografische regio het hele scala aan denkbare natuur gedefinieerd doornatuurdoeltypen. Het aantal natuurdoeltypen varieert van twee tot dertigper fysisch geografische
regio. Voor elk natuurdoeltype zijn doel- en procesparameters gedefinieerd om de
kwaliteit tekunnen toetsen. De natuurdoeltypen zijn bedoeld als eenhulpmiddel om
doelen voor een bepaald gebied te formuleren. Dit zal gebeuren in een gebiedsvisie.
Voor heel Nederland zullen voor eind 1996honderd gebiedsvisies worden opgesteld.
Bovendien wil de landelijke overheid een taakstelling formuleren. Deze zal zich
beperken tot enkele prioritaire natuurdoeltypen. De taakstelling, die zal worden
uitgedrukt hectaren per natuurdoeltype per regio, is opgenomen in de Ontwerp-nota
ecosysteemvisies. De taakstelling is gebaseerd ophet belang voor bepaalde soorten,
biogeografische overwegingen, de maatschappelijke haalbaarheid en de abiotische
kansrijkdom. Om delaatste overweging, de abiotische kansrijkdom, mee te kunnen
nemen heeft het Informatie en Kennis Centrum Natuur, Bos, Landschap en Fauna
(IKC-NBLF) een opdracht verleend aan DLO-Staring Centrum en DLO-Instituut
voor Bos- en Natuuronderzoek. Het doel van het onderzoek was:
- Een methode te ontwikkelen om op nationale schaal de abiotische kansrijkdom
voor acht zogenaamd begeleid-natuurlijke natuurdoeltypen te beoordelen.
- Aan de hand van deze methode per natuurdoeltype de abiotisch kansrijkdom in
een beperkt aantal relatieve klassen op een landsdekkende kaart aan te geven.
Abiotische kansrijkdom is voor deze landsdekkende studie gedefinieerd als de mate
waarin de relevante abiotische kenmerken overeenkomen met de eisen die een bepaald
natuurdoeltype stellen, voorzover deze opnationale en regionale schaal door menselijk
ingrijpen zijn te beïnvloeden.
De Ontwerp-nota ecosysteemvisies onderscheidt vier groepen natuurdoeltype. De
groep begeleid-natuurlijke natuurdoeltypen onderscheiden zich in beheersstrategie
van de overige groepen (nagenoeg-natuurlijke, half-natuurlijke en multifunctionele
natuurdoeltypen). Door nabootsing of demping vanbepaalde natuurlijke processen
ontstaat na relatief lange tijd een afwisseling van climax-gemeenschappen en langs
natuurlijke weg ontstane successie-stadia, waarvan soortensamenstelling enpatroon19

kenmerken moeilijk te voorspellen zijn (Jansen et al., 1993).De studie beperkt zich
om twee redenen tot begeleid-natuurlijke natuurdoeltypen. Enerzijds heeft de
lokalisering van grote natuurontwikkelingsprojecten de meeste aandacht in het
nationale natuurbeleid. Anderzijds lenen de huidige ecologische kennis en bestaande
abiotische databestanden zich binnen de beschikbare tijd eigenlijk alleen voor een
kansrijkdombepaling van grote eenheden. Een kansrijkdombepaling van halfnatuurlijke natuurdoeltypen vereist meer detail en gebruik van een bont geheel van
regionale databestanden.
Per fysisch geografische regio zijn één tot drie begeleid-natuurlijke natuurdoeltypen
onderscheiden. Het onderzoek heeft zich beperkt tot de terrestrische fysisch geografische regio's van Nederland, namelijk heuvelland, hogere zandgronden (2typen),
rivierengebied (2 typen), laagveengebied, zeekleigebied en de duinen.
De studie kent enkele belangrijke inperkingen:
- Bij dekansrijkdombepaling isuitgegaan van dehuidige toestand van de abiotische
kenmerken, niet van een toestand narealisering van generiek of gebiedsgericht
milieubeleid. Deze keuze komt voort uit de wens om de beleidsinspanning die
nodig is voor derealisering van het voorgenomen natuurbeleid zichtbaar te maken.
- De kansrijkdombepaling op nationale schaal beschouwt uitsluitend primaire
abiotische ecosysteemkenmerken voor zover door de mens te beïnvloeden op
nationaal en regionaal niveau. Dit betekent dat secundaire abiotische
ecosysteemkenmerken, zoals de aanwezigheid van een goed ontwikkelde
bosbodem, en door lokaal menselijk ingrijpen bepaalde ecosysteemkenmerken,
zoals detailontwatering, niet zijn meegenomen. In regionale en lokale
kansrijkdombepalingen zijn deze wel van belang.
- De hoedanigheid van de abiotische kenmerken is vastgesteld aan de hand van
bestaande of eenvoudig aan te maken landsdekkende databestanden. Deze keuze
komt voort uit praktische overwegingen (budget, looptijd).
Voor de duidelijkheid wordt er op gewezen dat een abiotische kansrijkdombepaling
op nationaal niveau slechts één onderdeel vormen van een totale ecologische
kansrijkdombepaling. Een ecologische kansrijkdombepaling beschouwt naast
abiotische kenmerken ook biotische, biogeografische en maatschappelijke factoren,
zoals de aanwezigheid van zaadbronnen, de omvang van geschikte leefgebieden, de
verbreidingsmogelijkheden van bepaalde diersoorten, grondmobiliteit en acceptatie
door gebruikers en bewoners.
Hoofdstuk 2 gaat in op algemene aspecten van de methode van abiotische kansrijkdombepaling, zoals welke kenmerken zijn gebruikt, hoe zijn de kenmerken
beoordeeld (ecologische normstelling) en hoe en uit welke databestanden is de
hoedanigheid van de kenmerken af te leiden. Ook gaat het in op de gehanteerde
ruimtelijke eenheden en dewijze waarop deresultaten zijn getoetst. De hoofdstukken
3 tot en met 8 gaanper natuurdoeltype nader in op de gebruikte kenmerken, normen
en databestanden. Per natuurdoeltype is een kaart samengesteld, die steeds op zijn
betrouwbaarheid is geanalyseerd. In het laatste hoofdstuk worden de resultaten
geëvalueerd. Aan de hand van deze analyse worden de gebruiksbeperkingen
omschreven en aanbevelingen voor vervolgonderzoek geformuleerd.
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2 Methode

2.1 Inleiding
Abiotische kansrijkdom is gedefinieerd als demate waarin deprimaire abiotische
ecosysteemkenmerken overeenkomen metdeeisen vaneenbepaald natuurdoeltype.
Onder primaire abiotische ecosysteemkenmerken worden in navolging van Jenny
(1946, 1980) en Vos & Stortelder (1988) de abiotische kenmerken verstaan die
relevant zijn voor de ontwikkeling van levensgemeenschappen en waarvan de
hoedanigheid in enkele honderden jaren niet of nauwelijks door de levensgemeenschappen te beïnvloeden zijn. Binnen de landschapsecologie bestaat een
redelijke consensus over de mate waarin abiotische kenmerken door
levensgemeenschappen te beïnvloeden zijn. Van der Maarel &Dauvellier (1978)
formuleren hetconcept vandehiërarchie vanwerkingssferen. Hierin isde kosmosfeer
de meest onafhankelijke werkingssfeer. In de volgorde atmosfeer, hydrosfeer,
lithosfeer neemt de mate van afhankelijkheid toe. De pedosfeer is het meest
afhankelijk van de hoedanigheid van de levensgemeenschappen. Jenny (1980)en
Vos & Stortelder (1988) beschouwen klimaat, reliëf en substraat als primaire,
onafhankelijke, abiotische ecosysteemkenmerken enhethumusprofiel en vegetatie
de secundaire of afhankelijke ecosysteemkenmerken. Ook de onderverdeling in
positionele, conditionele enoperationele ecosysteemkenmerken (VanWirdum, 1981;
Kemmers & van Wirdum, 1988) kan opgevat worden als een andere wijze van
definiëren vanrelatief onafhankelijk enrelatief afhankelijke ecosysteemkenmerken.
Kemmers (1986) geeft aandatdepositionele ecosysteemkenmerken (het 'ecologische
veld') bepaald wordt door klimaat, substraat en reliëf.
Vooreengoede definiëring vanprimaire abiotische ecosysteemkenmerken ishet van
belang omnader inte gaan opderolvandemens binnen deontwikkeling vaneen
ecosysteem. Demens kanbinnen degegeven tijdschaal vanenkele honderden jaren
vrijwel alleprimaire abiotische ecosysteemkenmerken veranderen.Voorbeelden zijn
de beïnvloeding vanhetreliëf door verlaging vandedrainagebasis, vanhet substraat
door grondverzet of voortdurende bemesting envanhetklimaat door deuitstootvan
broeikasgassen. Klijn & Udo de Haes (1990) gaan er bij de uitwerking vanhet
concept vandehiërarchie vanwerkingssferen ineenecosysteemclassificatie vanuit
dat ereenverband bestaat tussen de schaal vaneen menselijke ingreep ende aard
van deecosysteemkenmerken diebeïnvloed worden. Zokent grondbewerking slechts
een lokale werking, grondwateronttrekking een regionale en de uitstoot van
broeikasgassen eeninternationale totmondiale werking. Voor de kansrijkdombepaling
opnationale schaal zijn uitsluitend regionale verschillen binnen Nederland vanbelang,
zodat in dit onderzoek de regionaal schaal spelende menselijke invloeden zijn
bestudeerd. Meer concreet: alleen primaire abiotische ecosysteemkenmerken diedoor
nationaal enregionaal beleid zijn aante sturen zijn meegenomen. Internationaalen
lokaal bepaalde abiotische ecosysteemkenmerken zoals deinvloed vanbroeikasgassen
op het macro-klimaat en de invloed van de ontwateringstoestand opde
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vochthuishouding, van het beheer op de voedingstoestand en van lokale bronnen op
de milieubelasting zijn dus niet beoordeeld. Voor het voorliggende onderzoek is
abiotische kansrijkdom daarom ingeperkt tot de mate waarin deprimaire abiotische
ecosysteemkenmerken overeenkomen met deeisen die eenbepaald natuurdoeltype
stellen voorzover deze op nationale enregionale schaal door menselijk ingrijpen zijn
te beïnvloeden.
De abiotische kansrijkdombepaling is gebaseerd op de landevaluatiemethode, die in
het verleden gebruikt is om de bodemgeschiktheid te bepalen voor verschillende
grondgebruiksvormen zoals veeteelt, akkerbouw en bosbouw (Vink & van Zuilen,
1967;Bakker et al., 1981; DeVries &Al, 1992).In deze methodiek staan drie vragen
centraal (Vink, 1975; Framework, 1976):
- wat is de hoedanigheid van de grondgebruiksvorm?
welke eisen stelt de grondgebruiksvorm aan landschapskenmerken.?
- uit welke databestanden kan de hoedanigheid van delandschapskenmerken worden
afgeleid?
In de methode is eennatuurdoeltype opgevat als een grondgebruiksvorm, diebepaalde
eisen stelt aan de hoedanigheid van het landschap. De verschillen tussen de begeleidnatuurlijke natuurdoeltypen is zodanig groot, dat een kansrijkdombepaling voor
begeleid-natuurlijke ecosystemen in zijn algemeenheid evenmin mogelijk en zinvol
is als een bodemgeschiktheidsbepaling voor dé landbouw. In paragraaf 2.2 wordt
aangegeven op welke wijze debegeleid-natuurlijke natuurdoeltypen zijn gedefinieerd.
De eisen, die een natuurdoeltype stelt aan landschapskenmerken, zijn in twee stappen
geformuleerd. Allereerst zijn de relevante kenmerken gescheiden van de minder
relevante kenmerken. Vervolgens is op een bepaalde meetschaal de gewenste
hoedanigheid van derelevant geachte kenmerken verder gespecificeerd. In paragraaf
2.3 wordt in gegaan op de aard van gehanteerde kenmerken, meetschalen en
ecologische normen. De huidige ecologische kennis laat veelal slechts het hanteren
van een ordinale schaal toe: wat is beter of slechter. Aanduiding op de interval- of
ratioschaal waardoor concrete ecologische normen geformuleerd kunnen worden was
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niet mogelijk binnen de praktische mogelijkheden van de studie. Dit heeft als
belangrijkste consequentie dat de gehanteerde methode slechts uitspraken kan doen
over de relatieve abiotische kansrijkdom en niet over de absolute kansrijkdom. Van
Lanen et al. (1991) spreken in dit geval van een kwalitatieve landevaluatie. Met de
gebruikte methode is het dus mogelijk om aan te geven dat ontwikkeling van
natuurdoeltype A beter gaat op plek B dan op plek C. In hoeverre plek B ook
werkelijk goed genoeg is omnatuurdoeltype A te realiseren is dus niet mogelijk (zie
ook figuur 1). In dit onderzoek is getracht dit manco te ondervangen door het
resultaat van de abiotische kansrijkdombepaling te vergelijken met het voorkomen
van plantensoorten en plantengemeenschappen. In paragraaf 2.6 wordt het doel en
de opzet van de biotische vergelijking uitgewerkt.
De beschikbaarheid van bruikbare databestanden heeft een grote rol gespeeld bij de
ontwikkeling van de methode. De bestanden dienen de gehele fysisch geografische
regio of heel Nederland te dekken. Bovendien dient dekaartschaal aan te sluiten bij
het doel van het onderzoek. In paragraaf 2.4 wordt een motivatie gegeven van de
kaartschaal en kleinste ruimtelijke eenheid.
De methode is uitgevoerd met behulp van geografische informatiesystemen (GIS),
die bij uitstek geschikt zijn om ruimtelijke gegevens te bewerken. GIS maakt het
mogelijk om de beslisregels voor een bepaald natuurdoeltype toe te passen op de
relevante ruimtelijke databestanden (kaarten). Daarnaast zullen de databestanden
opgenomen worden in een beslissing-ondersteunend systeem (BOS).In paragraaf 2.5
wordt een overzicht gegeven van de gegevensbewerkingen en GIS-systemen.

2.2 Definiëring van natuurdoeltypen
De omschrijving van begeleid-natuurlijke natuurdoeltypen is per definitie vrij globaal.
In de definitie staat de manipulatie van natuurlijke processen op landschapsniveau
in eenheden van honderden tot duizenden hectaren centraal. Er kan wel aangegeven
worden welke levensgemeenschappen binnen een eenheid voor komen, maar niet
waar ze op een bepaald moment zullen liggen. Het patroon is dus niet bekend
aangezien deze onder invloed van de (gemanipuleerde) natuurlijke processen in het
loop der tijden met een zekere onvoorspelbaarheid zal wisselen. Deze dynamiek van
het patroon ontstaat door natuurlijke processen die spontane bosvorming (successie)
tegengaan. Naast interacties tussen planten onderling en tussen vegetatie en
herbivoren gaat het om natuurlijke abiotische processen, zoals brand, ijswerking
windwerking, waterwerking, hellingprocessen, stagnatie van grondwater en het
uittreden van grondwater (bronnen en kwel) (Van Leerdam et al. 1993).Op plaatsen
waar deze processen werkzaam zijn wordt bodemvorming en successie tegen gegaan
of te niet gedaan. Bij sommige processen kan het invloedsgebied snel in de tijd
veranderen (watererosie) bij andere is het zeer constant (kwel).
Bij de definiëring van een natuurdoeltype is er naar gestreefd om drie aspecten te
specificeren (zie figuur 2):
- De verschillende levensgemeenschappen, die deel uit maken van het wisselende
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Fig. 2 Een begeleid-natuurlijk natuurdoeltype wordt gedefinieerd door de aanwezige
levensgemeenschappen, natuurlijke processen en omvang

patroon.
- Denatuurlijke abiotische processen, diebepalend zijn voor dedynamiek van het
patroon.
- De omvang van het natuurdoeltype, die nodig is voor de werking van natuurlijke
processen.
De levensgemeenschappen die binnen een begeleid-natuurlijk natuurdoeltype
voorkomen, zijn gespecificeerd aan dehand van de half-natuurlijke natuurdoeltypen
uit de Ontwerp-nota ecosysteemvisies (Jansen et al., 1993). Deze half-natuurlijke
natuurdoeltypen zijn veel kleiner en homogener gedefinieerd dan de begeleidnatuurlijke typen en komen overeen met plantengemeenschappen van Westhoff &
Den Held (1969). Per fysisch geografische regio zijn de half-natuurlijke
natuurdoeltypen gegroepeerd naar gemeenschappelijke primaire standplaatseisen.
Binnen een groep is de vegetatiestructuur, mede onder invloed van beheer en
successie, verschillend. Binnen de fysisch geografische regio zijn deze groepen halfnatuurlijke natuurdoeltypen met dezelfde primaire standplaatseisen te ordenen naar
landschappelijke positie en substraat. Er is gestreefd naar een zodanige groepering
dat de gehele bandbreedte aan landschappelijke posities (van waterscheiding tot
drainagebasis) en substraten binnen een bepaalde fysisch geografische regio wordt
gedekt. Tot slot is aangegeven welke groepen half-natuurlijke natuurdoeltypen binnen
een bepaald begeleid-natuurlijk type dienen voor te komen. Deze informatie is
gebruikt omde relevante abiotische ecosysteemkenmerken nader te definiëren (zie
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2.3) en een selectie van plantensoorten en -gemeenschappen voor de biotische
vergelijking te maken (zie 2.6).
Bovendien zijn de groepen gebruikt om aan te geven welke natuurlijke abiotische
processen van belang zijn voor een bepaalde groep.Bij de analyseis gebruik gemaakt
van de beschrijving van nagenoeg-natuurlijke referentie-ecosystemen (van Leerdam
et al., 1993). Deze informatie is gebruikt om de relevante abiotische ecosysteemkenmerken te selecteren (zie 2.3).
De omvang van een natuurdoeltype is van belang voor natuurlijke processen met een
grote ruimtelijke dynamiek. Onder nederlandse omstandigheden gaat het vooral om
natuurlijke begrazing en erosie en sedimentatie onder invloed van wind- en
waterwerking. Inde Ontwerp-nota ecosysteemvisies wordt voor begeleid-natuurlijk
natuurdoeltypen eenmaat vanenkele honderden tot duizenden hectaren aangehouden.
Ook biogeografische overwegingen spelen een belangrijke rol bij de bepaling van
de omvang van begeleid-natuurlijke natuurdoeltypen (zietabel 3in de Ontwerp-nota
ecosysteemvisies). Volgens Klijn & Harms (1990) zorgt een aanzienlijk omvang
bovendien een betere buffering van randinvloeden en eenvoudigere toepassing van
interne zonering biedt. Geesink & Bleuten (1993) geven aan dat buffering van de
EHS tegen hydrologische en atmosferische beïnvloeding enorme oppervlakten vraagt,
gebruikt.

2.3 Ecologisch relevante kenmerken
In de inleiding is aangegeven dat de abiotische kansrijkdom afgeleid is van de
hoedanigheid van primaire abiotische ecosysteemkenmerken voor zover deze
beïnvloed worden door menselijke ingrepen op nationale en regionale schaal. Deze
abiotische ecosysteemkenmerken zijn verder onderscheiden in drie groepen, namelijk
de primaire standplaatskenmerken, de hoedanigheid van de natuurlijke abiotische
processen oftewel kortweg abiotische processen en de hoedanigheid van de
milieubelasting.
Landschappelijke positie en substraat zijn als primaire standplaatskenmerken
beschouwd. Dezekomen overeen met de state factors reliëf en moedermateriaal van
Jenny (1946, 1980) en Vos &Stortelder (1993).Verschillen in macro-klimaat zijn
voordebeschouwde natuurdoeltypen opde schaal van Nederland nietrelevant geacht.
In deze studie is landschappelijke positie opgevat als positie binnen het hydrologisch
systeem. Hieronder valt zowel de ligging ten opzichte van het grondwater
(kwel/infiltratie), ligging binnen het drainagestelsel (bovenloop/benedenloop), de
afstand tot de stroomdraad van een rivier of beek als de drainagetoestand van de
plek. Kemmers & van Wirdum (1988) noemen dit het hydrologische veld. Bij de
definiëring van de landschappelijke positie is uitgegaan van een vier-geleding van
het landschap (zie figuur 3):
- In infiltratiegebieden en langs bovenlopen van beekjes is sprake van een constante
afvoer van water. Dit water voert constant opgeloste stoffen af naar lager gelegen
gebieden. In gebieden met vrij arme substraten bevat het water , evenals de
25

atmoclienwater
lithoclienwater

/

rheoclienwater

Sr—
1
(f
|infiltratiegebied|

/

thallasoclienwater

/ \

m

^

loverstromingsvlakte]

cW
m>//
|i ^oK

Vfc^

jkwelqebied |

ffkwelqebied |

'"'iiiiiiipiii r * i•*

Fig. 3 Landschappelijke positie en watertype

neerslag, heel weinig opgeloste bestanddelen. Van Wirdum (1980) noemt dit
atmoclien water. De ecosysteemontwikkeling neigt hier naar oligotrofe
levensgemeenschappen, zoals hoogveen, berkenbroek en eiken- of berkenbossen.
In kwelgebieden en overstromingsvlakten op grotere afstand van de stroomdraad
van beken en rivieren is sprake van regelmatige aanvoer van water, dat veel
opgeloste bestanddelen maar geenmeegevoerde sediment en detritus (meer)bevat.
Van Wirdum (1980) noemt dit grondwaterachtig of lithoclien water. De
ecosysteem ontwikkeling tendeert naar mesotrofe levensgemeenschappen, zoals
elzenbroekbos, kleine zeggenmoerassen of blauwgraslanden.
In midden- en benedenlopen van beken en rivieren en in overstromingsvlakten
direct langs beken en rivieren is ook sprake van constante aanvoer van water.
Onder invloed van de hogere stroomsnelheid bevat het water niet alleen veel
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opgeloste maar ook veel meegevoerde stoffen. Dit water noemen we rheoclien.
De ecosysteemontwikkeling gaat in de richting van zoete, eutrofe
levensgemeenschappen, zoals grote zeggen- enrietmoerassen,wilgenvloedbossen
en iepen-essenbossen.
- Uiteindelijk komt het meeste water in de zeeterecht, waar meegevoerde stoffen
bezinken en opgeloste stoffen worden geconcentreerd door de voortdurende
verdamping. Het zeewater kent een veel hogere gehalte opgeloste stoffen dan het
rheocliene en lithocliene water. Van Wirdum (1980) noemt dit thallasoclien water.
Het wordt aangetroffen in gebieden die gevoed worden vanuit de zee.
De drainage toestand geeft een verdere specificering van de landschappelijke positie
(zie ook Van Beusekom et al., 1990). Een stagnerende afvoer, zoals in gebieden
zonder of met een slecht ontwikkeld drainagestelsel en/of een slecht doorlatende
ondergrond, zijn nat en tenderen bij het ontbreken van voldoende aanvoer van
lithoclien water naar oligotrofe, natte levensgemeenschappen vanwege de dominantie
van regenwater. Een sterke afvoer, zoals in gebieden met een fijnmazig en ruim
drainagestelsel en/of een zeer doorlatende bodem, zijn droog en, indien het substraat
vrij arm aan mineralen is, eveneens atmoclien. Lithoclien water vindt men onder
Nederlandse klimaatomstandigheden bij voorkeur op plekken met een enigszins
geremde afvoer en eenregelmatige aanvoer van lithoclien grond- of oppervlaktewater.
Substraat heeft betrekking op eigenschappen van het moedermateriaal én de
bodemhorizonten, die gevormd worden in de loop van enkele honderden tot tien
duizendenjaren. Kenmerken van het humusprofiel, die veel sneller veranderen, zijn
als secundaire ecosysteemkenmerken, en dus niet als substraat, opgevat, zo is het
voorkomen van een goed ontwikkelde bosbodem niet in de abiotische
kansrijkdombepaling meegenomen.
In 2.2 is aangegeven dat per fysisch geografische regio één of meerdere groepen
natuurdoeltypen met dezelfde landschappelijke positie en substraat geformuleerd. Per
groep zijn de primaire standplaatskenmerken omschreven. Een ruimtelijke eenheid
waarbinnen de primaire standplaatskenmerken van deze groep half-natuurlijke
natuurdoeltypen homogeen is,wordt een fysiotoop genoemd (Vos et al., 1978; Farjon,
1987).Defysiotopen zijn gebruikt om degewenste variatiein landschappelijke positie
en substraat te definiëren en te beoordelen.
De abiotische processen zijn van belang voor het tegengaan of te niet doen van
spontane bosvorming. Bovendien zijn ze tezamen met de interactie tussen planten
en tussen vegetatie en fauna verantwoordelijk voor de dynamiek van het ruimtelijk
patroon van de levensgemeenschappen. Opplekken waar deze processen een grote
intensiteit en frequentie kennen ontwikkelen zich zogenoemde azonale of fysiografisch
bepaalde levensgemeenschappen (Vos & Stortelder, 1988). Voorbeelden zijn
kalkmoerassen onder invloed van sterkekwel, duinvegetaties onder invloed van sterke
windwerking en rietmoerassen en wilgenvloedstruwelen onder invloed van
waterwerking. Per fysiotoop is nagegaan in hoeverre dit soort fysiografisch
gecontroleerde levensgemeenschappen alskarakteristiek voor het begeleid-natuurlijke
ecosysteem kan worden beschouwd.
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Er zijn vier meetschalen waarop waarnemingen geregistreerd kunnen worden.
De nominale schaal geeft een unieke naam aan een bepaald verschijnsel, maar
geen waarde. Dit type data laat geen rekenkundige bewerkingen zoals
rangschikking, optellen of vermenigvuldigen toe. De ordinale schaal
rangschikt data naar een bepaald kenmerk. Het meetinterval is echter niet
gestandaardiseerd. Ordinale data kunnen dus gerangschikt worden maar niet
bijelkaar worden opgeteld of vermenigvuldigd. De intervalschaal en de
ratioschaal hanteren beiden een gestandaardiseerd meetinterval. Beide type
data kunnen bijelkaar opgeteld of van elkaar afgetrokken worden. De
ratioschaal kent in tegenstelling tot de intervalschaal een echt nulpunt. Data op
de ratioschaal kunnen daarom vermenigvuldigd en gedeeld worden, data op de
intervalschaal niet.

De mens is in staat omprimaire ecosysteemkenmerken te wijzigen. In het kader van
het waterbeheer is de landschappelijke positie gewijzigd, bijvoorbeeld door diepe
ontwatering van kwelgebieden .De aanvoer van verzurende en vermestende stoffen
wijzigt de hoedanigheid van het substraat. Ook de werking van abiotische processen
is aan banden gelegd door de inplant van duinvegetaties, bedijking, stuwing,
bekribbing en bestening van rivieren en beken en drooglegging van kwelgebieden.
Deze vormen van milieubelasting zijn af te leiden van de actuele hoedanigheid van
primaire standplaatskenmerken en abiotische processen. De meeste gebruikte
databestanden zijn echter onvoldoende actueel of hanteren een te weinig verfijnd
meetbereik om deze milieubelasting duidelijk te maken. Verdroging, verzuring en
vermesting zijn daarom als aparte kenmerken onderscheiden. Bij de beoordeling van
deprimaire standplaatskenmerken, is steeds getracht dehoedanigheid zonder invloed
van de mens als uitgangspunt tenemen. In paragraaf 2.5 zal ingegaan worden hoe
deze niet door de mens beïnvloedde hoedanigheid van de primaire standplaatskenmerken is afgeleid.
De menselijke invloed op abiotische processen is in grote lijnen als onomkeerbaar
opgevat voor zover het gaat om een kansrijkdom bepaling van begeleid-natuurlijke
natuurdoeltypen. De Ontwerp-nota ecosysteemvisies gaat er namelijk vanuit dat
beperkingen vanuit rivier- of duinbeheer een vrij harde randvoorwaarde zijn voor
de ontwikkeling van begeleid-natuurlijke natuurdoeltypen.

2.4 Ecologische normstelling
Een kwantitatieve landevaluatie, die in staat is om de absolute abiotische kansrijkdom
te bepalen, is uitsluitend mogelijk indien voor elk kenmerk een bijbehorende
ecologische grenswaarde of norm geformuleerd kan worden. Hierbij is van belang
opwelke meetschaal is gehanteerd (ziekader).Eenkwantitatieve landevaluatie vereist
normen die zijn aangeduid op de ratioschaal. Bovendien is inzicht in het onderlinge
gewicht van de verschillende kenmerken noodzakelijk. Literatuuronderzoek en
raadpleging van deskundigen hebben duidelijk gemaakt dat een dergelijke
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kwantitatieve aanpak binnen de praktische mogelijkheden van deze studie niet
haalbaar is.De eisen aan primaire standplaatskenmerken zijn meestal slechts opeen
nominale meetschaal aan te duiden. Diverse milieu-effect-studies, zoals het Nationaal
Verzuringsprogramma, hebben weliswaar ecologische normen ontwikkeld, die op
een ratioschaal zijn aangeduid. Deze normen geven echter aan wanneer er sprake
is van een meetbaar effect op een soort. Dit type normen is niet bruikbaar geacht
voor deze studie,die zich immers richt op entiteiten die een breed scala aan soorten
met nogal verschillende ecologische amplituden omvat. Bovendien zijn dit type
ecologische normen zodanig scherp,dat zij vrijwel overal binnen Nederland worden
overschreden.
In de gehanteerde kwalitatieve landevaluatie is vrijwel uitsluitend gewerkt met
beoordeling van kenmerken aan dehand van nominale of interval meetschalen. De
kenmerken, waarbij een nominale meetschaal is gehanteerd, zijn vrijwel uitsluitend
gebaseerd op deskundigen oordeel. Indien er geschikte databestanden met een interval
of ratioschaal beschikbaar waren, isdeactueel voorkomende frequentieverdeling van
het betreffende kenmerk binnen de fysisch geografische regio gebruikt om een
relatieve norm teformuleren. De mediaanwaarde isals norm gekozen. Inde ene helft
van de regio overschrijdt het betreffende kenmerk de norm, in de andere helft ligt
de waarde van het kenmerk beneden de norm. Ook het relatieve gewicht van de
afzonderlijke kenmerken is uitsluitend gebaseerd op deskundigen oordeel.
Het ontbreken van goede ecologische normen is ten dele ondervangen door het
uiteindelijke resultaat te vergelijken met het historisch voorkomen van plantensoorten
en gemeenschappen (zie paragraaf 2.7).

2.5 Databestanden
Het gebruik van bestaande of eenvoudig te genereren digitale databestanden is
uitgangspunt van de kansrijkdombepaling geweest. Dit uitgangspunt heeft een
belangrijke invloed gehad op de uiteindelijk gekozen procedure om de abiotische
kansrijkdom te bepalen. De keuze van de gebruikte databestanden is gebaseerd op
de gehanteerde meetvariabele, ruimtelijke eenheid en meetschaal. Bovendien is zoveel
mogelijk uitgegaan van bestaande digitale databestanden. Enkele bestanden zijn
gedigitaliseerd voor dit onderzoek.
Databestanden met de gewenste meetvariabelen zijn veelal niet beschikbaar. Dit geldt
met name voor de primaire standplaatskenmerken en de abiotische processen. Bij
het ontbreken van een direct geschikt databestand is gezocht naar databestanden
waaruit hetkenmerk is af te leiden. Zozijn voor deprimaire standplaatskenmerken
voor hogere zandgronden en heuvelland geen geschikte geomorfologische,
hydrologische en geologische databestanden beschikbaar. Er is gekozen om ze af
te leiden uit het LKN-bodem- en grondwatertrappenbestand. Bodemkundige
kenmerken zijn in principe evenals een levensgemeenschap te beschouwen als een
uitdrukking van de primaire standplaatskenmerken. Bovendien zijn zebeïnvloed door
ingrepen vande mens.Daarom zijn bij deafleiding relatief eenvoudig te beïnvloeden
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bodemkenmerken minder belangrijk geacht dan meer permanente bodemkenmerken.
Zo zijn grondwatertrappen weliswaar gebruikt om de landschappelijke positie af te
leiden, maar altijd in combinatie met andere bodemkenmerken en met
verontachtzaming van menselijke invloed op de ontwateringstoestand. Zo is geen
onderscheid gemaakt tussen grondwatertrappen I, II enIII.Voor enkele kenmerken
was geen goed databestand beschikbaar. Deze kenmerken zijn uiteindelijk niet
opgenomen in de procedure. Deze keuze heeft natuurlijk een belangrijke invloed op
het uiteindelijke resultaat.
Deeisen die aan deruimtelijke eenheid van de databestanden gesteld wordt verschilt
perkenmerk. In het onderzoek zijn drie ruimtelijke maten gehanteerd, namelijk 0,25
hectare, één vierkante kilometer en enkele tientallen vierkante kilometer. De kleinste
ruimtelijke eenheid is gehanteerd omdeprimaire standplaatskenmerken tebeoordelen.
De standplaats is de kleinste in een bepaald verband als eenheid te beschouwen
omgeving van de plant (Van Beusekom et al. 1990).Voor plantensoorten, die voor
het natuurbeheer van belang zijn, kan het om ruimtelijke eenheden gaan van enkele
vierkante c e n t i m e t e r s (zie o n d e r m e e r Van Wirdum, 1987). Voor de
kansrijkdombepaling is aangesloten bij de standplaatsdefinitie van Van Beusekom
et al. (1990), die voor deplantengroei min of meer homogene abiotische ruimtelijke
eenheden af leiden van deBodemkaart van Nederland schaal 1:50 000 tot 1:250 000.
Dankzij de opzet van de datastructuur van de Landschapsecologische Kartering van
Nederland is het mogelijk om de daarin opgenomen informatie van de 1:50 000
bodemkaart operationeel te maken voor landsdekkende toepassingen. Perkilometerhok
is de oppervlakte van bodem-grondwatertrappen-combinaties opgeslagen. Hierdoor
is het mogelijk bepaalde vormen van variatie binnen een kilometerhok te evalueren
zonder dat de concrete ligging van het patroon binnen hetkilometerhok bekend is.
Proceskenmerken zijn zoveel mogelijk opkilometerhok niveau verzameld, aangezien
deze een uitwerking hebben op meerdere typen standplaatsen, maar daarnaast tot
landschapsonderdelen van beperkte omvang beperkt blijft (beekdal, helling,
uiterwaard). Met name waterkwaliteitsgegevens bleken echter niet op dit gewenste
ruimtelijke aggregatieniveau beschikbaar. Om pragmatische redenen is in deze
gevallen uitgegaan van databestanden met een grovere ruimtelijke eenheid.
Milieubelastingskenmerken zijn voor grotere ruimtelijke eenheden verzameld,
aangezien de regionale component, die voor de kansrijkdombepaling op nationaal
niveau van belang is,relatief weinig blijkt te variëren. Hierbij is gebruikt gemaakt
van nogal verschillende ruimtelijke eenheden, zoals 5*5 kilometerhokken
(atmosferische depositie), ecohydrologische districten (verdroging) en PAWNdistricten (vermesting en waterinlaat).

2.6 Gegevensverwerking en GIS-pakketten
De gebruikte databestanden hebben een ruimtelijk karakter. Geografische
informatiesystemen zijn bij uitstek geschikt om dit soort gegevens te bewerken. De
belangrijkste bewerkingen zijn opslag, logische transformatie en presentatie. Voor
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dit onderzoek is gebruik gemaakt van verscheidene GIS-pakketten. ARC/INFO versie
5.0.2 (ARC/INFO Users Guide, 1991) is gebruikt voor digitaliseren van gegevens,
de transformatie van vlak- of polygooninformatie naar raster- of gridcelinformatie
en het samenstellen en plotten van kaarten. NEDMAP versie 1.6 (Sterling, 1991)
is gebruikt voor het opstellen van de beslisregels, de bepaling van oppervlakten, het
presenteren van gegevens op grafische beeldschermen en het printen van tekstfiguren.
Incidenteel is gebruik gemaakt van het raster georiënteerde GIS-pakket MAP2 (Van
de B e r g et a l . , 1 9 8 5 ) . D i t p a k k e t is v o o r a l g e b r u i k t om z o g e n a a m d e
omgevingsbewerkingen, uit te voeren, die waarden van aangrenzende cellen mede
in beschouwing nemen. Gegevensuitwisseling tussen deze pakketten verliep via
speciale interfaces en Single Variable File-bestanden. Het gebruik van verschillende
GIS-pakketten naast elkaar heeft belangrijke voordelen. Elk pakket heeft zijn eigen
zwakke en sterke punten, zodat het gebruik van de pakketten naast effectiever is.
Bijvoorbeeld ARC/INFO 5.0.2 behandelt rasterinformatie als een vlakkenkaart,
waarbij alle vlakken regelmatige cellen zijn. Het basisbestand omvat 91 000 vlakjes.
In het volledige bestand zijn ongeveer 150 kenmerken aan elk polygoon toegevoegd,
zodat de volledige datamatrix ruim 6 miljoen posities omvat. Deze bewerkingen
worden veel sneller uitgevoerd door de raster georiënteerde GIS-pakketten NEDMAP
en MAP2. NEDMAP is vooral sterk in grafische presentatie, MAP2 vooral in meer
geavanceerde bewerkingen.
Alle gebruikte gegevens zijn opgeslagen in ARC/INFO en NEDMAP. De gebruikte
gegevens kennen verschillende formaten:
Polygonen, onregelmatige vlakken of lijnen waarvan de vorm bepaald wordt door
het kenmerk. Per kenmerk kan de vorm van de polygonen sterk verschillen.
Kilometerhokken zijn gridcellen van 1*1 km.
Uurhokken of atlasblokken zijn gridcellen van 5*5 km.
Bij gridcellen ligt de grootte van de cel vast. Het opgeslagen kenmerk wordt bepalend
geacht voor de betreffende cel. Voor de bewerkingen zijn alle gegevens naar
k i l o m e t e r h o k k e n o m g e z e t . De k i l o m e t e r h o k k e n c o r r e s p o n d e r e n met het
kilometernetwerk van de Topografische Kaart van Nederland, dat is gerelateerd aan
het Amersfoortse coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting. De kilometer-matrix
is 280*325 hokken groot. Op de X-as lopen de waarden van 0 tot 280, op de Y-as
van 300 tot 625. Bij omzetting van polygonen naar kilometerhokken is steeds de
waarde van het kenmerk in het centrum van het kilometerhok overgenomen.
In totaal zijn 119 kenmerken opgenomen in het databestand, door bewerkingen zijn
er een dertigtal aan toegevoegd. Aanhangsel 4 geeft een overzicht van de
aangemaakte databestanden. De meeste kenmerken, in totaal 72, waren oorspronkelijk
in uurhokformaat: de plantensoorten, de plantengemeenschappen en de atmosferische
depositie. Alle ander kenmerken zijn oorspronkelijk van polygoonformaat. In
aanhangsel 4 vindt men een beschrijving van de gebruikte polygoon- en
uurhokbestanden. Dertien van de polygoonbestanden komen uit het databestand van
de Landschapsecologische Kartering van Nederland (LKN). De oorspronkelijke
polygoon-bestanden zijn naar kilometerhokken getransformeerd door het
oppervlakteaandeel van het betreffende kenmerk aan de gridcel toe te kennen. Binnen
LKN zijn de selecties van kenmerken uitgevoerd met SQL*Plus (SQL Plus Users
guide, 1987) en SQL*Info (Van Randen, 1993).
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Voor de samenstelling en produktie van de kansrijkdomkaarten zijn de procedures
vastgelegd met behulp van de ARC/INFOprogrammeertaal 'ARC Macro Language'
(AML). De AML's bestaan grofweg uit twee delen; een selectieprocedure binnen
het relationele database managementsysteem INFO van ARC/INFO en een
piotprocedure met standaard opmaak binnen de ARCPLOT-module van ARC-INFO.
Voor de meeste eenvoudige bewerkingen op een grafisch beeldscherm, zoals
presentatie van de afzonderlijke kenmerken, presentatie vantussen- en eindresultaten,
het uitproberen van eenvoudige overlaybewerkingen, het ontwerpen van
kaartlegenda's, het bepalen van oppervlakteaandelen, zijn de databestanden en
resultaten in gelezen in NEDMAP. De applicatie voor dit onderzoek is opgenomen
in het menubestand KANS.MENU.

2.7 Biotische vergelijking
De abiotische kansrijkdom geeft een relatieve aanduiding van de potentiële
ontwikkelingsmogelijkheden voor natuurdoeltypen. Door de aard van de gebruikte
e c o l o g i s c h e kennis en d a t a b e s t a n d e n is het de vraag in hoeverre de
kansrijkdomkaarten aansluiten bij de actuele toestand van de natuur. Bovendien is
door onvoldoende bestaande kennis over ecologische normstelling een absolute
kansrijkdombepaling niet mogelijk. Om een indruk te krijgen van de overeenkomst
met bestaande natuurwaarden en de absolute kansrijkdom zijn de kansrijkdomkaarten
vergeleken methet actuele voorkomen vanplantensoorten en plantengemeenschappen.
Hiervoor zijn per natuurdoeltype enkele plantensoorten en plantengemeenschappen
geselecteerd, die de Ontwerp-Nota Ecosysteemvisies (Jansen et al., 1993) hanteert
als doelparameters. Deze doelparameters zijn bedoeld om de realisatie van de
betreffende natuurdoeltype te toetsen. Bij de vergelijking zijn twee hypotheses
gehanteerd:
1. In gebieden, die matig/weinig kansrijk zijn genoemd, komen relatief minder cellen
metplantensoorten of plantengemeenschappen voordan inhet gehele gebied dat
bij de kansrijkdombepaling is onderzocht (meestal de fysisch geografische regio).
Ookkan het aantal soorten of gemeenschappen per celkleinerzijn. Cellen zonder
plantensoorten of plantengemeenschappen komen dan relatief meer voor dan in
het gehele beschouwde gebied.
2. In gebieden, die zeer kansrijk/kansrijk zijn genoemd, komen relatief meer cellen
voor met twee of meer plantensoorten of plantengemeenschappen dan in het
gehele beschouwde gebied. Ookkan het aantal soorten of gemeenschappen groter
zijn. Cellen zonder plantensoorten of plantengemeenschappen komen danjuist
relatief minder voor dan in het gehele beschouwde gebied.
Deze hypotheses zijn niet statistisch onderzocht. Hiervoor zijn geavanceerde statische
methoden nodig, omdat de onderzochte cellen niet onafhankelijk zijn van elkaar. De
hypotheses zijn globaal onderzocht door de cumulatieve frequentieverdeling per
kansrijkdomcategorie te vergelijken met verdeling over alle kansrijkdomklassen.
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Bij de vergelijking is een onderscheid gemaakt tussen bestaande natuurgebieden en
gebieden die nu een andere gebruiksfunctie dan natuurgebied hebben. In bestaande
natuurgebieden zullen meer geselecteerde plantensoorten/plantengemeenschappen
voorkomen dan in niet-natuurgebieden. Bestaande natuurgebieden waar de
hoeveelheid soorten en/of gemeenschappen achterblijft bij de verwachting geven
aanleiding om de methode van kansrijkdombepaling nader te bestuderen.
Om de mogelijke invloed van de selectie van abiotische kenmerken, ecologische
grenswaarden en abiotische databestanden te beoordelen is in sommige gevallen de
verdeling van de plantensoorten of plantengemeenschappen over afzonderlijke
kenmerkklassen beschouwd, die in dekansrijkdombepaling een rol hebben gespeeld.
De invloed van de selectie van soorten en plantengemeenschappen en biotische
databestanden is onderzocht aan de hand van verspreidingskaartjes en synecologische
beschrijvingen.
De kansrijkdomkaarten zijn ompragmatische redenen vergeleken met de verspreiding
van maximaal acht plantensoorten. Door de beperking in aantal plantensoorten
waarmee in deze studie gewerkt kon worden, is de keuze van plantensoorten van
groot belang. Een andere keuze van soorten kan een ander resultaat laten zien.
Daarom is naast een vergelijking met alleen plantensoorten ook een vergelijking
gemaakt met het voorkomen van plantengemeenschappen. Hiermee is een grotere
soortengroep meegenomen in de vergelijking. Debenadering via plantensoorten én
plantengemeenschappen kan als elkaar aanvullend worden beschouwd.
Selectie van plantensoorten
Dekeuze van plantensoorten is gebaseerd op deconcept-versie van de Ontwerp nota
Ecosysteemvisies vanjanuari 1993.Dit concept geeft nog geen invulling van dedoelen procesparameters voor de begeleid-natuurlijke doeltypen. Daarom is gebruik
gemaakt van de doel- enprocesparmaters voor dehalf-natuurlijke natuurdoeltypen.
Drs. S.J.R.Jansen heeft aangegeven welke half-natuurlijke natuurdoeltypen in ieder
geval aanwezig moeten zijn in de begeleid-natuurlijke doeltypen. Uit de lijsten met
plantensoorten van deze half-natuurlijke natuurdoeltypen zijn gemiddeld zeven soorten
geselecteerd. Tabel 1geeft een overzicht van de geselecteerde plantensoorten per
natuurdoeltype. Bij de keuze van soorten is rekening gehouden met de volgende
criteria:
- Een soort moet niet heel algemeen in Nederland voorkomen. Te algemeen
voorkomende soorten zijn niet differentiërend genoeg.
- Een soort moet ook niet te zeldzaam zijn. Vanwege het beperkte voorkomen van
zeldzame soorten zouden veel plantensoorten geselecteerd moeten worden voor
de vergelijking met kansrijkdom.
De geselecteerde soorten moeten voldoende spreiding kennen over de
verschillende standplaatsen en structuurtypen die binnen het betreffende
natuurdoeltype voorkomen. Om dittecontroleren zijn de soorten toegedeeld naar
de ecologische groepen volgens Runhaar et al (1987).Tabel 1toont de spreiding
van de geselecteerde plantensoorten over de ecologische groepen.
- De ecologische amplitude van soorten moet niet te smal zijn: een soort is dan
te weinig representatief voor een natuurdoeltype. De ecologische amplitude moet
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Tabel 1 De geselecteerde plantensoorten voor de biotische vergelijking. Per plantensoort
is aangegeven is de eventuele status als doelparameter in de Ontwerp-nota
ecosysteemvisies (Jansen et al., 1993) en de ecologische groep volgens Runhaar
et al. (1987)
*

**

Boslathyrus
Daslook
Boswederik
Duifkruid
Wilde marjolein
Bergnachtorchis
Eenbloemig parelgras

i
i
i
tz

H43
H43 H47
H42
G43
G43 G47k
G43 H43
H43

Luronium natans
Cardamine amara
Scirpus sylvaticus
Ulex europeaus
Hieracium sabaudum
Hypericum pulchrum

Drijvende
waterweegbree
Bittere veldkers
Bosbies
Gaspeldoorn
Boshavikskruid
Fraai hertshooi

it
i

•

W17
G27 H27 H28
G27 H27 H28
H62
H42
G62 H62

Hypochaeris glabra
Scleranthus perennis
Racomitrium lanuginosum
Racomitrium canescens

Glad biggekruid
Overblijvende
hardbloem
Heidebisschopsmuts

it
it

P62 G62
P62

-

-

•

•

Allium oleraceum
Sedum reflexum
Reseda luteola
Cynodon dactylon
Allium scorodoprasum
Arum maculatum
Lamium maculatum

Moeslook
Tripmadam
Wouw
Handjesgras
Slangelook
Gevlekte aronskelk
Gevlekte dovenetel

i
it

G43 G47k
P60mP62
P63r
P47 P67
G47k H47 H67
H43 H47
G47 R47 H47

Potamogeton acutifoUus
Cirsium dissectum
Dactylorhiza majalis
Lathyrus palustris
Triglochin palustris
Carex diandra
Pedicularis palustris

Spitsbladig fonteinkruid
Spaanse ruiter
Breedbladige orchis
Moeraslathyrus
Moeraszoutgras
Ronde zegge
Moeraskartelblad

i
it
it

Ranunculus baudotii
Fritillaria meleagris
Parapholis strigosa
Hippuris vulgaris
Triglochin palustris
Dryopteris cristata
Alopecurus bulbosus

Zilte waterranonkel
Kievitsbloem
Dunstraat
Lidsteng
Moeraszoutgras
Kamvaren
Knolvossestaart

i
itz

Anthyllus vulneraria
Anchusa officinalis
Erynchium maritimum
Gahum verum spp. maritimum
Parnassia palustris
Ophioglossum vulgatum
Dactylorhiza majalis
Epipactis palustris

Wondklaver
Gewone ossetong
Blauwe zeedistel
Duinwalstro
Parnassia
Addertong
Breedbladige orchis
Moeraswespenorchis

i
i
it

Natuurdoeltype

Latijnse naam

Nederlandse naam

heuvellandboslandschap

Lathyrus sylvestris
Allium ursinum
Lysimachia nemorum
Scabiosa columbaria
Origanum vulgare
Platanthera bifolia spp chloranta
Melica uniflora

boslandschap op
hogere zandgronden

zandverstuivingslandschap

rivierboslandschap

laagveenmoeras

oermoeras

gedempt dynamisch
duinlandschap

iz
i

-

it
it

-

-

it

-

itz

it

-

W17
G22
G23 G27
R27
G27 bG20
G22 V12
G22
bWlO
G27
bP20
W17d bWlO
G27 G28 bG20
G22 R24
bG40
G43 G63
P63r
bP60s
P62 P63 G62 G63
G22 G23
G22 G42
G23 G27
G23

* Aanduiding Ontwerp nota Ecosysteemvisies EHS:
i = doelparameter vanwege internationale belang
z = doelparameter vanwege nationale zeldzaamheid
t = doelparameter vanwege dalende nationale trend
- - geen doelparameter
** Ecotooptypen volgens Runhaar et al (1987):
G = grasland H = bos en struweel P = pioniervegetatie R = ruigte V = verlandingsvegetatie W = watervegetatie; eerste cijfer:
vochttoestand 1= aquatisch, 2 = nat, 3 = vochtig, 4 = droog; tweede cijfer: trofietoestand en zuurgraad 1= voedselarm zuur, 2 =
voedselarm zwak zuur, 3 = voedselarm basisch, 4 = voedselarm, 7 = matig voedselrijk, 8 = zeer voedselrijk, 9 = matig tot zeer
voedselrijk; k = kalkrijk s = stuivend r = geroerd b = brak
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echter ook niet te breed zijn, dan is de betreffende soort niet representatief genoeg
voor een specifiek natuurdoeltype. Daarom is gekozen voor een combinatie van
soorten waarvan de a m p l i t u d e s gedeeltelijk o v e r l a p p e n . Dit zou nog
geoptimaliseerd kunnen worden door een groter aantal soorten te nemen.
De verspreiding van plantensoorten is ontleend aan de Atlas van de Nederlandse Flora
(Mennema et al., 1985). Uitsluitend de waarnemingen van na 1950 zijn gebruikt. Het
voorkomen is aangegeven per uurhok ( 5 x 5 km). Een waarneming van de soort
binnen het uurhok volstaat. Het databestand is landsdekkend, op de Noord-Oost
Polder en Flevoland na. Hiervan zijn geen gegevens bekend. Dit is van belang bij
de vergelijking van de natuurdoeltypen laagveenmoeras en oermoeras. Het
FLORBASE-bestand met recentere verspreidingsgegevens van plantensoorten per
kilometerhok (Groen et al., 1992) was niet beschikbaar voor deze studie. Voor het
natuurdoeltype zandverstuivingslandschap is naast de verspreiding van hogere
plantensoorten ook gekeken naar de verspreiding van 2 mossoorten (Touw & Rubers,
1989).
Selectie van plantengemeenschappen
De keuze van plantengemeenschappen (volgens Westhoff & den Held, 1969) is
eveneens gebaseerd op de concept-versie van de Ontwerp nota Ecosysteemvisies van
januari 1993.In dit concept worden de plantengemeenschappen vooral op het niveau
van klasse of orde aangegeven. Voor dit onderzoek is echter zoveel mogelijk gekozen
voor het associatie- of verbond-niveau. Deze plantengemeenschappen zijn veel meer
differentiërend dan plantengemeenschappen op klasse- en orde-niveau. Er is een keuze
gemaakt voor de typen die optimaal ontwikkeld zouden kunnen worden in een
natuurdoeltype. In tabel 2 zijn de geselecteerde plantengemeenschappen aangeven.
De verspreiding van plantengemeenschappen is ontleend aan het gegevensbestand
van de IBN-projectgroep 'Plantensociologie'. Er is geen onderscheid gemaakt in het
jaar waarin de opnamen zijn gedaan. De opnamen in het bestand dateren vanaf
ongeveer 1930. Het voorkomen is aangegeven per uurhok ( 5 x 5 km). Een opname
per uurhok volstaat. Het databestand is niet altijd geheel landsdekkend.
Presentatie resultaten
Bij de bespreking van de biotische vergelijking wordt steeds ingegaan op de volgende
aspecten:
- Hoe is de verspreiding van de geselecteerde soorten over het beschouwde gebied.
Welke invloed heeft de soortskeuze op de vergelijking door een vreemde
verdeling of mogelijke gebreken in het databestand.
In hoeverre wordt de kansrijkdomkaart ondersteund door de verspreiding van
plantensoorten en plantengemeenschappen over de kansrijkdomklassen. Dit is
onderzocht met behulp van de twee hierboven geformuleerde hypothesen. Indien
de hypothesen worden verworpen wordt ingegaan op mogelijke verklaringen.
Naast invloeden van de selectie van soorten en plantengemeenschappen en de
biotische databestanden, zijn meerdere verklaringen denkbaar. Allereerst kan de
keuze van abiotische kenmerken en bijbehorende ecologische grenswaarden niet
optimaal zijn geweest. Ook de gebruikte abiotische databestanden kunnen bij
nader inzien onvoldoende geschikt zijn voor de kansrijkdombepaling. Tenslotte
kunnen de potentiële ontwikkelingsmogelijkheden van een bepaalde plek niet tot
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Tabel 2

Overzicht geselecteerde

plantengemeenschappen

syntaxon

natuurdoeltype

Thero-Airion

zandverstuivingslandschap
gedempt-dynamisch duinlandschap

Spergulo-Corynephorion

zandverstuivingslandschap
gedempt-dynamisch duinlandschap

Pruno-Fraxinetum

heuvelland-boslandschap (bron en beek)

Carici remotae-Fraxinetum

heuvelland-boslandschap (helling en plateau)

Stellario-Carpinetum

heuvelland-boslandschap (helling en plateau)
boslandschap op arme en lemige zandgronden

Querco roboris-Betuletum

heuvelland-boslandschap (helling en plateau)
boslandschap op arme en lemige zandgronden

Fago-Quercetum

heuvelland-boslandschap (helling en plateau)
boslandschap op arme en lemige zandgronden

Leucobryo-Pinetum

boslandschap op arme en lemige zandgronden

Carici-elongatae-Alnetum

heuvelland-boslandschap (bron en beek)
boslandschap hogere zandgronden (bron en beek)

Betuletum pubescentis

boslandschap hogere zandgronden (bron en beek)

Thelypterido-Phragmitetum

oermoeras

Caricetum ripariae
(Carex riparia>60%)

oermoeras

Hydrocharition

laagveenmoeras

Caricion davallianae

laagveenmoeras
gedempt-dynamisch duinlandschap

Galio-Koelerion

gedempt-dynamisch duinlandschap

Fraxino-Ulmetum

gedempt-dynamisch duinlandschap
rivierboslandschap in vrij afstromend riviertraject
rivierboslandschap in gevarieerd milieu

Scirpctum lacustris

rivierboslandschap in vrij afstromend riviertraject
rivierboslandschap in gevarieerd milieu

Chenopodion fluviatile

rivierboslandschap in vrij afstromend riviertraject
rivierboslandschap in gevarieerd milieu

Salicion albae

rivierboslandschap in vrij afstromend riviertraject
rivierboslandschap in gevarieerd milieu

uitdrukking komen in het actuele voorkomen van plantensoorten en plantengemeenschappen, omdat het huidige grondgebruik de ontwikkeling van de
potenties frustreert. Zo kan in een landbouwgebied in de Usselmeerpolders op
grond van abiotische kenmerken dekansrijkdom groot zijn, maar worden vanwege
het grondgebruik en de geselecteerde soorten of typen niet aangetroffen.
Op kaart wordt aangegeven in welke gebieden de beide hypothesen worden
verworpen. Op twee categorieën wordt ingegaan, achterblijvende biotische
situaties en achterblijvende abiotische kansrijkdom. Achterblijvende biotische
situaties zijn kilometerhokken die als zeer kansrijk of kansrijk zijn aangemerkt,
maar waar de geselecteerde plantensoorten of plantengemeenschappen niet
voorkomen. Achterblijvende abiotischekansrijkdom vindt men in kilometerhokken
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waar 2 of meer geselecteerde plantensoorten of plantengemeenschappen
voorkomen, maar die matig of weinig kansrijk worden genoemd. Deze gebieden
worden apart bekeken. Besproken wordt wat de reden kan zijn waarom deze
afwijking optreedt. Bij de bespreking van deze gebieden is vooral gekeken naar
de bestaande natuurgebieden (Handboek Natuurmonumenten, 1991).
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beek

?£3lalluvium

Fig. 4 Een schematische doorsnede door heuvelland

37

Tabel 3

De fysiotopen van heuvelland

Fysio-toop

Landschap
pelijke
positie

Substraat

Sleutelprocessen

Trofiegraad

Vochthuishouding

Half-natuurlijke
natuurdoeltypen

Potentieel
natuurlijke
vegetaties

KALK

steile
helling

kalk

hellingprocessen

mesotroof

vochtig tot
droog

3.1 3.6

Melico-Fagetum
Carici-Fagetum
AceriFraxinetum

ARM

plateau

vuursteen
-eluvium,
kleefaard
e, grove
terrasafz.

oligotroof

droog tot
vochtig

3.2 3.6

Quercion
Luzulo-Fagetum

RIJK

plateauhelling-del

loss,
mariene
afz; fijne
terrasafz.

hellingprocessen

mesotroof

vochtig tot
nat

3.2 3.6

Milio-Fagetum
StellarioCarpinetum

BRON

hellingvoet

lösscolluvium,
veen

kwel,
hellingprocessen

mesotroof

nat

3.3 3.4 3.6 3.7

Cirsio-Alnetum
ChrysosplenioAlnetum
Carici remotaeFraxinetum

BEEKDAL

dal

alluvium

overstroming

meso- tot
eutroof

nat tot
droog

3.5

StellarioAlnetum
FraxinoUlmetum
PrunoFraxinetum
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3 Kansrijkdom heuvelland-boslandschap

3.1 Inleiding
Het heuvelland-boslandschap is de begeleid-natuurlijke variant van het heuvellandnatuurboslandschap en is als zodanig een samenvoeging van de beide begeleidnatuurlijke natuurdoeltypen uit de Ontwerp-nota Ecosysteemvisies (Jansen et al; 1993)
(boslandschap van helling en plateau en die van bron en beek). Voor de
kansrijkdombepaling is het natuurdoeltype gedefinieerd als een ruimtelijke eenheid
van minimaal 500 hectare waarbinnen een groot deel van de variatie in
landschappelijke positie en substraat, die binnen één stroomgebied in heuvelland
kunnen voorkomen, aanwezig is. Binnen deze grote eenheden wordt plaatselijk
bosvorming tegengegaan door natuurlijke begrazing en abiotische processen, zoals
hellingprocessen, opwellend en/of stagnerend grondwater en overstromend beekwater.
Hierdoor ontstaat een gevarieerde vegetatiestructuur waarvan het patroon in het loop
der tijd verandert. In de droge delen (hellingen en plateaus) zijn vooral mantel- en
zoomvegetaties op de geleidelijke overgangen van bos naar grasland van
natuurwetenschappelijk belang. De Ecosysteemvisie Bos (Al et al., in prep.) geeft
aan dat deze zich vooral in de rijkere beukenbossen kunnen ontwikkelen. Aan de
voet van de hellingen komen bronbossen voor. De beken stromen door elzenessenbossen afgewisseld met riet- en zeggenmoerassen.
In figuur 4 is schematisch weergegeven welke fysiotopen en bijbehorende halfnatuurlijke natuurdoeltypen en potentieel natuurlijke vegetaties op basis van
landschappelijke positie en substraat binnen de fysisch geografische regio heuvelland
zijn te onderscheiden. In totaal vijf fysiotopen definiëren voor de abiotische
kansrijkdombepaling de gewenste bandbreedte in standplaatsen en de daarbij horende
abiotische processen binnen het natuurdoeltype. Tabel 3 omschrijft met enkele
trefwoorden deze fysiotopen.
De milieubelasting heeft een duidelijke invloed ophet natuurdoeltype. Al et al. (in
prep) geven aan dat in de rijkere beukenbossen op de plateaus en hellingen sprake
is van een sterke verschuiving van lichtbehoeftige naar stikstofminnende en
schaduwtolerante plantensoorten. Dit lijkt het gevolg van vermesting en het
veranderde bosbeheer (doorschieten hakhout en middenbos). Debostypen van bron
en beek staan bloot aan verdroging en vermesting. Een belangrijk deel van de
Limburgse beken is genormaliseerd of overkluisd (figuur 8). De invloed van
overstromend beekwater is hierdoor verkleind.
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Tabel 4

Kenmerken en klassen kansrijkdombepaling heuvelland boslandschap

Stap 1:
Variatie in
landschappelijke positie en
substraat

Stap 2:
Hoedanigheid processen

Klasse:

Zeer grote variatie:
rijk, beek, kalk en bron

niet-genormaliseerde
beneden-of middenloop en
bron en/of potentiële kwel

zeer kansrijk

genormaliseerde benedenof middenloop en bron
en/of potentiële kwel

kansrijk

genormaliseerde benedenof middenloop en geen
bron en potentiële kwel

vrij kansrijk

niet-genormaliseerde
beneden- of middenloop
en potentiële kwel

kansrijk

genormaliseerde beneden
of middenloop en/of geen
potentiële kwel

vrij kansrijk

Matige variatie:
rijk en kalk of
rijk en bron

-

vrij kansrijk

Weinig variatie: rijk

-

matig kansrijk

Grote variatie:
rijk, beek en kalk of
rijk, beek en bron

3.2 Procedure kansrijkdombepaling
De kansrijkdom is in twee stappen bepaald (tabel 4):
Stap 1: Variatie in landschappelijke positie en substraat
Stap 2: Hoedanigheid processen
Milieubelasting is niet in de kansrijkdombepaling meegenomen. Verzuring, vermesting
en verdroging zijn weliswaar relevant voor de kansrijkdom, maar landelijke
databestanden laten nauwelijks regionale verschillen binnen heuvelland zien. Hieruit
is geconcludeerd dat deze kenmerken nauwelijks relevant zijn voor de relatieve
kansrijkdombepaling op nationale schaal. Wel dient men zich te realiseren dat de
regionale component van de milieubelasting binnen heuvelland aanzienlijk boven
ecologische grenswaarden kan liggen. Zo ligt de atmosferische stikstofdepositie
binnen heuvelland bijvoorbeeld rond de 40 kg/ha/jaar Nligt (Erisman, 1992).Deze
waarde is minstens twee keer hoger dan Heij &Schneijder (1991) en Bobbink et al.
(1992) als grenswaarde aangeven voor rijkere bossen en kalkgraslanden
(respectievelijk 5 tot 20 en 15 tot 25 kg/ha/jaar N).
Stap 1: Variatie in landschappelijkepositie en substraat
Ditkenmerk isrelevant omdat grote variatie inlandschappelijke positie en substraat
in potentie een grotere rijkdom biedt aan soorten, ook vanwege de grotere kans op
gradiënten. De variatie in landschappelijke positie en substraat is beoordeeld aan de
hand van de vijf fysiotopen die in de inleiding zijn beschreven. Per gridcel en 8direct
aangrenzende cellen is het oppervlakte aandeel van deze vijf fysiotopen bepaald. De
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Fig. 5 Het oppervlak van het fysiotoop Kalk per kilometerhok en de acht direct
aangrenzende kilometerhokken (bron: LKN bodembestand; De Waal 1992)
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&Y
Fig. 6 Verspreiding van brongebieden in Zuid-Limburg (Hendrix, 1990)

fysiotopen zijn afgeleid uit het bodem-grondwatertrappenbestand van de
Landschapsecologische Kartering van Nederland (DeWaal, 1992).De vertaalsleutel
(zie aanhangsel 1)is opgesteld aan dehand van de standplaatsbeschrijvingen bij de
bostypen vanVan derWerf (1991) enexpertise van DLO-Staring Centrum.Uit deze
oppervlaktebepaling is afgeleid dat het fysiotoop 'rijk' overal binnen heuvelland in
grote oppervlakten voorkomt. In 95%van de gridcellen van heuvelland komt in een
straal van 1,5 kilometer 200 hectare of meer van dit fysiotoop voor. Het rijke
fysiotoop is daarom nauwelijks differentiërend bij een relatieve kansrijkdombepaling.
Alle overigefysiotopen zijn dit wel.Figuur 5laat zien welke variatie in voorkomen
van het fysiotoop 'kalk' binnen Zuid-Limburg voorkomt. Het fysiotoop 'arm' wordt
uitsluitend aangetroffen op de plateaus van Vijlenerbos en Ubachsberg waar
vuursteeneluvium, armekleefaarde of grove,oudeterrasafzettingen aanhet oppervlak
liggen. De ruimtelijke verdeling van dit fysiotoop heeft daarom een grote invloed
opde uiteindelijke kansrijkdom. Aangezien deze arme component slechts een geringe
bijdrage levert aan de totale variatie en rijkdom aan soorten is uiteindelijk besloten
om het arme fysiotoop niet te laten meewegen in de bepaling van de variatie in
landschappelijke positie en substraat.
Stap 2: Hoedanigheid van processen
Dehoedanigheid van deprocessen is alleen beoordeeld voor de gridcellen waarbinnen
volgens het bodembestand in potentie bronnen, kwel of beken voorkomen. De
beoordeling van bronnen, kwel en beekdynamiek heeft plaatsgevonden aan de hand
van een verspreidingskaart van bronnen (figuur 6, Hendrix, 1990), het
grondwaterbestand van de Landschapsecologische Kartering van Nederland (Klijn,
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Fig. 7 De omvang van het bovenstroomse gebied per kilometerhok
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Fig. 8 Overzicht van beektrajecten die in de loop van deze eeuw zijn genormaliseerd
(Hendrix & Schepers, 1990)

1989), een zelf aangemaakt bestand met de omvang van het bovenstroomse gebied
(figuur 7) en een overzicht van beektrajecten die in de loop van deze eeuw niet
genormaliseerd zijn (figuur 8, Hendrix & Schepers, 1990). De omvang van het
bovenstroomse gebied is bepaald aan de hand van waterlopen en oppervlaktewaterscheidingen, zoals die zijn af te leiden uit de Waterstaatskaart 1 : 50 000 en de
Geomorfologische Kaart van Nederland schaal 1:50000.Als ecologische norm voor
beekdynamiek is een vanggebied van 5 km2 of groter en een niet-genormaliseerd
beekprofiel gehanteerd. Onder deze omstandigheden hebben de Zuidlimburgse beken
een midden- of benedenloopkarakter. Het debiet en de riviervlakte zijn voldoende
groot om erosie en sedimentatie een kans te geven.
De macro-ionen-samenstelling van het water en de kwelintensiteit zijn weliswaar
relevant voor een kansrijkdombepaling, maar is wegens het ontbreken van geschikte
databestanden niet in de beoordeling betrokken. Schouten et al.(1986) en Tolkamp
(1990) geven aan dat binnen heuvelland grote verschillen bestaan in de mate waarin
de waterkwaliteit door de mens beïnvloed wordt.

3.3 Resultaten
Kaart 1geeft de abiotische kansrijkdom van het heuvelland boslandschap. De klasse
'zeer kansrijk' omvat bijna 100 km2 en komt voor langs de Geul, de Gulp en
Selzerbeek. In deze gebieden wordt kalk aangetroffen, komen bronnen en niet-
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Tabel 5

Geselecteerde plantensoorten voor biotische vergelijking heuvellandboslandschap

Nederlandse naam:

Latijnse naam:

Synecologie:

Bergnachtorchis
Eenbloemig Parelgras
Daslook

Planthera bifolia spp chloranta
Melica uniflora
Allium ursinum

Boswederik
Boslathvrus
Duifkruid
Wilde Marjolein

Lysimacia nemorum
Lathyrus sylvestris
Scabiosa columbaria
Origanum vulgare

loofbossen en graslanden vooral op kalkhoudende bodem
loofbossen op kalk- en vochthoudende bodem
kalkrijke hellingen, rijke bodems, sterk horizontaal bewegend
grondwater
vochtige loofbossen op lemige grond vooral in brongebieden
bosranden op droge hellingen
droge zonnige hellingen, bermen op krijt- en kalkhoudend zand
droge zonnige en soms licht beschaduwde hellingen, vooral op
dijken en op krijt

Tabel 6

Geselecteerde plantengemeenschappen voor biotische vergelijking heuvellandboslandschap

Nederlandse naam:

Latijnse naam:

Synecologie:

Eiken-Berkenbos

Querco roboris-Betuletum

Beuken-Eikenbos

Fago-Quercetum

Vogelkers-Essenbos
Eiken-Haagbeukbos

Pruno-Fraxinetum
Stellario-Carpinetum

Goudvei1-Essenbos

Carici remotae-Fraxinetum

Elzenbroek

Carici elongatae-Alnetum

zeer arme, zure, grofkorrelige zandgronden (vooral
dekzand en fluvioglaciaal zand), grondwater diep
zure maar niet zeer voedselarme zandgronden en
loesshoudend zand, grondwater meestal diep
ondiepe beekdalen bij bronnen, wisselende
grondwaterstand
matig voedselrijk tot voedselrijk, meestal droog,
grondwater al dan niet binnen wortelzone
matig voedselrijk tot voedselrijk leem, zandige leem of
lemig zand
zwakzure, matig voedselrijk, venige minerale zandgrond

genormaliseerde midden- en benedenlopen voor en is bovendien in potentie sprake
van kwel. Deklasse 'kansrijk' omvat ruim 150km2 en komt voornamelijk voor aan
de oostzijde van het Maasdal en langs de Geleenbeek en de Rode Beek. De plateaus
van Mergelland, Vijlenerbos en het Centrale Plateau met hun relatief geringe variatie
in landschappelijke positie en substraat zijn als vrij kansrijk aangemerkt. Het
noordoostelijke en het noordwestelijke deel van heuvelland zijn als matig kansrijk
beoordeeld vanwege het ontbreken van bronnen, kalk en niet-genormaliseerdemiddenen benedenlopen.

3.4 Discussie
3.4.1 Vergelijking met biotische situatie
De kansrijkdomkaart is vergeleken met het voorkomen van zeven geselecteerde
plantensoorten (zie tabel 5)en zes plantengemeenschappen volgens Westhoff &Den
Held (1969) (zie tabel 6). De verbreiding van de plantensoorten volgens de Atlas
van de Nederlandse flora (Mennema et al., 1985) is samengevat in figuur 9. De
grootste frequenties van soorten komen voor in het zuidelijk deel van heuvelland.
Alleen ten zuiden van de lijn Meersen-Heerlen worden 4 of meer soorten
aangetroffen. Dit kan verklaard worden door de aanwezigheid van vijf kalkminnende
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Fig. 9 De verspreidingvande zevengeselecteerdeplantensoorten voorheuvellandboslandschapvolgensdeAtlas vanNederlandseflora(Mennema etal., 1985)
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Tabel 7 Cumulatieve frequentieverdeling van plantensoorten over de
kansrijkdomklassen en het totale beschouwde gebied voor heuvellandboslandschap (in % van de klasse)
Klasse:

0

>1

22

23

24

25

26

7

zeer kans:ijk

0

100

100

99

89

74

53

15

kansrijk

9

91

82

66

48

41

33

13

vrij kansrjk

3

97

91

72

62

34

14

10

matig kansrijk

19

81

62

21

4

3

3

0

totale beschouwde gebied

8

92

83

62

48

35

23

9

plantensoorten inde selectie.Deverspreidingskaarten van de plantengemeenschappen
volgens hetdatabestand vandeIBN-DLO-projectgroep 'Plantensociologie' vindtmen
in aanhangsel 3.
Tabel 7 geeft de cumulatieve frequentieverdeling van plantensoorten over de
kansrijkdomklassen. Hieruit blijkt dat dekansrijkdomkaart goed wordt ondersteund
door de verdeling van de geselecteerde plantensoorten. In de klasse weinig kansrijk
komen 2 of meer soorten duidelijk minder voor dan in heel heuvelland; 61 versus
83%. Dit hoge percentage cellen met 2 of meer soorten kan er op wijzen dat de
absolute kansrijkdom van heuvelland-boslandschap vrij groot is.Bovendien is in de
klassen zeer kansrijk en kansrijk defrequentie van 4 of meer soorten aanzienlijk veel
groter dan in heel heuvelland (89% versus 48%).
Figuren 10 en 11 vergelijken de kansrijkdomkaart met de verspreiding van
respectievelijk plantensoorten en plantengemeenschappen. Hieruit blijkt dat
achterblijvende biotische situaties vrijwel niet voorkomen. Zeer kansrijke gebieden
waar geen plantensoorten aanwezig zijn, komen in het geheel niet voor, kansrijke
gebieden zonder plantensoorten slechts weinig:het Limbrichterbos (loofboscomplex
met enkele naaldhoutopstanden) en de Schinveldse bossen (loof- en naaldbos). Een
duidelijke verklaring voor deze afwijkingen ontbreekt. Opbasis van de verspreiding
van de geselecteerde plantengemeenschappen komen meer achterblijvende biotische
situaties voor. Aangezien in demeeste van deze gebieden meerdere plantensoorten
voorkomen, kan aangenomen worden dat dit vooral verklaard wordt door de geringe
ruimtelijke dekking van de gehanteerde databestanden van plantengemeenschappen.

3.4.2 Abiotische bestanden
In de procedure is het aandeel kalkhoudend substraat binnen een straal van 1,5
kilometer overschat. De Bodemkaart van Nederland 1:50 000 geeft kalk niet aan
als enkelvoudige kaarteenheid, maar als onderdeel van een hellingassociatie. Het
gebruikte bestand geeft daarom een goede indicatie van het voorkomen, maar niet
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van de oppervlakte. Naar verwachting zou een betere kartering van het voorkomen
van kalk het uiteindelijke resultaat nauwelijks beïnvloeden.
Het grondwaterbestand van de Landschapsecologische Kartering van Nederland (Klijn,
1989) overschat in zijn algemeenheid het oppervlak waar kwel optreedt. Een
vergelijking met de verspreidingskaart van brongebieden (figuur 6) en het
uitgesproken reliëf van heuvelland maken aannemelijk dat dit voor heuvelland niet
het geval is. Het databestand is daarom van voldoende kwaliteit voor de
kansrijkdombepaling, zeker in combinatie met de verspreidingskaart van bronnen.
Het ontbreken van bruikbare databestanden van de macro-ionensamenstelling van
grond- en oppervlaktewater zal een duidelijke overschatting van de relatieve (en
absolute) kansrijkdom betekenen. Bronnen en beken zijn in meer of mindere mate
beïnvloed door vermesting (Schouten et al., 1986;Tolkamp, 1990).De toevoeging
van dit kenmerk aan de procedure zal een grote invloed ophet eindresultaat hebben.
In paragraaf 3.2 is reeds aangegeven dat de regionale component van vermesting,
verzuring en verdroging binnen heuvelland, waarschijnlijk vrij weinig varieert.
Daarmee is de milieubelasting nauwelijks van belang voor de relatieve
kansrijkdombepaling. Voor absolute kansrijkdombepaling is milieubelasting echter
wel relevant.

3.5 Conclusies en aanbevelingen
De meest kansrijk uitgangssituatie voor het heuvelland-boslandschap wordt
aangetroffen langs de Geul, Gulp en Selzerbeek. Binnen een straal van 1,5 kilometer
komen kalk, bronnen en een niet-genormaliseerdemidden- of benedenloop voor. Het
dal van de Geleenbeek, debovenloop van de Rode Beek en de oostelijke oever van
de Maas (Bunderbos, Savelsbos, Bemelerberg) zijn kansrijk.
De vergelijking met het voorkomen van plantensoorten en plantengemeenschappen
duidt er op dat de absolute kansrijkdom van heuvelland-boslandschap groot is. In
vrijwel alle cellen, dus ook in de matig kansrijke gebieden, komen meerdere
plantensoorten voor.
Derelatieve kansrijkdomkaart wordt goed ondersteund doorde verspreiding van zeven
geselecteerde plantensoorten.
Derelatieve kansrijkdombepaling voor heuvelland boslandschap opnationale schaal
is vooral teverbeteren door in deprocedure een databestand optenemen dat inzicht
geeft in de macro-ionen samenstelling van grond en oppervlaktewater.
Voorregionale studies zijn lokale verschillen in vermesting, verzuring en verdroging
van belang.
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4 Kansrijkdom boslandschap hogere zandgronden

4.1 Inleiding
Het boslandschap ophogere zandgronden is debegeleid-natuurlijke variant van het
zand-natuurboslandschap. Het is een samenvoeging van het boslandschap op arme
en lemige zandgronden en het boslandschap van bos en beek uit de Ontwerp-nota
ecosysteemvisies (Jansen et al., 1993). Voor de kansrijkdombepaling is het
natuurdoeltype gedefinieerd als een ruimtelijke eenheid van minimaal 500 hectare
waarbinnen in principe de gehele variatie in landschappelijke positie en substraat,
die binnen een stroomgebied opde hogere zandgronden voor kan komen, aanwezig
is. Binnen deze grote eenheden wordt plaatselijk bosvorming tegen gegaan door
natuurlijke begrazing en abiotische processen, zoals opwellend en/of stagnerend
grondwater, overstromend beekwater en winderosie.Hierdoor ontstaat een gevarieerde
vegetatiestructuur waarvan hetpatroon in de loop der tijd verandert. Dit patroon zal
bestaan uit eiken-, berken- en beukenbossen (hogere delen), elzenbossen (laagten)
en beekbegeleidende bossen. Plaatselijk vormen abiotische processen kleine
zandverstuivingen (wind enbegrazing),riet-en zeggenmoerassen en overzande oevers
(kwelen overstromend beekwater) enhoogveenmoerasjes (stagnatie).Begrazing zorgt
onder meer voor rijke mantel- en zoomvegetaties.
In figuur 12 is schematisch weergegeven welke fysiotopen en bijbehorende halfnatuurlijke natuurdoeltypen en potentieel natuurlijke vegetaties op basis van
landschappelijke positie en substraat binnen de fysisch geografische regio hogere
zandgronden zijn te onderscheiden. De binnen het natuurdoeltype gewenste
bandbreedte in standplaatsen en bijbehorende abiotische processen is gedefinieerd
door vijf fysiotopen. Tabel 8. omschrijft met enkele trefwoorden deze fysiotopen.

4.2 Procedure kansrijkdombepaling
De kansrijkdom is in drie stappen bepaald (tabel 9):
Stap 1
Stap 2
Stap 3

Variatie in landschappelijke positie en substraat
Hoedanigheid processen
Hoedanigheid milieubelasting

Stap 1: Variatie in landschappelijke positie en substraat
Dit kenmerk is relevant om de volgende redenen:
Een grote variatie in landschappelijke positie en substraat biedt in potentie een
grotere rijkdom aan soorten, ook vanwege de grotere kans op gradiënten. Opde
hoge zandgronden domineren van nature voedselarme ecosystemen, die vrij
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Fig. 12

Een schematische doorsnede door hogere zandgronden

Tabel 8 De fysiotopen van de hogere zandgronden, gekarakteriseerd naar
landschappelijke positie, substraat, sleutelprocessen, trofiegraad,
vochthuishouding en vegetatietypen
Fysiotoop

Landschappelijke positie

Substraat

Abiotische
processen

Trofie
-graad

Vochthuis
-houding

Half-natuurlijke
natuurdoeltypen

Potentieel
natuurlijke
vegetaties:

DROOG

infiltratiegebied

arm

wind

oligotroof

droog tot
vochtig

3.2 3.5
3.9 3.10
3.1

SperguloCorynephorion
, Thero-Airion,
Quercion

NAT

stagnatiegebied
(bovenloop)

arm

stagnatie

oligotot
mesotroof

nat tot
vochtig

3.3 3.6
1.2

Sphagnetalia
magellanici,
Betuletum
pubescentis,
FranguloSalicetum
auritae,
Quercion

RIJK

indifferent

rijk

mesotroof

nat tot
droog

3.11

StellarioCarpinetum,
FagoQuercetum SA

KWEL

kwelgebied
(middenloop)

indifferen
t

kwel

mesotot
eutroof

nat

3.6 3.7
3.13

Caricion curtonigrae, Alnion
glutinosae

BEEK

beekloop en
overstromingsvlakte
(benedenloop)

indifferen
t

overstroming

eutroof

nat tot
droog

3.6 3.12

Magnocaricion
, Sahcion
albae, AlnoPadion, PrunoFraxinetum,
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Tabel 9

Kenmerken en klassen kansrijkdombepaling boslandschap hogere zandgronden
Stap 2:
Hoedanigheid processen

zeer grote variatie:
kwel, dioog en rijk, al dan niet
nat

kwel > 1 mm

-

zeer kansrijk

potentieel kwel van
grond- of zoetwaterkwaliteit

laag

kansrijk

hoog

vrij kansrijk

grote variatie:
kwel, droog al dan niet nat

g*

potentieel kwel van
regen-, meng-, rijn- of
zeewaterkwaüteit

-

kwel > 1 mm

-

kansrijk

potentieel kwel van
grond- of zoetwaterkwaliteit

laag

vrij kansrijk

hoog

matig kansrijk

potentieel kwel van
regen-, meng-, rijn- of
zeewaterkwaliteit
matige variatie:
rijk, droog, al dan niet nat

weinig variatie:
droog, al dan niet nat

Stap 3:
Milieubelastin

Klasse:

Stap 1:
Variatie in landschappelijke
positie t:n substraat

-

-

laag

vrij kansrijk

hoog

matig kansrijk

-

weinig
kansrijk

*hoog: klassen vervuild/sterk verdroogd en sterk vervuild/meestal sterk verdroogd van kaart 4
laag: overige klassen van kaart 4

s o o r t e n a r m zijn. De a a n w e z i g h e i d van rijkere s y s t e m e n v e r g r o o t de
soortenrijkdom. Zo zijn door bosbegrazing vooral rijke mantel- en zoomvegetaties
te ontwikkelen op meso- en eutrofe standplaatsen.
- Een grote variatie in landschappelijke positie en substraat biedt betere
mogelijkheden voorjaarrond begrazing. Het voorkomen van rijkere en zeer natte
of geïnundeerde standplaatsen biedt meer kans op voldoende voedsel gedurende
het gehele jaar in een landschap waar oligotrofe vegetaties met een lage
biomassaproduktie overheersen.
De variatie in landschappelijke positie en substraat is beoordeeld aan de hand van
de vijf fysiotopen die in figuur 12 zijn onderscheiden. Per kilometerhok en zijn acht
direct aangrenzende hokken is het oppervlakteaandeel van deze vijf fysiotopen
bepaald. De fysiotopen zijn afgeleid uit het bodem-grondwatertrappenbestand van
de Landschapsecologische Kartering van Nederland (De Waal, 1992). De vertaaisleutel (zie aanhangsel 2) is opgesteld aan de hand van de standplaatsbeschrijvingen
bij de bostypen van Van der Werf (1991) en expertise van DLO-Staring Centrum.
Het fysiotoop 'beek' bleek niet goed uit dit bestand af te leiden, omdat bij de
afleiding van het LKN-bestand uit de Bodemkaart 1:50 000 vooral naar operationele
en niet naar positionele standplaatskenmerken is gegeneraliseerd. Omdat geen
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alternatief beschikbaar was, is het voorkomen van gebieden waarbinnen in potentie
overstroming kan plaatsvinden niet meegenomen bij de abiotische kansrijkdombepaling. Het oppervlakteaandeel van fysiotopen 'droog' is in vrijwel de gehele
fysisch geografische regio groter dan 50 hectare en is daarom als niet differentiërend
beschouwd. Op grond van de gevonden variatie is een vierdeling gemaakt:
Zeer grote variatie: Alle fysiotopen komen voor. Op deze plaatsen zijn waarschijnlijk
veel gradiënten aanwezig (droog/nat, atmoclien/lithoclien, arm/rijk, zand/veen). Alle
processen zijn in potentie aanwezig. Grote variatie in beschikbaarheid van voedsel
zowel in ruimte als tijd. Veel standplaatsen waar door begrazing de ontwikkeling
van mantel en zoomvegetaties mogelijk is.
Grote variatie: Meerdere fysiotopen komen voor, waaronder altijd kwel. Ook op deze
plaatsen zijn waarschijnlijk veel regionale gradiënten aanwezig. Het voedselaanbod
varieert vooral in de tijd door de aanwezigheid van kwel en inundaties.
Matige variatie: Meerdere fysiotopen komen voor, waaronder altijd rijk. Kwel
ontbreekt echter. De belangrijkste processen zijn wind en stagnatie. De arm/rijk en
nat/droog gradiënten worden vooral door lokale factoren bepaald, zoals substraat.
Het voedselaanbod varieert vooral in de ruimte, veel minder in de tijd.
Weinig variatie: Naast het fysiotoop droog komt uitsluitend nat voor. De belangrijkste
processen zijn wind en stagnatie. Er zijn maar weinig nat/droog gradiënten te
verwachten. Het voedselaanbod voor herbivoren is beperkt. De ontwikkeling van rijke
mantel- en zoomvegetaties valt nauwelijks te verwachten.
Kaart 2 geeft de resultaten van de eerste beoordelingsstap. Zeer grote variatie is altijd
gerelateerd aan beekdalen of de overgang naar het rivierengebied. Meestal gaat het
om benedenlopen, met uitzondering van midden- en bovenlopen in Drente, Twente,
de omgeving van Winterswijk, Midden-Brabant en het gebied ten zuiden van Breda,
waar oudere lemige afzettingen voorkomen. Aan middenlopen in de overige gebieden
wordt grote variatie aangetroffen. Matige variatie is aangetroffen in infiltratiegebieden
met rijkere bodems, zoals potklei en keileem in Drente en Twente, tertiaire klei in
Twente en rond Winterswijk, Brabantse leem, moderpodzolen (vooral goed zichtbaar
op Veluwe) en de rijkere gronden langs de Maas in Limburg.
Stap 2: Hoedanigheid processen
De hoedanigheid van processen is alleen beoordeeld voor die plekken waar
bodemkundige kenmerken duiden op het voorkomen van kwel (in het verleden). De
hoedanigheid van de windwerking is niet beoordeeld omdat deze weinig differentieert
binnen de fysisch geografische regio (zie figuur 24). De hoedanigheid van stagnatie
en overstroming zijn niet beoordeeld omdat deze meestal door lokale of interne
inrichtings- of beheersmaatregelen te realiseren zijn. De aanwezigheid van voldoende
uitstromend grondwater van goede kwaliteit tot vlak onder maaiveld wordt echter
grotendeels door regionale omstandigheden bepaald. De hoedanigheid van kwel is
bepaald aan de hand van de kwelintensiteit en macro-ionensamenstelling van het
grondwater. Naar kwelintensiteit zijn twee klassen onderscheiden, namelijk kwel
groter dan 1 mm/dag of plekken met (potentiële) kwel. Een kwelintensiteit van 1
mm/dag wordt voldoende groot geacht om de invloed van regenwater op water-
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kwel groter dan 1 mm/d

Kilometercellen met een berekende kwel van 1 mm/dag of meer (Pastoors,
1993)
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kwaliteit te beperken en de vorming van regenwaterlenzen tegen te gaan (Van
Wirdum, 1991a). Als potentiële kwelplekken zijn alle gebieden opgevat waar in het
verleden kwel optrad en die mogelijk door anti-verdrogingsbeleid weer te regenereren
zijn. Gebieden met meer dan 1mm/d kwel zijn ontleend aan een berekening van de
huidige situatie met behulp van het Landelijk grondwatermodel (figuur 14, Pastoors,
1993). Potentiële kwelgebieden zijn afgeleid uit het grondwaterbestand van de
Landschapsecologische Kartering van Nederland (figuur 15, Klijn, 1989).
De macro-ionensamenstelling van het grondwater is beoordeeld naar zijn gelijkenis
met lithoclien water. Kansrijk zijn de watertypen grond- en zoetwater, die Prins
(1993) onderscheidt op basis van de relatieve gelijkenis met lithoclien en thallasoclien
water. Regen-, meng, rijn- en zeewater zijn minder kansrijk beschouwd. De
beoordeling is uitgevoerd aan de hand van een databestand van Prins (1993; zie figuur
16).
Kaart 3 laat zien welke klassen op basis van deze kenmerken in de tweede stap zijn
toegedeeld. Sterke kwel komt vooral voor langs de noord- en zuidwestflank van het
Drents Plateau, de noord- en oostflank van het Veluwemassief, het Limburgse deel
van de Centrale Slenk en de noordwestelijke flank van het Brabants Massief.
Potentiële kwel van grond- of zoetwaterkwaliteit wordt vooral aangetroffen in Salland,
Achterhoek, Midden-Brabant en langs de Veluwe.
Stap 3: Hoedanigheid milieubelasting
De milieubelasting van de hogere zandgronden is meervoudig: verzuring, verdroging
en vermesting door waterinlaat, atmosferische depositie, bemesting, ingrepen in de
waterhuishouding en lozingen. Om deze meervoudige milieubelasting te kunnen
beoordelen is een combinatie van verschillende landsdekkende databestanden gemaakt,
die de relatieve verschillen in belasting van één milieuthema aanduiden. Bij het
samenstellen van meervoudige milieubelastingkaart zijn twee overwegingen
gehanteerd:
- Er zijn zo min mogelijk bestanden gebruikt om de totale variatie aan
milieubelasting binnen de fysisch geografische regio te beschrijven. Het ruimtelijk
patroon van de databestanden over vermesting en verzuring blijken grote
overeenkomsten te kennen, die voor het belangrijkste deel verklaard worden door
de omvang van de mestgift op landbouwbedrijven.
- De gebruikte databestanden dienen vooral de regionale component van de
milieubelasting te beschrijven. Er is daarom gekozen voor kenmerken, die door
de hoedanigheid van een heel stroomgebied worden bepaald. Bijvoorbeeld de
vermestingstoestand van het oppervlaktewater in een stroomgebied wordt in
belangrijke mate bepaald door de verhouding natuur-/bosgebied versus
landbouwgrond en de mate van bemesting van de landbouwgrond. Bovendien is
de milieubelasting bepaald voor grotere eenheden dan het kilometerhok om lokale
verschillen in grondgebruiksintensiteit geen rol te laten spelen.
De keuze is bepaald aan de hand van een gevoeligheidsanalyse van de volgende
databestanden: de berekende nitraatbelasting per afwateringsgebied (Vissers et al.,
1985), verschillende bestanden uit Milieudiagnose 1991 (1993) namelijk N-belasting
bodem, berekende N-concentraties grondwater onder de GLG en berekende Nconcentratie in kleine oppervlaktewateren per ecodistrict, atmosferische zuur en
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stikstofdepositie (Erisman, 1992), Cumulatiekaart beleidstekorten 1989 (Reiling et
al., 1993), fosfaatverzadiging (Reijerink &Breeuwsma, 1992),berekend N-gehalte
oppervlaktewater per PAWN-district (Kroes et al., 1990), de mate van verdroging
per ecohydrologisch district (Projectteam verdroging, 1989) en de consensuskaart
verdroging uit de Evaluatienota Water (1993).
De meervoudige milieubelasting is bepaald aan de hand van het berekende
stikstofgehalte van het oppervlaktewater per PAWN-district (Kroes et al., 1990)en
de mate van verdroging per ecohydrologisch district (Projectteam verdroging, 1989).
Het eerste kenmerk is afhankelijk van demestgift, het denitrificerend vermogen van
de bodem en de waterinlaat binnen een PAWN-district. Het geeft een goede indruk
van regionale verschillen in laterale stikstofaanrijking door jong grondwater.
Daarnaast vertoont het een duidelijke correlatie met verzuring en vermesting als
gevolg van atmosferische depositie. Het kenmerk geeft in grote lijnen een redelijke
indruk van de laterale fosfaataanrijking door oppervlaktewater als gevolg van
langdurige bemesting. In sommige gebieden, zoals de Gelderse Vallei en Salland,
is sprake van een lager stikstofgehalte in vergelijking met de stikstofgift per
kilometerhok. Dit is te verklaren door een relatief grote denitrifcatie als gevolg van
het grote aandeel van natte gronden binnen het PAWN-district én door een relatief
sterke verdunning als gevolg van een groot aandeel natuur enbos binnen het PAWNdistrict. Aangezien fosfaat een andere gedrag dan nitraat vertoont, het wordt opnatte
gronden niet sneller afgebroken maarjuist eerder afgespoeld, is in deze gebieden
sprake van een zekere onderschatting van de milieubelasting. Het verdrogingscriterium
geeft duidelijk aanvullende informatie over de milieubelasting, omdat de deze vorm
van milieubelasting een anderruimtelijk patroon kent dan vermesting en verzuring.
Deklassegrenzen zijn nauwelijks te relateren aan ecologische grenswaarden. Voor
stikstofbelasting zijn geen goede ecologische grenswaarden voor handen. Dein het
milieu- en waterbeleid gehanteerde richt- en streefwaarden voor drinkwater,
respectievelijk 5,6 en 11,2mg/l N, zijn voor ecologische normstelling veel te hoog.
Derichtwaardevoor stikstof wordt volgens deberekeningen van Kroes et al.(1990)
binnen de fysisch geografische regio hogere zandgronden uitsluitend onderschreden
in het stroomgebied van deDrentse Aa (5%van defysisch geografische regio), de
streefwaarde in slechts 12 %van de fysisch geografische regio (zie figuur 17).In
bijna de helft van de fysisch geografische regio wordt de streefwaarde zes maal
overschreden. De verdrogingsgraad is in het geheel niet aan een bepaalde grenswaarde
relateren, mede omdat in de verdrogingstoestand, die uit het voorkomen van
plantensoorten in natuurreservaten is afgeleid, ook verzurings- en vermestingseffecten
zijn meegenomen.
Opkaart 4 is de mate van milieubelasting aangegeven. De regionale component van
de milieubelasting is het hoogst opdePeelhorst, Brabant, Achterhoek en grotedelen
van Twente.De Gelderse Vallei, Salland en het zuidelijk deel van Drente nemen een
middenpositie in, zij het dat deUtrechtse Heuvelrug enZuid-Drenthe sterk verdroogd
zijn. De noordelijke en oostelijke flank van de Veluwe en de west-, noord en
oostflank van het Drents Plateau zijn het minst sterk belast.
De klassen 'vervuild, sterk verdroogd' en 'sterk vervuild, meestal sterk verdroogd'
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Tabel 10 Geselecteerde plantensoorten voor biotische vergelijking boslandschap op
hogere zandgronden
Nederlandse naam:

Latijnse naam:

Synecologie:

Gaspeldoorn

Ulex europaeus

Boshavikskruid

Hierarcium sabaudum

Fraai hertshooi
Bosbies
Bittere veldkers

Hypericum pulchrum
Scirpus sylvaticus
Cardamine amara

Drijvende
waterweegbree

Luronium natans

kalkarme bodem op loess, leem of slibhoudende, droge tot
matig vochtige zandgrond
bosranden op lemige, vochthoudende, min of meer kalkarme
grond; optimaal in Fago-Quercetum
zure, enigszins voedselrijke bodem; kalkmijdend
graslanden en loofbossen op plekken met kwel
waterkanten en drassige plaatsen met voedselrijke, kalkrijke of
kalkarme grond
stilstaand of zwakstromend water

Tabel 11 Geselecteerde plantengemeenschappen voor biotische vergelijking boslandschap
op hogere zandgronden
Nederlandse naam:

Latijnse naam:

Synecologie:

Eiken-Berkenbos

Querco roboris-Betuletum

Beuken-Eikenbos

Fago-Quercetum

Eiken-Haagbeukbos

Stellario-Carpinetum

Elzenbroek
Kussentjesmos-Dennenbos
Berkenbroek

Carici elongatae-Alnetum
Leucobryo-Pinetum
Betuletum pubescentis

zeer arme, zure, grofkorrelige zandgronden (vooral
dekzand en fluvioglaciaal zand), grondwater diep
zure maar niet zeer voedselarme zandgronden en
loesshoudend zand, grondwater meestal diep
matig voedselrijk tot voedselrijk, meestal droog,
grondwater al dan niet binnen wortelzone
zwakzure, matig voedselrijk, venige minerale zandgrond
zeer arme, meestal zeer droge stuifzanden
natte, zure zandbodem met dunne veenlaag

zijn in de kansrijkdombepaling minder kansrijk geacht dan de overige klassen. Bij
deze keuze heeft het N-gehalte zwaarder gewogen dan de mate van verdroging.
Hierbij is de overweging geweest dat verdroging beter en sneller te bestrijden is dan
verzuring en vermesting. Grondwaterstanden en potentiaalverschillen kunnen in enkele
jaren verhoogd worden. Bovendien is er relatief veel kennis van deze problematiek.
Door de aanwezigheid van verschillende geochemischebuffersystemen ende adsorptie
van stoffen aan bodemdeeltjes is devermestingsproblematiek moeilijker te bestrijden.
Door het langzame verloop van de hieraan ten grondslag liggende processen, vraagt
herstel veel tijd of is wellicht onmogelijk.

4.3 Resultaten
Kaart 5 geeft de abiotische kansrijkdom van het boslandschap op hogere zandgronden.
Deklasse zeer kansrijk omvat ruim 750 km2 en komt voor langs de noordflank van
het Drents Plateau (ondermeer Hunzedal, benedenlopen Drentse Aa en Peizerdiep),
de zuidwestflank van het Drents Plateau (benedenlopen Lindevallei, Steenwijker Aa
enWold Aa), in Twente rond Saasveld, aan de noord- en oostflank van de Veluwe
(omgeving Ermelo, Hattem, tussen Heerde en Vaasen en het Woud bij Apeldoorn),
tussen Baarn en Amersfoort, in het Moergestelse Broek, het dal van het Merkske
en in Limburgse deel van de Centrale Slenk (Herkenbosch, Leudal, omgeving Echt,
omgeving Weert).
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De klasse kansrijk komt over grote oppervlakten voor langs de noord- en zuidwest
rand van het Drents Plateau, langs de Ijssel en Overijsselse Vecht, in de Achterhoek,
in het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei en de noordwest flank van het Brabants
Massief, in Midden-Brabant en in het Limburgse deel van de Centrale Slenk. In totaal
is ruim 2500 km 2 als kansrijk aangemerkt.
De geringste kansen liggen in de veenontginningen, op de stuwwallen en gebieden
met een hoge milieubelasting (vooral Brabant).

4.4 Discussie
4.4.1 Vergelijking met biotische situatie
De kansrijkdomkaart is vergeleken met het voorkomen van zes geselecteerde
plantensoorten (zie tabel 10) en zes plantengemeenschappen volgens Westhoff & Den
Held (1969) (zie tabel 11). De verbreiding van de plantensoorten volgens de Atlas
van de Nederlandse flora (Mennema et al., 1985) is samengevat in figuur 18. In
slechts een kwart van de cellen komen twee of meer soorten voor. Vier of meer
soorten worden aangetroffen in Noord-Drente, Twente, Midden-Brabant en langs de
Maas. In noord-Nederland komen meer cellen zonder plantensoorten voor dan in de
rest van de fysisch geografische regio. Dit kan veroorzaakt worden door het feit dat
drie van de zes geselecteerde soorten een wat zuidelijker voorkomen kennen:
B o s h a v i k s k r u i d , Gaspeldoorn en B o s b i e s . De grote verscheidenheid aan
plantengeografische districten binnen de fysisch geografische regio hoge zandgronden
bemoeilijkt een goede keuze van plantensoorten. In andere fysisch geografische
r e g i o ' s speelt dit p r o b l e e m veel minder. De verspreidingskaarten van de
plantengemeenschappen volgens het databestand van de IBN-DLO-projectgroep
'Plantensociologie' vindt men in aanhangsel 3. Drie of meer plantengemeenschappen
komen voor in het Dinkeldal, op het plateau van Winterswijk, de zuidelijke
Veluwezoom en het Rijk van Nijmegen.
Tabel 12 geeft de cumulatieve frequentieverdeling van plantensoorten over de
kansrijkdomklassen, enkele kenmerkklassen die in de kansrijkdombepaling gebruikt
zijn en de gehele fysisch geografische regio. De verspreiding van de plantensoorten
over de kansrijkdomklassen geeft een matige ondersteuning van de kansrijkdomkaart.
Alleen de klasse weinig kansrijk met zijn lagere frequentie van 2 of meer
plantensoorten dan het gehele beschouwde gebied bevestigd de kansrijkdomkaart (15
versus 24 %). De verdeling over de klasse zeer kansrijk en kansrijk is vrijwel gelijk
aan die van het gehele beschouwde gebied. De klasse vrij kansrijk heeft een
aanzienlijk hogere frequentie van plantensoorten dan alle ander kansrijkdomklassen.
Een nadere beschouwing van de verdeling van de geselecteerde plantensoorten over
kenmerkklassen die bij de kansrijkdombepaling zijn gebruikt, leert dat de
milieubelastingskenmerken de slechtste en het voorkomen van het fysiotoop rijk de
beste verklaring voor de verspreiding van soorten geeft. De klasse vervuild kent een
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De verspreiding van de zes geselecteerde plantensoorten voor boslandschap
hogere zandgronden volgens de Atlas van Nederlandse flora (Mennema et al.,
1985)
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Vergelijking tussen abwüsche kansrijkdom boslandschap op hogere
zandgronden en het voorkomen van plantengemeenschappen

Tabel 12 Cumulatieve frequentieverdeling van plantensoorten over kansrijkdomklassen,
enkele kenmerkklassen die in de kansrijkdombepaling zijn gebruikt en het
totale beschouwde gebied voor het boslandschap hogere zandgronden (in % van
de klasse)
klasse:

0

>1

>2

>3

24

>5

6

zeer kansrijk

44

55

28

10

2

0

0

kansrijk

43

55

24

9

1

0

0

vrij kansrijk

34

65

32

14

5

1

0

matig kansrijk

44

55

19

8

0

0

0

weinig kansrijk

51

50

15

5

1

0

0

fysiotoop kwel > 50 ha per 900 ha

38

62

28

11

3

1

0

fysiotoop rijk > 1ha per 900 ha

36

64

33

14

4

1

0

fysiotoop nat > 50 ha per 900 ha

41

59

26

11

3

0

0

sterk verdroogd

42

58

23

8

1

0

0

vervuild

28

72

35

17

5

1

0

schoon

59

41

14

5

1

0

0

1 mm

51

49

22

6

1

0

0

grond- of zoetwaterkwaliteit

29

71

27

13

3

0

0

potentiële kwel

34

66

30

13

4

1

0

fysisch geografische regio hogere zandgronden

42

57

24

9

2

0

0

veel hoger percentage met twee of meer soorten dan alle zandgronden (35 versus
24 %). In de klasse schoon is zeer duidelijk het omgekeerd; 14 versus 24 %. Het
fysiotoop rijk kent een veel hoger percentage twee of meer plantensoorten dan de
fysisch geografische regio, namelijk 33 versus 24 %. Potentiële kwel en macroionensamenstelling geven een redelijke verklaring (respectievelijk 30 en 27 %), meer
dan 1mm kwel draagt nauwelijks bij (22 %). Hieruit valt te concluderen dat het
relatief geringebelang datin dekansrijkdombepaling is toegekend aan milieubelasting
gerechtvaardigd is. Daarnaast is het waarschijnlijk beter om het aandeel van het
fysiotoop rijk zwaarder te laten wegen bij de bepaling van de variatie in
landschappelijke positie en substraat dan het fysiotoop kwel. In de gehanteerde
procedure is ditjuist omgekeerd. Voor de klasse zeer kansrijk heeft dit echter geen
consequentie, omdat beide fysiotopen dienen voor te komen.
Opkaart zijn met rode cirkels die delen van de klasse vrij kansrijk aangeduid waar
3 of meer plantensoorten voorkomen. Op deze plekken is een hogere kansrijkdom
waarschijnlijk.
Figuren 19 en 20 vergelijken de kansrijkdomkaart met de verspreiding van
respectievelijk plantensoorten en plantengemeenschappen. Hieruit zijn de volgende
conclusies te trekken:
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De macro-ionensamenstelling van het grondwater op 10 meter beneden
maaiveld volgens een regionale studie van Stuurman et al. (1990)

Achterblijvende biotische situaties komen veel voor, met name in NoordNederland. De niet zo gelijkmatige verdeling van de geselecteerde soorten over
Nederland speelt hierbij eenbelangrijke rol (zieboven).Daarnaast kan het huidige
natuurbeheer in deze gebieden afwijken van het optimale beheer voor de
geselecteerde soorten en gemeenschappen.
Achterblijvende kansrijkdom situaties komen vooral voor in Twente, op de
Veluwe, langs de Utrechtse Heuvelrug en in Oost-Brabant. In vergelijking met
de verdeling over de fysisch geografische regio zijn cellen zonder soorten in de
klasse weinig kansrijk oververtegenwoordigd en in de klasse matig kansrijk
overeenkomstig verdeeld.

4.4.2 Abiotische bestanden
De berekeningen van het Landelijk grondwatermodel (Pastoors, 1993) zijn gebruikt
om gebieden met een grondwateruitstroming van meer dan 1mm/dag op te sporen.
Er zijn drie foutenbronnen te onderscheiden:
- Vergelijking met diverse regionale hydrologische systeembeschrijvingen laat zien
dat de berekende gebieden redelijk goed overeenkomen, maar niet altijd in het
juiste kilometerhok terecht zijn gekomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het
kwelgebied in Midden-Brabant. Stuurman et al. (1990) geeft aan dat de kwel
vooral plaatsvindt in het Moergestelse Broek, de Opslag en het dal van de Beerze
tussen de Baest en de Kampina. Het Landelijk grondwatermodel berekent de
grootste kwel in een gebied dat er tussen in ligt. Dit soort onnauwkeurigheden
zijn ten dele ondervangen door het voorkomen van kwel in een straal van 1,5
km te beschouwen.
- Daarnaast zijn er gebieden aan te geven waar het Landelijk grondwatermodel tot
geheel andereresultaten komt dan regionale studies.Zo wordt het optreden van
sterke kwel in het Limburgse deel van de Centrale Slenk rond Weert enEcht niet
bevestigd door Stuurman & Pakes (1991). Dit soort onnauwkeurigheden zijn
binnen de randvoorwaarden van dit onderzoek, het gebruik van bestaande
landsdekkende databestanden, niet te ondervangen.
- Het Dinkeldal en het Plateau van Winterswijk zijn vanwege hun afwijkende
geologische opbouw, niet opgenomen in het Landelijk grondwatermodel. Met
name rond de stuwwallen van Ootmarsum en Oldenzaal is sterke kwel te
verwachten. Er komen zelfs bronnen voor (Sprengendal, Mosbeek, Bloemenbeek).
Dit manco is ondervangen door op dekansrijkdomkaart cirkels aan te geven, die
wijzen opmogelijke onderschatting van de kansrijkdom, opbekendeplekken met
bronnen of sterke kwel.
Demacro-ionensamenstelling van het grondwater is beoordeeld aan de hand van een
databestand dat Prins (1993) heeft afgeleid uit metingen op 10 meter beneden
maaiveld in het RIVM-grondwaterkwaliteitsmeetnet. De puntgegevens zijn
geïnterpoleerd zonder een stratificatie van de dataset toe tepassen, bijvoorbeeld naar
landschappelijke positie van het meetpunt. Vergelijking van kaart 3 met een
grondwaterkwaliteitskaart van Brabant (figuur 21,Stuurman et al., 1990) laat zien
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dat ditkan leiden tot onderschatting van dekansrijkdom. In het stroomgebieden van
de Mark, de Reusel, de Boven-Dommel en de Aa is sprake van onderschatting ten
opzichte van Stuurman et al. Andere gebieden waar waarschijnlijk sprake is van
onderschatting zijn Noord-Twente (Dinkeldal, Ootmarsumse stuwwal), het gebied
tussen Holten, Rijssen en Nijverdal, en sommige Drentse beekdalen. Het is niet goed
mogelijk om deze vorm van onderschatting met de beschikbare databestanden te
ondervangen.
In 4.2 is al aangegeven dat de integrale milieubelastingskaart een onderschatting van
de fosfaatproblematiek geeft in PAWN-districten met een groot aandeel natte
gebieden. Dit betekent dat de kansrijkdom in de Gelderse Vallei en Salland wellicht
wordt overschat. Rond deVeluwe zou het gebruik van kleinere stroomgebieden voor
de berekening van het nitraatgehalte waarschijnlijk leiden tot een lagere beoordeling
van de randen van het Veluwemassief.

4.5 Conclusies en aanbevelingen
De meest kansrijke situaties komen voor langs de noord- en zuidwestflank van het
Drents Plateau, aan de noord- en oostzijde van het Veluwemassief en plaatselijk in
Limburg en Brabant.
De vergelijking met de biotische situatie geeft een matige ondersteuning van de
kansrijkdomkaart. De kansrijkdom van gebieden met rijkere substraten, zoals delen
van het Drents Plateau, Twente, Plateau van Winterswijk, Midden-Brabant en het
gebied langs de Maas waarschijnlijk onderschat ten opzichte van de klasse kansrijk.
Om dit te ondervangen zijn op de kansrijkdomkaart vrij kansrijke gebieden waar
meer dan 3 plantensoorten voorkomen met rode cirkels aangegeven. Het gaat om
delen van Noord-Drente, Twente,Achterhoek, dezuidelijke Veluwezoom, MiddenBrabant en Noord-Limburg. Het valt te overwegen om bij een aanpassing van de
kansrijkdombepaling de klasse matige variatie, waarin rijkere substraten voorkomen,
zwaarder te laten wegen dan de klasse grote variatie waarin die substraten niet
voorkomen.
Een verbetering van de kansrijkdomkaart is vooral mogelijk na het beschikbaar komen
van betere hydrologische databestanden, betere milieubelastingkaarten lijken voor
nationale kansrijkdombepaling minder noodzakelijk.
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5 Kansrijkdom zandverstuivingslandschap

5.1 Inleiding
Het zandverstuivingslandschap omvat het meest droge en arme deel van het
boslandschap op hogere zandgronden enkent een veel hogere begrazingsdruk dan
het boslandschap ophogere zandgronden. Onder dehuidige omstandigheden zal op
de hogere zandgronden onder een min of meer natuurlijke begrazingsdruk
waarschijnlijk nergens winderosie optreden.In demiddeleeuwen, toen deNederlandse
zandverstuivingen ontstaan zijn, was de begrazingsdruk (en plaatselijk de
betredingsdruk) veel groter dan nu (Koster, 1978). Daarnaast werd de bossen en
heiden sterk verarmd door strooiselroof enhet steken vanplaggen.Bovendien groeien
tegenwoordig de nog bestaande zandverstuivingen veel sneller dicht dan vroeger,
omdat de aanvoer van voedingsstoffen via de lucht (luchtvervuiling) is
vertienvoudigd. Bijna de helft van de huidige zandverstuivingen zijn in gebruik als
militair oefenterrein (figuur 22). Op deze plekken wordt de vorming van
pioniervegetaties tegengegaan door zeer intensieve betreding. Onder de huidige
omstandigheden is de vorming van zandverstuivingen dus waarschijnlijk slechts
mogelijk door (periodiek) zeer intensieve begrazing of betreding van droge, zeer
voedselarme zandgronden. Het zandverstuivingslandschap is daarom gedefinieerd
als een ruimtelijke eenheid van minimaal 800 hectare waarbinnen naast een groot
aandeel droge zeer voedselarme zandgronden, ook natte en venige plekken
voorkomen. Doorperiodiek zeer intensieve begrazing en windwerking ontstaat een
gevarieerde vegetatiestructuur waarvan het patroon in de loop der tijd veranderd.
Wezenlijk onderdeel van dat patroon zijn kale grond en mosrijke pioniervegetaties.
Debelangrijkste natuurwaarden, zoals Jeneverbes, wolfsklauwen, orchideeën en het
Rozenkransje, lijken te zijn gekoppeld aan gradiënten inkalk, vocht en organische
stofgehalte (persoonlijke mededeling H.M. Beije, IKC-NBLF). Figuur 23 geeft
schematisch aan welke fysiotopen binnen een zandverstuivingslandschap kunnen
voorkomen.
Windwerking is van belang voor dit natuurdoeltype. Jungerius & van der Meulen
(1985) geven aan dat in de kustduinen windsnelheden tussen 6 en 12m/s het meest
effectief zijn voor het uithollen van stuifkuilen. Alhoewel fundamenteel onderzoek
naar de relatie tussen windsterkte en vorming van landduinen vrijwel ontbreekt, zijn
er aanwijzingen dat verkleining van zandverstuivingen, zoals veroorzaakt door
doorsnijding met wegen of de aanplant van bos, mede tot vastlegging van
zandverstuivingen heeft geleid.
Debelangrijkste milieubelasting opregionaal of nationaal niveau is de atmosferische
depositie.Deze leidt tot sneller dichtgroeien vankaal zand en vermesting en verzuring
van vegetaties. Ecologische grenswaarden voor stikstofdepositie en zuurdepositie
zijn volgens dr. H.F. van Dobben van IBN-DLO (persoonlijke mededeling)
respectievelijk 30 kg ha/jaar N en 1400 Mol ha/jaar H+. Deze laatste waarde is
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De ligging vande huidigezandverstuivingen opdehogerezandgronden in
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Schematische doorsnede door het zandverstuivingslandschap (Schelling, 1955

waarschijnlijk aan de hoge kant. Opmerkelijk is echter dat de oorspronkelijke
stuifzandvegetaties in Hulshorster Zand en het Kootwijkerzand nog redelijk behouden
zijn, alhoewel aangrenzende bossen totaal zijn vergrast. In het Wekeromse zand is
de Cladoniavegetatie echter geheel verloren gegaan.

5.2 Procedure kansrijkdombepaling
De kansrijkdom is in twee stappen bepaald (tabel 13):
Stap 1: Variatie in landschappelijke positie en substraat
Stap 2: Hoedanigheid milieubelasting
De hoedanigheid van het proces windwerking is niet in de relatieve
kansrijkdombepaling betrokken. De gemiddelde windsnelheid varieert binnen dehoge
zandgronden weliswaar van 5tot 3,5 m/s (ziefiguur24),maar dit verschil lijkt gezien
de huidige verspreiding van zandverstuivingen geen belangrijke factor in de
kansrijkdombepaling.
Stap 1: Variatiein landschappelijkepositie en substraat
Dit kenmerk is van belang omdat een grote variatie in landschappelijke positie en
substraat in potentie een grotere rijkdom aan soorten biedt. Verstuiving genereert
steeds opnieuw verschillen in hoogteligging. Verschillen in voedingstoestand en
vochtvoorziening worden binnen zandverstuivingen veroorzaakt door lokale
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Tabel 13 Kenmerken en klassen kansrijkdombepaling

zandverstuivingslandschap

Stap 1:
Variatie in landschappelijke positie en
substraat

Stap 2:
Hoedanigheid milieubelasting

Klasse:

duinvaaggronden op grondwatertrap VI
of VII > 800 ha

beneden modale atmosferische
depositie:
< 5500 mol/ha/j en < 55 kg/ha/j N

zeer kansrijk

boven modale atmosferische depositie:
> 5500 mol/ha/j of/en > 55 kg/ha/j N

vrij kansrijk

beneden modale atmosferische
depositie:
< 5500 mol/ha/j en < 55 kg/ha/j N

kansrijk

boven modale atmosferische depositie:
> 5500 mol/ha/j of/en > 55 kg/ha/j N

vrij kansrijk

duinvaaggronden op grondwatertrap VI
of VII = 0,25 tot 400 ha

-

matig kansrijk

geen duinvaaggronden op
grondwatertrap VI of VII

-

weinig kansrijk

duinvaaggronden op grondwatertrap VI
of VII = 400 tot 800 ha

verschillen in substraat, zoals de aansnijding van leem- of veenlaagjes. Het optreden
van deze lokale verschillen in substraat vallen echter buiten het bereik van een
landsdekkende studie. Bij deze stap in de kansrijkdombepaling is daarom uitsluitend
het voorkomen van droge, zeer voedselarme zandgronden in beschouwing genomen.
Alle fijnzandige duinvaaggronden met grondwatertrappen VI en Vu zijn als gevoelig
voor verstuiving geselecteerd. De primaire produktie is gering (humusarm, weinig
kleimineralen, droog), de stabiliteit van de structuur is gering (droog, humusarm,
ontbreken van B-horizonten) en de textuur zodanig dat verstuiving mogelijk is.De
oppervlakte duinvaaggronden opgrondwatertrap VI of VUperkilometercel is afgeleid
uit het LKN-bodem/grondwatertrap-bestand. In aanhangsel 2 is de vertaalsleutel
beschreven. Als ecologische grenswaarden zijn 800 en400 hectare duinvaaggronden
per kilometercel en zijn acht direct aangrenzende kilometercellen gehanteerd. Het
oppervlaktecriterium is hoger gekozen dan de 500 hectare voor de overige begeleidnatuurlijke natuurdoeltypen. De belangrijkste overweging is het feit dat voor het
toepassen van een zeer hoge begrazingsdruk in gebieden met een geringe
biomassaproduktie grotere eenheden nodig zullen zijn dan in gebieden waar minder
arme gronden voorkomen. Daarnaast zal een grote omvang bevorderlijk zijn voor
verstuiving.
Stap 2: Hoedanigheid milieubelasting
De hoedanigheid van de milieubelasting is beoordeeld aan de hand van dejaarlijkse
stikstof- en potentiële zuurdepositie (Erisman, 1992).De ecologische grenswaarden,
die in paragraaf 5.1 zijn genoemd, worden volgens deze databestanden in de gehele
fysisch geografische regio hogere zandgronden zeer ruim overschreden: de
stikstofdepositie varieert van ongeveer 35 tot 100kg/ha/j N (figuur 25), de potentiële
zuurdepositie van ongeveer 4000 tot 9000 mol/ha/j H+ (figuur 26).Voor de relatieve
kansrijkdombepaling is daarom de modale waarde van beide kenmerken gehanteerd.
Deze bedragen respectievelijk 55 kg/ha/j N en 5500 mol/ha/j H+.
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Fig. 24

De gemiddelde windsterkte in Nederland (Klimaatatlas van Nederland, 1972)

5.3 Resultaten
Kaart 6toont de abiotische kansrijkdom van het zandverstuivingslandschap. Deklasse
'zeer kansrijk' komt maar vrij weinig voor: totaal 7km2rond het Hulshorsterzand.
Ook de klasse kansrijk heeft slechts een beperkte omvang (totaal 141km2).Het gaat
omhet Aekinger enDieverzand in Drenthe, delen van deBrabantse Wal (Borgvlietse
Duinen, Staartse Duinen, Kriekelareduinen), de Drunense Duinen, het westelijke deel
van de Utrechtse Heuvelrug (Panbos enTanningen, Houdringe, Heidestein, Bornia,
Austerlitz) en het noordelijke en oostelijke deel van het Veluwemassief (Elspeetse
Heide, Doornspijkse Heide, Oldebroekse Heide en Wezepse Heide, Voorste
Schaddeveld, Deelense Zand). De westflank van de Veluwe is door de hogere
atmosferische depositie vanuit de Gelderse Vallei minder kansrijk geacht. Het gaat
omhet grote complex van Kootwijkerzand, Harskampse Zand, Otterlose Zand, OudReemsterzand, Deelense Zand, Mosselse Zand, Cattwickerzand en Stroese Zand.
Andere vrij kansrijke gebieden zijn veel kleiner. Het gaat om het Rechtterense Veld
langs de Overijsselse Vecht en enkele gebieden in Midden- en Oost-Brabant
(Oirschotse Heide, de Stippelberg en Overloonse Duinen).
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Tabel 14 Geselecteerde planten- en mossoorten voor biotische vergelijking
zandverstuivingslandschap
Nederlandse naam:

Latijnse naam:

Synecologie:

Glad biggekruid
Overblijvende
hardbloem

Hypochaeris glabra
Scleranthus perennis

kalkarme zandgronden
droge, grazige, kalkarme zandgrond, niet geheel
gesloten grasmat
pionier op zak kalkhoudend, mobiel maar niet al te
stuivend zand
zand met hoog gehalte amorfe humus

Racomitrium vanenscens var
intermedium
Racomitrium lanuginosum

Tabel 15 Geselecteerde plantengemeenschappen
zandverstuivingslandschap

voor biotische vergelijking

Nederlandse naam:

Latijnse naam:

Synecologie:

Buntgras-verbond

Spergulo-Corynephorion

Zilverhaver-verbond

Thero-Airion

pioniergemeenschap op stuivende, droge humusloze of arme, zure, voedselarm zand
grazige gemeenschap op kalkarme, zwakzuur en
neutraal zand

5.4 Discussie
5.4.1 Vergelijking met biotische situatie
Dekansrijkdomkaart is vergeleken met het voorkomen van vier geselecteerde plantenen mossoorten (tabel 14)en twee plantengemeenschappen volgens Westhoff &Den
Held (1969) (zie tabel 15).De verbreiding van de planten- en mossoorten volgens
respectieveüjk deAtlas van de Nederlandse flora (Mennema etal., 1985) en deAtlas
van Nederlandse bladmossen (Touw & Rubers, 1989) is samengevat in figuur 27.
De geselecteerde soorten komen vrij weinig voor. Slechts 4% van de cellen bevat
2 soorten. De keuze van slechts vier soorten lijkt te weinig en is wellicht niet
representatief genoeg voor zandverstuivingen. In slechts 37%van de cellen waar in
de huidige situatie zandverstuivingen voorkomen, komen één of twee soorten voor.
Een uitbreiding met één of meer doelsoorten van half-natuurlijke natuurdoeltypen
droog grasland, open zand en droge heide,kan debiotische vergelijking verbeteren:
Buntgras,Dwergviltkruid, Gewone vleugeltjesbloem, Bevertjes, Knolsteenbreek, Klein
tasjeskruid, Muizeoor, Tandjesgras, Stekelbrem, Kruipberm en Gaspeldoorn.
De verspreidingskaarten van deplantengemeenschappen volgens het databestand van
de IBN-DLO-projectgroep 'Plantensociologie' vindt men in aanhangsel 3.
Tabel 16 geeft de cumulatieve verdeling van plantensoorten over de
kansrijkdomklassen zien. Hieruit blijkt een vrij geringe overeenkomst met de
verspreiding van plantensoorten. In alle zeer kansrijk cellen komen geen
plantensoorten voor. De klasse vrij kansrijk kent relatief de meeste plantensoorten.
Waarschijnlijk is de geringe overeenkomst het gevolg is van de keuze van
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De verspreiding van de vier geselecteerde planten- en mossoorten voor
zandverstuivingslandschap volgens de Atlas van Nederlandse flora (Mennema
et al., 1985) en Atlas van Nederlandse bladmossen (Touw & Rugers, 1989)

79

Tabel 16 Cumulatieve frequentieverdeling van plantensoorten over kansrijkdomklassen
en totale beschouwde gebied (in % van de klasse)
Klasse:

0

>1

>2

>3

4

zeer kansrijk

100

0

0

0

0

kansrijk

74

26

12

0

0

vrij kansrijk

46

54

4

0

0

matig kansrijk

77

23

7

0

0

weinig kansrijk

89

11

2

0

0

totale beschouwde gebied

84

16

4

0

0

plantensoorten. Figuren 28en 29vergelijken dekansrijkdomkaart met de verspreiding
van respectievelijk planten- en mossoorten en plantengemeenschappen. Hieruit zijn
de volgende conclusies te trekken:
Achterblijvende biotische situaties komen meestal voor in stuifzandgebieden onder
heide of aangeplant dennenbos. De verspreiding van gemeenschappen en soorten
duiden meestal op dezelfde gebieden: Dieverzand, delen van de noordflank van
de Veluwe, de westflank van de Utrechtse Heuvelrug, en deBrabantse Wal.Deze
afwijkingen worden verklaard door een afwijkend natuurbeheer, waardoor de
potenties niet tot uitdrukking komen. Ook bestaande zandverstuivingen, zoals de
Drunense Duinen, het Hulshorsterzand en het Deelense Zand kennen een
achterblijvende biotische situatie.
Achterblijvende kansrijkdom situaties komen regelmatig voor. 7 %van deklasse
matig kansrijk heeft twee of meer soorten. Het gaat steeds om kleine
zandverstuivingen In Drenthe (Zandstreek, Terhorst, Hijkerzand), Overijssel
(omgeving Ommen, Lemelerberg), Gelderland (Planken Wambuis, 't Zand,
Bergherbos), Utrecht (Amerongse Berg) en Limburg (Bergerbos en
Boshuizerberg). De geselecteerde soorten en gemeenschappen kunnen zich
blijkbaar handhaven in kleinere actieve zandverstuivingen.

5.4.2 Abiotische databestanden
De betrouwbaarheid van de gebruikte databestanden heeft geen noemenswaardige
invloed op de kansrijkdombepaling. De beide databestanden van de atmosferische
depositie (Erisman, 1992) kennen weliswaar een afwijking in kilometerhokken langs
de Nederlandse grens (zie 4.4.2), maar heeft voor de kansrijkdombepaling voor het
zandverstuivingslandschap geen invloed op deklasseindeling.Langs de grenskomen
geen betere kansen voor dan elders.
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Vergelijking tussen abwüsche kansrijkdom zandverstuivingslandschap en het
voorkomen van plantengemeenschappen

5.5 Conclusies en aanbevelingen
De meest kansrijk uitgangssituatie voor het zandverstuivingslandschap wordt
aangetroffen in het Hulshorsterzand. Binnen een straal van 1,5 kilometer komt steeds
meer dan 800 hectare verstuivingsgevoelig substraat voor en de atmosferische
depositie is hier beneden modaal.
De vergelijking met debiotische situatie duidt er opdat de meest kansrijke gebieden
vooral potenties en geen actuele waarden kennen. Uit de actuele verspreiding blijkt
dat de geselecteerde soorten en gemeenschappen ook voor kunnen komen in gebieden
met hoge atmosferische depositie en een geringe omvang.
Voor regionale studies zijn lokale verschillen in substraat, zoals het voorkomen van
venige en lemige laagjes van belang.
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Fig. 30

Dwarsdoorsnede door overstromingsvlakte van een natuurlijke rivier loodrecht
op de stroomdraad

Tabel 17 Fysiotopen van
Fysiotoop

Landschappelijke
positie

de riviervlakte
Substraat

Sleutelprocessen

Trofiegraad

Vochthuishoudin
g

Halfnatuur
-lijke
natuur
-doeltypen

Potentieel natuurlijke
vegetaties

Sterke morfoen
hydrodynamiek

lage ligging
dichtbij de
stroomdraad

water,
kleiige
zavel en
klei

regelmatige
overstroming
, langdurige
stagnatie

eutroof

nat tot
vochtig

3.1

Salicetum albae,
Populetum albae,
Phragmition

Sterke
morfodynamie
k, geringe
hydrodynamiek

hoge
ligging vlak
langs de
stroomdraad

zandige
zavel,
zand

incidentele
overstroming

eutroof

droog
tot
vochtig

3.5,
3.6,
3.9

Violo odorataeUlmetum

Geringe
morfodynamie
k, sterke
hydrodynamiek

lage ligging
ver van de
stroomdraad

water,
klei en
veen

langdurige
stagnatie en
uittreden van
grondwater

mesotroof

vochtig
tot nat

3.2,
3.3,
3.4,
3.8,
3.10

Fraxino-Ulmetum
alnetosum,
Filipendulion-Alnetum, Carici
elongatae-Alnetum

Geringe
morfo- en
hydrodynamiek

hoge
ligging ver
van de
stroomdraad

incidentele
stagnatie

mesotot
eutroof

droog
tot
vochtig

3.5,
3.9,
3.11,
3.12

Fraxino-Ulmetum,
Querco-Ulmetum
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6 Kansrijkdom rivierboslandschappen

6.1 Inleiding
In een min of meer natuurlijke situatie ontstaat in de overstromingsvlakte van de
grote rivieren een breed scala aan standplaatsen onder invloed van rivierwater en
het toestromen van grondwater vanuit aangrenzende hogere gelegen gronden. Hoe
dichter bij de stroomdraad hoe groter de stroomsnelheid van het (overstromende)
rivierwater en hoe intensiever de werking van het rivierwater. Vlak langs de rivier
is dus sprake van de grootste morfodynamiek. Verder isdehoogteligging ten opzichte
van het waterpeil van belang.Dezebepaalt hoelang eenbepaalde plek onder water
komt te staan dan wel zeer nat blijft (hydrodynamiek). Dicht bij de stroomdraad is
de invloed van de rivier op de hydrodynamiek zeer groot. Verder weg kan ook
toestromend grondwater vanuit hogere gronden een rol spelen. Morfo- en
hydrodynamiek verklaren inbelangrijke mate welke levensgemeenschappen binnen
de riviervlakte voorkomen (Knaapen &Rademakers, 1990).Tabel 17beschrijft het
gehele scala aan standplaatsen binnen een natuurlijke riviervlakte in vorm van vier
fysiotopen. Figuur 30 laat de hoedanigheid van deze fysiotopen binnen een
schematische doorsnede loodrecht op de stroomdraad zien. Op de regelmatig
overstroomde plekken vlak langs de stroomdraad vindt met zachthout-ooibossen
(schietwilgenvloedstruwelen en zwartepopulieren-ooibos) enrietmoerassen,ophogere
gelegen plekken het Abelen-Iepenbos, stroomdalgraslanden enrivierduinvegetaties.
Verder van de stroomdraad liggen op hogere plekken Essen-Iepenbossen. Oplagere
gelegen plekken, waar hetrivier-of grondwater langdurig stagneert komen elzenrijk
Essen-Iepenbos of zelfs elzenbroekbossen en zeggenmoerassen voor. Overal langs
de rivier van bovenloop tot delta zijn deze fysiotopen en bijbehorende
levensgemeenschappen in de dwarsdoorsnede te onderscheiden, alleen hun omvang
verschilt. In sterk ingesneden trajecten zijn de zones die onder invloed van
overstromend rivierwater entoestromend grondwater staan zeer smal of ontbreken
geheel.Langs de benedenlopen neemt de omvang van het door derivieroverstroomde
gebied enorm toe en neemt door de grote afstand tot hogere gelegen gronden de
invloed van toestromend grondwater af. Onder natuurlijke omstandigheden is door
stroomdraadverlegging het patroon van fysiotopen regelmatig aan veranderingen
onderhevig. Hierdoor wordt de bosvorming regelmatig onderbroken en een geheel
andere ontwikkeling in gang gezet.
In de huidige situatie is de werking van het water door veranderend grondgebruik
binnen het gehele stroomgebied, bedijking, bochtafsnijding, bekribbing, verharding
en de aanleg van stuwen ingrijpend veranderd (Rademakers, 1993).Vanaf de 10de
eeuw is de overstromingsvlakte, waar sedimentatie optreedt, sterk versmald; in grote
delen van enkele tientallen kilometers tot enkele honderden meters.In het Gelderse
rivierengebied heeft dit geleid tot een verhoging van derecente overstromingsvlakte
(uiterwaarden) ten opzichte van de ontwaterde, binnendijkse gelegen oude riviervlakte
en een veel grotere waterdiepte bij hoogwater. Kwel vanuit hogere gelegen gronden
komt nauwelijks meer voor binnen de actuele riviervlakte, omdat deze is 'afgebogen'

85

naar de lager gelegen binnendijkse oude riviervlakte. De stroomdraad ligt sinds de
bekribbing in het midden van devorige eeuw vrijwel vast, zodat depatroondynamiek
sterk is afgenomen. De dynamiek van het rivierpeil is veranderd door ontginning
(hogere piekafvoeren), stuwing (minder diep wegzakken van waterpeil in droge
perioden) en bekribbing (verlaging van waterpeil in droge perioden).
Vanwege de enorme veranderingen in werking van het water onderscheidt de
Ontwerp-nota ecosysteemvisies (Jansen et al., 1993) binnen de fysisch geografische
regio rivierengebied geen nagenoeg-natuurlijke natuurdoeltypen. Er zijn twee
begeleid-natuurlijke natuurdoeltypen, namelijk hetrivierboslandschaplangs een vrij
afstromend traject en het rivierboslandschap in gevarieerd milieu. Het
rivierboslandschap langs het vrij afstromend traject is voor de kansrijkdombepaling
gedefinieerd als ruimtelijke eenheden van minimaal 500 hectare groot waarbinnen
het gehele scala van hoog- en laagdynamische fysiotopen onder invloed van de
dynamiek van hetrivierwater (overstroming van slibrijk water bij hoge en drainerende
werking bij lage rivierstanden), stagnatie van slibarm rivierwater en uittreden van
grondwater voorkomt. In het tweede type is rivierdynamiek veel minder groot door
de aanwezigheid van stuwen of binnendijkse ligging. In het binnendijkse gebied is
er zelfs geen sprake meer van overstroming met slibrijkrivierwateren zakt het water
minder snel weg.Langs gestuwde trajecten worden vooral de lage grondwaterstanden
beïnvloed omdat het water langzamer weg zakt dan in de ongestuwde trajecten. Al
dan niet in combinatie met de aanvoer van grondwater uit aangrenzende hogere
gelegen gronden, zorgt de stuwing voor stagnatie en daarmee voor een dominantie
van fysiotopen met een geringe morfodynamiek en een sterke hydrodynamiek. In
deze studie is de kansrijkdombepaling van het rivierboslandschap op gevarieerde
gronden beperkt tot het buitendijkse gebied. Het type is gedefinieerd als een
buitendijks gelegen ruimtelijke eenheid van minimaal 500 hectare waarbinnen
overstroming met slibrijk water, stagnatie en uittreden van grondwater voor een
relatief groot aandeel standplaatsen met een sterke hydrodynamiek zorgen. Deze
sterke hydrodynamiek zorgt tezamen met natuurlijke begrazing van de variatie in
levensgemeenschappen binnen dit natuurdoeltype.

6.2 Procedure kansrijkdombepaling
De kansrijkdombepaling is uitgevoerd in twee stappen:
Stap 1:
Stap 2:

Variatie in landschappelijke positie en substraat
Vitaliteit processen (rivierdynamiek en grondwatertoestroming).

In tabel 18is aangegeven welkekenmerken zijn gebruikt om dekansrijkdom klassen
voor het rivierboslandschap langs het vrij afstromende traject en het
rivierboslandschap in gevarieerd milieu vast te stellen.
Bij debeoordeling van derelatieve kansrijkdom is demilieubelasting als gevolg van
verzuring, vermesting of vervuiling nauwelijks relevant of mogelijk geacht.
Atmosferische depositie leidt nauwelijks tot verzuring of vermesting vanwege de
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Tabel 18 Kenmerken en klassen kansrijkdombepaling

rivierboslandschappen

Stap 1:
Variatie in
landschappelijke positie

Stap 2a:
Hoedanigheid
rivierdynamiek

Stap 2b:
Hoedanigheid
grondwaterdynamie
k

Klasse:

grote variatie:
oppervlakte > O_90
waarde *

vrij afstromend
traject

drainerend traject

zeer kansrijk voor
type in vrij
afstromend traject

infiltrerend traject

kansrijk voor type
in vrij afstromend
traject

drainerend traject

zeer kansrijk voor
type in gevarieerd
milieu

infiltrerend traject

kansrijk voor type
in gevarieerd milieu

drainerend traject

kansrijk voor type
in vrij afstromend
traject

infiltrerend traject

vrij kansrijk voor
type in vrij
afstromend traject

drainerend traject

kansrijk voor type
in gevarieerd milieu

infiltrerend traject

vrij kansrijk voor
type in gevarieerd
milieu

vrij afstromend
traject

nvt

matig kansrijk voor
type in vrij
afstromend traject

gestuwd traject

nvt

matig kansrijk voor
type in gevarieerd
milieu

gestuwd traject

matige variatie:
oppervlakte tussen O_50
en O_90 waarde *

vrij afstromend
traject

gestuwd traject

kleine variatie:
oppervlakte < O_50
waarde *

* zie tabel 19

kalkrijkdom en de grote basenbezetting van het substraat. De accumulatie van
voedingsstoffen en giftige stoffen, zoals zware metalen en organische verbindingen,
door overstroming met slibrijk rivierwater is aanzienlijk. Effecten op vegetaties zijn
echter nauwelijks bekend (Rademakers, 1993). Wel is accumulatie bij dieren
geconstateerd, met name langs de benedenrivieren, die buiten het zoekgebied van
de kansrijkdombepaling vallen, en op plaatsen met vervuilde waterbodems. Het
voorkomen van deze laatste plekken, die voor een relatieve kansrijkdombepaling van
belang is, is echter niet landsdekkend bekend. Het ontbreken van geschikte
databestanden omplaatsen met relatief grote accumulatie van giftige stoffen op te
sporen heeft er toe geleid dat de milieubelasting niet beoordeeld is bij de
kansrijkdombepaling.
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Stap 1: Variatie in landschappelijke positie
Bij de beoordeling van de landschappelijke positie voor de rivierboslandschappen
zijn alle fysiotopen van tabel 17van belang, zij dat langs het vrij afstromende traject
de beide fysiotopen met een hoge morfodynamiek zwaarder wegen, en bij het type
van het gevarieerde milieu het fysiotoop met stagnerend rivier- en grondwater van
Tabel 19 Oppervlakte overstroomd gebied waarvan 50% en 90% van alle kilometercellen
van het riviertraject een kleiner oppervlak heeft (in haper 900 hectare)
Riviertraject:

Aantal
cellen
buitendijks

50% van alle
cellen heeft
een
oppervlakte
kleiner dan
(O_50
waarde):

90% van alle
cellen heeft een
oppervlakte
kleiner dan
(O_90 waarde):

IJssel

220

275

400

Neder-Rijn - Lek

390

125

<400

Waal

272

275

500

Maas benedenstrooms van
Grave

166

225

400

Maas bovenstrooms van Grave

432

350

550

groter belang is.
Bij de beoordeling van dit kenmerk zijn geen bodemkundige en geomorfolgische
kenmerken gebruikt, zoals bij andere natuurdoeltypen. Hiervoor zijn twee redenen.
Allereerst zijn de beschikbare geomorfologische en bodemkundige databestanden
ongeschikt voor een dergelijke beoordeling, zowel door de geringe detaillering als
de op sommige punten ongeschikte legenda. Belangrijker is echter het feit dat
bodemkundige en geomorfolgische kenmerken in het dynamische riviermilieu in hoge
mate veranderlijk zijn. Bovendien kunnen deze kenmerken sterk veranderen door
grootschalige natuurontwikkelingsmaatregelen, zoals afgraving, ontgronding en het
verwijderen van kaden. Zo kan een hooggelegen uiterwaard die in dehuidige situatie
weinig overstroomd wordt door ontgronding aanvankelijk in een vaak overstroomde
lage uiterwaard veranderen. Later kan door aanzanding een differentiatie ontstaan
in hoger gelegen zandige delen en laaggelegen kleiige stukken.
Daarom is bij de beoordeling van de variatie in landschappelijke positie gebruik
gemaakt van kenmerken die conditionerend zijn voor de morfo- en hydrodynamiek.
Rademakers (1993) geeft aan dat op verschillende hiërarchische schaalniveaus steeds
andere kenmerken conditionerend zijn. Op het hoogste niveau, het stroomgebied, zijn
dat vooral klimaat, geologie, tektoniek en verhang. Ophet niveau van riviertrajecten
zijn dit het regionale verhang en het rivierbeheer. Binnen uiterwaarden gaat het om
het morfologie loodrecht op de rivier (breedte riviervlakte, verhang loodrecht op
stroomdraad) en de wateraanvoer uit aangrenzende hogere gronden. Voor de variatie
in landschappelijke positie zijn de conditionerende factoren op uiterwaardniveau
beoordeeld. Bij de beoordeling is er vanuit gegaan dat de grootste differentiatie in
fysiotopen loodrecht op de stroomdraad ontstaat. Hoe breder de overstromingsvlakte
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is, hoe groter de kans dat alle fysiotopen zich kunnen ontwikkelen. Voor het gestuwde
traject is op analoge wijze aangenomen dat hoe breder de riviervlakte is, hoe groter
de kans is op stagnante plekken. De breedte van de riviervlakte zal bovendien
gerelateerd zijn aan het debiet van de rivier. Bij een gelijkblijvende omvang neemt
de kans op variatie toe bij een afnemen van het debiet.
De omvang van het overstroomde gebied is overigens niet uitsluitend vanuit
(potentiële) variatie in standplaatsen van belang. In de Ontwerp-nota ecosysteemvisies
(Jansen et al., 1993) is voor begeleid-natuurlijke natuurdoeltypen vanuit
biogeografische en beheerstechnische overwegingen uitgegaan van eenheden van 500
tot 1000 ha.
De eerste stap is beoordeeld aan de hand van een bestand waarin de oppervlakte
overstroomd gebied per kilometercel en zijn acht direct aangrenzende kilometercellen
is opgenomen. Het bestand is afgeleid uit overstromingsfrequentie kaarten van
Rijkswaterstaat, Directies Gelderland en Limburg. In het bestand zijn ook
binnendijkse gebieden opgenomen, die binnen de EHS liggen en waarvoor het
aannemelijk is dat ze in de toekomst buitendijks komen te liggen. Het gaat uitsluitend
om het Rijnstrangengebied in de Gelderse Poort.
De grenswaarden zijn per riviertraject bepaald om de invloed van verschillen in debiet
te e l i m i n e r e n . H i e r t o e is de f r e q u e n t i e v e r d e l i n g v a n de v e r s c h i l l e n d e
oppervlakteklassen per riviertraject vastgesteld. Tabel 19 geeft de grenswaarde waarbij
50% (O_50 waarde) en 90% (O_90-waarde) van alle kilometercellen in dat traject
een kleiner oppervlak hebben dan die grenswaarde. De omvang van het overstroomde
gebied lijkt te correleren met het debiet: langs de Waal liggen de grootste
uiterwaarden, langs de Neder-Rijn en Lek de kleinste. De Maas bovenstrooms van
Grave neemt een uitzonderlijke positie in. Het overstroomde gebied is relatief groot
door de afwezigheid van dijken en een groot aandeel zeer incidenteel overstroomd
gebied. De O_90 waarden liggen in dezelfde orde van grootte als de ondergrens voor
begeleid-natuurlijke natuurdoeltypen (500 hectare).
Bij de beoordeling van de variatie in landschappelijke positie zijn drie klassen
onderscheiden. De grootste kans op variatie komt voor in kilometercellen met een
oppervlakte overstroomd gebied binnen een straal van 1,5 km groter dan de O_90
waarde van het betreffende riviertraject. Bij een oppervlakte tussen O_50 en O_90
waarde is de kans op variatie matig groot en bij oppervlakte kleiner dan de mediaanwaarde is de kans op variatie klein.
Stap 2: Hoedanigheid processen
De hoedanigheid van de processen is beoordeeld voor zowel rivierdynamiek als de
grondwatertoestroming. Als eerste kenmerk is het voorkomen van stuwen gehanteerd.
Figuur 31 laat zien dat de Maas tussen Maasbracht en Lith en de Nederrijn/Lek tussen
Driel en Hagestein gestuwd worden. Deze stuwen vertragen het wegzakken van de
waterspiegel in droge perioden. De stagnatie neemt toe en de hydrodynamiek is dus
groter dan langs ongestuwde trajecten. De gestuwde trajecten zijn daarom
onderscheiden van ongestuwde trajecten.
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Tabel 20 Geselecteerde plantensoorten voor biotische vergelijking

rivierboslandschappen

Nederlandse naam:

Latijnse naam:

Synecologie:

Moeslook
Tripmadam
Wouw
Handjesgras
Slangelook
Gevlekte aronskelk
Gevlekte dovenetel

Allium oleraceum
Sedum reflexum
Reseda luteola
Cynodon dactylon
Allium scorodoprasum
Arum maculatum
Lamium maculatum

droog grasland langs grote rivieren
rivierdijken, droge stroomdalgraslanden
fluviatiele plant op stenige, zandige, vaak kalkrijke plekken
rivierduinen, stroomdalplant
stroomdalplant, bosjes op rivierdijken
loofbossen en heggen op vochthoudende grond
dijkhellingen en heggen

Tabel 21 Geselecteerde plantengemeenschappen
rivierboslandschappen

voor biotische vergelijking

Nederlandse naam:

Latijnse naam:

Synecologie:

Riviertandzaad-verbond

Chenopodion fluviatile

Mattenbies-associatie
Wilgen-vloedstruwelen
Essen-Iepenbos

Scirpetum lacustris
Salicion albae
Fraxino-Ulmetum

efemere, nitrofiele uiterwaardvegetaties, meestal op
zware klei, ook op leem of zavel
eerste pionierstadium langs grote wateren
op regelmatig overstroomde, jonge, lemige tot zandige
bodem
kalkrijke, vochtige zandgrond, grondwater op 1tot 2 m.
diepte

Het tweede kenmerk is de invloed van grondwatersystemen van buiten het
rivierengebied op de overstromingsvlakte. In de huidige situatie komen natte,
mesotrofe vegetaties voor op weinig overstroomde plekken met een slecht doorlatende
ondergrond of in gebieden met een sterke toestroming van grondwater uit hogere
gelegen terreindelen. Stagnatie en grondwateruitstroming zorgen er beiden voor dat
de grondwaterspiegel in perioden met een lage afvoer slechts langzaam wegzakt.
Bovendien zal er sprake zijn van lithoclien water. Buiten deze gebieden zal in het
vrij afstromende traject het grondwater snel wegzakken onder invloed van de rivier.
De verwachting is dat onder impuls van natuurontwikkeling de invloed van de rivier
op de grondwaterdynamiek nog verder zal toenemen als door ontgronding binnen
de uiterwaarden kleidekken verdwijnen en de doorlatendheid van de ondergrond
toeneemt (Hydrologische studie Gelderse Poort, 1993).
Bij de bepaling van de invloed van grondwatersystemen van buiten het rivierengebied
is niet gebruik gemaakt van het LKN-grondwaterbestand, aangezien dit bestand in
uiterwaarden onvoldoende betrouwbaar is. Ook andere landsdekkende studies zijn
niet b e s c h i k b a a r . B o v e n d i e n is h e t n i e t e e n v o u d i g om de i n v l o e d van
grondwateruitstroming op de waterhuishouding van uiterwaarden vast te stellen
(Harms & Roos (red.), 1994: Kemmers & Jansen, 1993). Tot slot zal door
inrichtingsmaatregelen in de overstromingsvlakte de grondwaterhuishouding lokaal
sterk kunnen wijzigen. Daarom is een benadering gekozen, die per riviertraject
vaststelt waar grondwatertoestroming van buiten de uiterwaarden mogelijk een
stabielere grondwaterstand veroorzaakt. Er wordt vanuit gegaan dat er uitsluitend
sprake is van grondwatervoeding van buiten de uiterwaarden indien de rivier zijn
omgeving draineert. Dit is af te leiden uit de vorm van de grondwater-isohypsen.
Drainerende trajecten zijn kansrijker geacht dan infiltrerende trajecten. Figuur 32 geeft
aan welke riviertrajecten als drainerend zijn beschouwd.
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Tabel 22 Cumulatieve frequentieverdeling van plantensoorten over de
kansrijkdomklassen voor rivierboslandschap in vrij afstromend traject
Klasse:

0

>1

>2

>3

>4

>5

>6

7

zeer kansrijk

3

97

72

59

41

28

0

0

kansrijk

5

95

86

76

36

28

1

0

vrij kansrijk

5

95

93

68

31

16

1

0

matig kansrijk

9

91

74

55

23

10

0

0

totale beschouwde gebied

7

93

82

62

28

15

1

0

6.3 Resultaten
Kaart 6 geeft de resultaten van dekansrijkdombepaling voor rivierboslandschap in
vrij afstromend traject, kaart 7 voor die van het gevarieerde milieu. Voor het
rivierboslandschapin vrij afstromend traject beperkt de klasse zeer kansrijk zich tot
delen van de Grensmaas en de Gelderse Poort, die onder invloed van kwel staan.
Het overige deel van de Gelderse Poort en de Grensmaas is als kansrijk aangemerkt,
evenals de Maas bij Fort St Andries en het splitsingspunt van Bergse en Afgedamde
Maas, de IJsseluiterwaarden tussen Doesburg en Zutphen, en de IJsseluiterwaarden
tussen Zutphen en Deventer en de Duurse Waarden. Het gaat in totaal om 70 km2.
Zeer kansrijke situaties voorrivierboslandschap van gevarieerd milieu liggen vooral
langs de Maas tussen Vierlingsbeek en Gennep (Maasheggengebied), waar de
riviervlakte breed is en de Maas de omgeving draineert. Kansrijk zijn de uiterwaarden
van de Neder-Rijn langs de Veluwezoom en Utrechtse Heuvelrug en het
Maasplassengebied tussen Maasbracht en Roermond.

6.4 Discussie
6.4.1 Vergelijking met biotische situatie
Dekansrijkdomkaarten zijn vergeleken met het voorkomen van zeven geselecteerde
plantensoorten (zie tabel 20) en drie plantengemeenschappen volgens Westhoff &
Den Held (1969) (zie tabel 21). De verbreiding van de plantensoorten volgens de
Atlas van de Nederlandse flora (Mennema et al., 1985) is samengevat in figuur 33.
Hieruit valt af te leiden dat in de meeste buitendijkse cellen meerdere soorten
voorkomen. Dit betekent wellicht dat de absolute abiotische kansrijkdom van de
r i v i e r b o s l a n d s c h a p p e n g r o o t i s . De v e r s p r e i d i n g s k a a r t e n van de
plantengemeenschappen volgens het databestand van de IBN-DLO-projectgroep
'Plantensociologie' vindt men in aanhangsel 3.
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Tabel 23 Cumulatieve frequentieverdeling van plantensoorten over de
kansrijkdomklassen voor rivierboslandschap in gevarieerd milieu
Klasse:

0

>1

>2

>3

>4

>5

>6

7

zeer kansrijk

3

98

95

95

70

25

0

0

kansrijk

11

89

77

54

37

26

10

5

vrij kansrijk

42

59

59

26

0

0

0

0

matig kansrijk

18

82

68

42

18

8

0

0

totale beschouwde gebied

17

83

73

49

28

16

4

2

Tabel 22 toont de verdeling van deplantensoorten over de kansrijkdomklassen van
hetrivierboslandschap in vrij afstromend traject en het gehele beschouwde gebied.
Hieruit valt af te leiden dat de kansrijkdomkaart redelijk goed wordt ondersteund.
De klasse zeer kansrijk kent minder cellen zonder plantensoorten dan het gehele
beschouwde gebied (3 versus 7%). Vier of meer plantensoorten komen alleen in de
twee meest kansrijke klassen duidelijk meer voor. De minst kansrijke klasse kent
minder cellen met 2 of meer plantensoorten.
Figuren 34 en 35 vergelijken dekansrijkdomkaart van hetrivierboslandschapin het
vrij afstromend traject met de verspreiding van respectievelijk plantensoorten en
plantengemeenschappen. Hieruit zijn de volgende conclusies te trekken:
- Achterblijvende biotische situaties komen heel weinig voor. Ze liggen aan de
Grensmaas tussen Geulle en Stein.
- Het databestand van de plantengemeenschappen is waarschijnlijk onvoldoende
dekkend om een goede vergelijking mogelijk te maken. Dit geldt met name voor
de Grensmaas.
Tabel 23 vergelijkt de verspreiding van plantensoorten met dekansrijkdomkaart van
hetrivierboslandschapin gevarieerd milieu. Deplantenverspreiding geeft een goede
ondersteuning van dekansrijkdomkaart. Meerdere plantensoorten komen in de twee
meestkansrijk klassen altijd veel meer voor dan in het gehele beschouwde gebied.
In de twee minst kansrijk klassen is dat precies andersom.
Figuren 36 en 37 tonen het resultaat van de vergelijking van de kansrijkdomkaart
voor hetrivierboslandschapin gevarieerd milieu met respectievelijke plantensoorten
en plantengemeenschappen:
Achterblijvende biotische situaties komen vrij weinig voor. Deze gebieden liggen
langs de Maas (Broekhuizerbroek, Heuloerbroek).
Achterblijvende abiotische kansrijkdom komt vooral langs de Maas voor.
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6.4.2 Abiotische bestanden
Het databestand waarmee de omvang van het overstroomde gebied bepaald is,
onderschat dit kenmerk in gebieden met veel open water, zoals zandwinplassen,
kleiputten en strängen. De belangrijkste afwijking treedt op in het Maasplassengebied
tussen Maasbracht en Roermond.
In de procedure zijn geen kenmerken opgenomen om de morfodynamiek te
beoordelen. Wolfert (1992) heeft op basis van geomorfologische kaarten en oude
topografische kaarten riviertrajecten onderscheiden naar morfologie van het rivierbed
(figuur 38). Met behulp van deze riviertrajecten is het mogelijk om potenties van
morfodynamische fysiotopen, zoals nevengeulen, rivierduinen, kronkelwaarden, open aanwassen en steilranden te beoordelen op basis van natuurlijke processen (zie
ook Rademakers, 1993). In tabel 24 is op basis van literatuur (Wolfert, 1992;
Rademakers, 1993) en een gesprek met drs. H.P. Wolfert aangegeven of de
onderscheiden morfodynamische fysiotopen zich in een bepaald riviertraject kunnen
vormen. Hieruit blijken grote verschillen. De vrij afstromende trajecten bieden altijd
meer mogelijkheden voor morfodynamische fysiotopen. Langs de Rijn/Waal van de
grens tot Gorinchem kunnen alle onderzochte morfodynamische vormen ontstaan,
alhoewel kronkelwaardvorming en nevengeulvorming elkaar uitsluiten. Min of meer
stabiele nevengeulen zijn waarschijnlijk niet mogelijk in de Gelderse Poort. Ook langs
de Grensmaas, het Maastraject tussen Lith en Heusden en een deel van de IJssel
kunnen veel morfodynamische vormen ontstaan. Rivierduinvorming zal hier
waarschijnlijk niet optreden. Kronkelwaardvorming beperkt zicht tot de Ijssel tussen
Arnhem en Zutphen. Langs de gestuwde trajecten is de vorming van op- en
aanwassen nauwelijks mogelijk. Ook rivierduinvorming is hier niet waarschijnlijk.
Het gestuwde Maastraject is het minst morfodynamisch. Ook nevengeulvorming is
hier, in tegenstelling tot het Nederrijntraject, waarschijnlijk niet mogelijk.
Indien de mogelijkheden voor de vorming van morfodynamisch fysiotopen beoordeeld
zouden worden, zou bij de rivierboslandschappen langs vrij afstromend traject de
Waaltrajecten iets kansrijker beoordeeld kunnen worden dan de Ijssel- en
Maastrajecten. Dit verschil is gebaseerd op de mogelijkheden tot rivierduinvorming.
In het gevarieerde milieu dient het gestuwde Maastraject minder kansrijk beoordeeld
te worden dan de Nederrijn, omdat langs de Maas geen nevengeulvorming mogelijk
lijkt.

6.5 Conclusies
De meest kansrijke situaties voor het rivierboslandschap langs het vrij afstromend
traject komen voor in de Gelderse Poort (met name in de Rijnstrangen) en langs de
Grensmaas. Kansrijk zijn de omgeving van Fort St. Andries, het splitsingspunt van
de Afgedamde Maas en enkele IJsseluiterwaarden (ondermeer Duurse Waarden).
De kansrijkdomkaart voor rivierboslandschap langs vrij afstromend traject wordt goed
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ondersteund door de biotische vergelijking.
De beste kansen voor het buitendijks gelegen rivierboslandschap van gevarieerd
milieu vindt men in het Maasheggenlandschap tussen Gennep en Vierlingsbeek.
Kansrijk zijn de Nederrijn en het Maasplassengebied.
De kansrijkdomkaart voor rivierboslandschap in gevarieerd milieu wordt goed
ondersteund door een hogere frequentie van meerdere plantensoorten in de klassen
zeer kansrijk en kansrijk.
De absolute abiotische kansrijkdom van de rivierboslandschappen is waarschijnlijk
groot omdat in alle kansrijkdomklassen vrij veel plantensoorten voorkomen.
De kansrijkdombepaling van het rivierboslandschappen kan verder uitgewerkt worden
door de mogelijkheden om fysiotopen met een hoge morfodynamiek, zoals
rivierduinen, nevengeulen, kronkelwaarden, steilranden en op- en aanwassen te
beoordelen aan de hand van geomorfologische kenmerken. Dit betekent waarschijnlijk
dat het Waaltraject tussen Nijmegen en Gorinchem kansrijker moet worden
beoordeeld dan de overige rivierboslandschappen langs vrij afstromend traject
vanwege de mogelijkheden tot rivierduinvorming. De rivierboslandschappen in
gevarieerd milieu langs het gestuwde Maastraject zouden waarschijnlijk minder
kansrijk beoordeeld dan de Nederrijn omdat daar geen nevengeulvorming dan wel
kronkelwaardvorming waarschijnlijk is.
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m/bg: vrijafstromend bochtig grind-Maastraject
ms/bz: gestuwdbochtigzand/Mei-Maastraject
ms/r: gestuwd recht Maastrajeet
r/ss: vrijatstromendsterk slingerend Rijntraject
r/zs:
vrijafstromend zwak slingerend Rijntraject
r/k:
vrijafstromend kronkelend Rijntraject
rs/zs: gestuwdzwak slingerend Rijntraject
tvzs: zwak slingerendbenedenriviertraject zonder getijdeinvloed
b/r:
recht benedenriviertraject zonder getijdeinvloed
b/rv: verbreed recht benedenriviertraject zonder getijdeinvloed
g/zs: zwakslingerend benedenriviertraject met getijdeinvloed
g/br: breed recht benedenriviertraject met getijdeinvloed
g/r:
rechtbenedenriviertraject metgetijdeinvloed

Fig. 38

Typering van rivierbedmorfologie per traject (Wolfert, 1992)

Tabel 24 Mogelijkheden tot vorming van sterk morfodynamische fysiotopen per
riviertraject (Wolfert, 1992; Rademakers, 1993; pers. med. Wolfert)
Morfodynamiek klasse

Riviertraject

kronkelwaard of
nevengeul

aan- of
opwas

rivierduin

Meest dynamisch

Bovenrijn/Waal Lx)bith-Nijmegen
Waal Nijmegen-Tiel

a
b

X

X

X

X

Grensmaas Borgharen-Maasbracht
Pannerdens Kanaal
Ijssel Arnhem-Deventer
Ijssel Deventer-Zalk

c
b
a
b

X

Matig dynamisch

Ijssel Zalk-Keteldiep
Nederrijn/Lek Arnhem-Schoonhoven
Lek Schoonhoven-Krimpen
Maas Lith-Heusden
Bergense Maas

d
b
d
b
d

Minst dynamisch

Maasplassen Maasbracht-Neer
Maas Neer-Grave
Maas Grave-Lith

_
-

Vrij dynamisch

a kronkelwaard b dynamische nevengeul c tamelijk stabiel nevengeul d langdurig stabiele nevengeul
x komt voor
- komt niet voor
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X
X
X

_
_
-

.
_
_
-

7 Kansrijkdom moeraslandschappen

7.1 Inleiding
Moerassen zijn natte gebieden met veel open water en een grondwaterspiegel vlak
onder of boven het maaiveld. Het belangrijkste verschil tussen laagveenmoerassen
en oermoerassen is de dynamiek van de waterhuishouding. In natuurlijke kleioermoerassen is sprake van stroming en sedimenttransport onder invloed van
getijdewerking of regelmatige opstuwing van het water door de wind. Hierdoor vindt
binnen het moeras erosie en sedimentatie plaats en wordt doorgaande veenvorming
tegengegaan. Wanneer deze wel optreedt ontwikkelt het oermoeras zich tot een
laagveenmoeras (Levensgemeenschappen, 1979).
In laagveenmoerassen daarentegen ontbreken stroming, erosie en sedimentatie vrijwel
en zijn de waterpeilfluctuaties vrij klein.Hierdoor is verlanding van het open water
mogelijk. Deze situatie doet zich voor op laaggelegen plekken in het landschap met
een stagnerende drainage en constante aanvoer van slibarm, veelal lithoclien grondof oppervlaktewater. Lithocliene water kan op verschillende wijze ontstaan (zie
paragraaf 2.3).Naar herkomst van het lithocliene water onderscheiden Van Leerdam
& Vermeer (1992) twee typen laagveenmoeras: het grondwater gevoede en het
oppervlaktewater gevoede laagveenmoeras. Deze typen laagveenmoeras ontstaan op
verschillende plekken in het landschap. Het grondwater gevoede type komt voor in
gebieden met sterke kwel, bijvoorbeeld langs hoger gelegen gebieden. Het
oppervlaktewater gevoede type wordt aangetroffen in overstroomde gebieden langs
de benedenlopen van rivieren en in het zoetwatergetijdegebied op voldoende afstand
van rivieren en geulen, zoals kommen. Indien de aanvoer van het lithocliene gronden/of oppervlaktewater te klein is,kunnen zichregenwaterlenzen vormen en zal een
ontwikkeling naar hoogveen optreden. Van Wirdum (1991b) heeft berekend dat er
voldoende voeding van lithoclien water optreedt indien de kwel groter is dan 1
mm/dag (grondwater gevoed laagveenmoeras) of de infiltratie groter dan 1,25
mm/dag. In direct contact met oppervlaktewater volstaat een geringere infiltratie.
Naast zoetwaterlaagvenen die gevoed worden met lithoclien water komen in
Nederland brakwater(laag)venen voor (Den Held et al., 1992, Van Wirdum et al.
1992).
In laag-Nederland zullen oermoerassen zich dus ontwikkelen op plekken met een
blijvend dynamische waterhuishouding en laagveenmoerassen opplekken met een
stabiele waterhuishouding gedomineerd door lithoclien of brak water. De kansrijkdom
van debegeleid natuurlijke varianten is daarom qua waterdynamiek als min of meer
complementair aan elkaar te beschouwen.
De voorwaarden voor nagenoeg natuurlijke oermoerasontwikkeling zijn in Nederland
nauwelijks meer aanwezig buiten het zoute getijdengebied (Waddenzee, Wester- en
Oosterschelde). Ook het zoete getijdengebied is door de Deltawerken in omvang
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De relatie tussen verschillende vormen van moerasontwikkeling enerzijds en
landschappelijke positie en natuurlijke abwüsche processen anderzijds

afgenomen en sterk veranderd. Nagenoeg natuurlijke laagveenmoerasontwikkeling
is vooral door verdroging en watervervuiling niet goed meer mogelijk. Hierdoor is
de aanvoer van schoon, lithoclien grond- of oppervlaktewater vaak onvoldoende.Toch
zijn voorwaarden voor beide natuurdoeltypen in principe met een uitgekiend
waterbeheer te realiseren. Het oppervlaktewater gevoede laagveen-moeras is alleen
te realiseren bij voldoende aanvoer van schoon, lithoclien oppervlaktewater.
Conservering van gebiedseigen water kan verkeerd uit pakken, tenzij een toenemende
invloed van regenwater en daarmee een mogeüjke overgang naar hoogveen toelaatbaar
of gewenst is (Van Wirdum, 1989).
Het grondwater gevoede laagveen-moeras is slechts te realiseren op plaatsen waar
al dan niet na eenmalige ingrepen in de waterhuishouding voldoende lithoclien
grondwater aanwezig is. In de meeste gevallen zijn bemaling en een zekere vorm
van onderhoud van het drainagestelsel nodig om de invloed van regenwater niet te
groot te laten worden. Deze grondwater gevoede laagveen-moerassen zijn dus
eveneens begeleid-natuurlijk.
De dynamische waterhuishouding voor oermoerasontwikkeling is vanwege de
moeizame peilhandhaving in laag-Nederland meestal veel eenvoudiger te handhaven
dan laagveenmoerasontwikkeling. Door het achterwege laten van waterinlaat zal in
gebieden zonder kwel de fluctuatie van het waterpeil toenemen. Door bemaling en
waterinlaat is deze dynamiek nog verder te vergroten. In gebieden waarkwel optreedt
is periodieke bemaling noodzakelijk. Deze beheersstrategie heeft echter zijn
beperkingen. In de eerste plaats is de aanvoer van lithoclien of brak water niet
gegarandeerd. Daarom zal na kortere of langere tijd een sub-optimaal oermoeras of
zelfs een overgangsmoeras ontstaan. Alleen bij een hoge basenbezetting van het
substraat (Holocene kalkrijke mariene enfluviatiele afzettingen) en/of regelmatige
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Tabel 2.5 Kenmerken en klassen kansrijkdombepaling
Stap 1:
Landschappelijke
positie (jn
hoedanigheid
processen)

Stap 2:
Hoedanigheid processen:
waterkwaliteit van aangevoerde
water

Klasse

kwel > 1mm/dag

grondwaterkwaliteit =
grond- en zoet- en zeewater of
grond- en zoetwater of grond- en
zoetwater of zoet- en zeewater

zeer kansrijk

grondwaterkwaliteit =
grond- of zoet- of zeewater

kansrijk

grondwaterkwaliteit =
grond- en zoet- en zeewater of
grond- en zoetwater of grond- en
zoetwater of zoet- en zeewater

kansrijk

grondwaterkwaliteit =
grond- of zoet- of zeewater

vrij kansrijk

P-gehalte oppervlaktewater < 0.6

vrij kansrijk

P-gehalte oppervlaktewater > 0.6

matig
kansrijk

kwel 0 - 1
mm/dag
en hoogteligging
boven NAP

infiltratie
en hoogteligging
boven NAP

laagveen-moerassen

grootschalige inundatie met lithoclien water kan dit sub-optimale type langdurig
voortbestaan (persoonlijke mededeling G. vanWirdum, EBN-DLO).Constante sturing,
zoals bij het huidige beheer in de Oostvaardersplassen, is noodzakelijk.
Figuur 39 geeft aan in welke landschappelijke positie en bij welke processen de
verschillende moerastypen zich kunnen ontwikkelen.
Voor de abiotische kansrijkdombepaling is het natuurdoeltype laagveenmoeras
gedefinieerd als een ruimtelijke eenheid van minimaal 500 hectare waarbinnen de
waterspiegel gedurende het gehelejaar vlak onder of boven het maaiveld staat en
nauwelijks fluctueert. Menselijk ingrijpen vergroot de variatie binnen de ruimtelijke
eenheid: plaatselijk wordt door afgraving de veenvorming afgebroken. Afhankelijk
van de herkomst van en de mate waarin lithoclien of brak water wordt aangevoerd
ontwikkelt zich een overgangsveen, of een grond- of oppervlaktewater gevoed
laagveen.Laagveenmoerasontwikkeling isbuiten hetlaagveen- en zeekleigebied wel
mogelijk, bijvoorbeeld op afstand van de groterivierenenbeken in hoog-Nederland
en natte duinvalleien, maar wordt hier niet onderzocht.
Dekansrijkdombepaling van oermoerassen beperkt zich tot het sub-optimale type:
een ruimtelijke eenheid van minimaal 500 hectare waarbinnen de waterspiegel
gedurende lange perioden vlak onder of boven het maaiveld staat en fluctueert het
waterpeil regelmatig onder invloed van maalbeheer en waterinlaat. Door
peilfluctuaties en inundaties wordt doorgaande veenvorming tegengegaan. Het
waterbeheer in combinatie metbegrazing vergroot de variatie in standplaatsen binnen
de ruimtelijke eenheid. Mogelijkheden voor oermoerasontwikkeling in het zoete,
brakke en zoute getijdengebied zijn niet onderzocht.
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7.2 Procedure kansrijkdom bepaling
7.2.1 Laagveenmoerassen
De kansrijkdom van laagveen-moerasontwikkeling is in twee stappen bepaald,
namelijk (tabel 25):
Stap 1: Landschappelijke positie
Stap 2: Hoedanigheid processen
De milieubelasting is niet in een afzonderlijke stap beoordeeld. De invloed van
vermesting en verzuring op de waterkwaliteit is meegenomen in de beoordeling van
de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit in stap 2. Regionale ingrepen die tot
verdroging en met name de afname van grondwatertoestroming hebben geleid zijn
meegenomen in de beoordeling van de kwelintensiteit in stap 2. Verzuring is niet
in de beoordeling niet meegenomen. Binnen de fysisch geografische regio's zeeklei
en laagveen is sprake van vrij grote verschillen: 2500 tot 5500 ze/ha/j. De modale
belasting is 3800 ze/ha/jaar. Relatief laag belaste gebieden zijn Midden-Groningen,
het westelijke deel van Friesland, de kop van Noord-Holland, de Weerribben,
Flevopolders en Schouwen-Duivenland (figuur 40).In verhouding tot de ecologische
norm voor laagveenmoerassen zijn deze verschillen zodanig klein dat ze voor de
relatieve kansrijkdombepaling niet relevant zijn geacht.

Stap 1: Landschappelijke positie
Op grond van depositie inde regionale waterhuishouding iseen onderscheid gemaakt
tussen plekken waar verschillende vormen van laagveen-moerassen ontwikkeld kunnen
worden:
a. Het grondwater gevoede laagveen-moeras isuitsluitend te realiseren op plekken
waar sterke kwel vanlithoclien grondwater optreedt.Hierbij wordt uitgegaan van
een grondwateruitstroming van meer dan 1mm/dag (Van Wirdum, 1991b).Het
aandeel van de grondwatercomponent in de waterbalans is bij deze fluxen zodanig
groot dat dominantie van atmoclien water moeilijk zal optreden.
b. Het overgangsveen is uitsluitend te realiseren op plekken met een matige kwel
(minder dan 1 mm/dag) die bovendien beneden NAP zijn gelegen. Op deze
plaatsen is het aandeel van de grondwatercomponent in de waterbalans nog
zodanig groot dat de grondwaterstand in droge perioden niet te ver weg zakt. Er
is dus geen waterinlaat nodig om een moerasachtige situatie te realiseren. Het
eventueel aanwezigekalkhoudende materiaal inde ondergrond buffert de invloed
van regenwater. Op den duur treedt verzuring op enkan het overgangsveen zich
in ongeveer 250jaar tot een echt hoogveen ontwikkelen (Van Wirdum, 1993).
In infiltratiegebieden boven NAP is de manipulatie van het waterpeil tot vlak
onder het maaiveld over grote eenheden moeilijk terealiseren. Vernatting ishier
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slechts mogelijk door zeer ingrijpende en kostbare maatregelen, zoals afgraven
of peilverhoging in deorde van grootte van één meter. Daarom zijn deze gebieden
afgevallen voor moerasontwikkeling (zie figuur 41).Het gaat om delen van het
zeekleigebied van Zeeland, Friesland en Groningen waar de jongste mariene
afzettingen voorkomen, die boven NAP zijn afgezet (Zeeuws-Vlaanderen, NoordBeveland, Goeree-Overflakkee, het gebied met terpen en kruinige percelen van
Friesland, het Hoge Land van Groningen),
c. Het oppervlaktewater gevoede laagveenmoeras is overal beneden NAP te
realiseren waar geen kwel optreedt. De inlaat van oppervlaktewater is hier
noodzakelijk om een moerasachtige situatie te handhaven. Daartoe is echter wel
een goed onderhouden, fijnmazig slotenstelsel nodig om het lithocliene water
voldoende te laten penetreren. Anders ontwikkelen zich grote delen naar een
overgangsveen. VanWirdum (1991a) geeft aan dat dit risico minder groot is in
gebieden met een infiltratie groter dan 1 mm/dag. Bovendien moet de
wateraanvoer voldoende groot zijn om deze infiltratie te compenseren.
Het voorkomen van kwel is in eerste instantie afgeleid uit het grondwaterbestand
van de Landschapsecologische Kartering van Nederland (Klijn, 1989).Dit bestand
geeft echter geen indicatie van de kwelintensiteit. Dit bestand overschat bovendien
deoppervlakte waarover in dehuidige situatie kwel optreedt. Ditbestand geeft echter
wel een redelijke indicatie waar kwel kan optreden na uitvoering van het antiverdrogingsbeleid. Over kwelintensiteit zijn aanvullende gegevens verzameld. Voor
de randzone met hoog-Nederland is gebruik gemaakt van berekeningen door het
Landelijk Grondwater Model (Pastoors, 1993). Voor Noord-en Zuid-Holland is
gebruik gemaakt van gegevens uit ICW-studies (Werkgroep Noord-Holland, 1982;
Werkgroep Midden West-Nederland, 1976).Voor hetZeeuws-Zuidhollandse enFriesGroningse kleigebied is aangenomen dat de kwelintensiteit altijd kleiner is dan 1
mm/dag.
Figuur 42 laat zien welke gebieden een kwelintensiteit groter dan 1mm/dag kennen.
Gebieden met eenkwel groter dan 1mm, waar de vorming van grondwater gevoede
laagveen-moerassen mogelijk is, liggen langs de rand van Hoog-Nederland (vooral
Groningen, Friesland, Kop van Overijssel, noordrand Veluwe enBrabantse Wal; in
mindere mate omgeving Breda), delen van de Ijsselmeerpolders en de enkele
droogmakerijen in Midden Holland en Vechtstreek (Haarlemmermeer, GrootMijdrecht, Polder Nieuwkoop, Horstermeer, Bethunepolder, Zoetermeerse Polder,
Driemanspolder, Hazerwoudse Droogmakerij, Polder Achteraf, Alexanderpolder).
Gebieden met een geringe kwel liggen vooral in de droogmakerijen en
Ijsselmeerpolders en laaggelegen delen van het Zeeuws-Zuid-Hollandse zeekleigebied.
In gebieden met geringe kwel is bij vernatting waarschijnlijk ontwikkeling van
overgangsveen te verwachten. Hier zal nauwelijks waterinlaat optreden, maar kan
regenwater gaan domineren over grondwater.
In de gebieden zonder kwel is in principe de vorming van oppervlaktewater gevoede
laagveen-moerassen mogelijk. Er is geen databestand beschikbaar om gebieden met
infiltratie groter dan 1,25 mm/dag te onderscheiden van gebieden met een kleinere
infiltratie. Daarom zijn deze gebieden met een verschillende kansrijkdom in deze
studie niet nader onderscheiden.
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Bij de kansrijkdom bepaling is er vanuit gegaan dat hoe groter het aandeel van de
grondwatercomponent in de waterbalans hoe kansrijker de moeras ontwikkeling. De
gedachtengang hierbij is dat peilhandhaving in combinatie met handhaving van de
waterkwaliteit beter mogelijk is door grond- dan door oppervlaktewatervoeding.
Peilhandhaving in gebieden met een sterke infiltratie (groter dan 1,25mm/dag) en
een omvang van 500tot 1000hectare is afhankelijk van 2tot 5 miljoen kubieke meter
water perjaar. De grootste wateraanvoer behoefte treedt op in de zomer. De aanvoer
van dergelijke hoeveelheden oppervlaktewater vereist een voedingsgebied dat vele
tientallen malen groter is dan het ontvangende gebied of de aanleg van een enorme
bufferbassin (Farjon, 1993;Veen, 1993).Deze keuze voor een grotere kansrijkdom
van grondwater gevoede dan oppervlaktewater gevoede laagveenmoerassen opbasis
van de haalbaarheid van een optimaal waterbeheer heeft als consequentie dat
laagveenmoerassen met de hoogste actuele natuurwaarden relatief minder kansrijk
zijn geacht. Van Wirdum et al. (1992) geven immers aan dat de hoogste actuele
waarden worden aangetroffen in oppervlaktewater gevoede moerassen.
Stap 2: Hoedanigheid processen
In alle onderscheidden moerastypen speelt de waterkwaliteit een belangrijke rol.Voor
de bepaling van dekansrijkdom zijn tweekenmerken relevant, namelijk de macroionensamenstelling en detrofiegraad van het water. Van Leerdam &Vermeer (1992)
onderscheiden naartrofiegraad en saliniteit drietypen laagveenmoeras, namelijk de
M-reeks (mesotroof en zoet tot zeer zwak brak), deE-reeks (eutroof en zoet tot zeer
zwakbrak) en de B-reeks (eu- tot hypertroof en zwak brak).De waterkwaliteit geeft
dus niet alleen een belangrijke indicatie of laagveenmoerasontwikkeling mogelijk
is, maar ook een aanduiding of meerderereeksen binnen één moerascomplex mogelijk
is. Bij de kansrijkdom bepaling is er vanuit gegaan dat het naast elkaar voorkomen
van verschillende waterkwaliteiten op een meer kansrijke situatie duiden.
De macro-ionensamenstelling van het water kan voor ecologische doeleinden
getypeerd worden aan de hand van de relatieve gelijkenis met lithoclien en
thallasoclien water volgens een methode van Van Wirdum (1991a). Op basis van
beide gelijkenis zijn zes watertypen onderscheidden: regenwater, grondwater, zoet
water,rijnwater,brakwater en mengwater. Dekansrijkdom voor laagveen-moerassen
is het grootst indien de standplaats wordt gedomineerd door grond-, zoet- of
brakwater (zie ook Roelofs & Smolders, 1993).Aangenomen wordt dat regenwater
in alle gebieden kan voorkomen. Het naast elkaar voorkomen van deze drie
watertypen geeft de grootste kansrijkdom.
De trofiegraad van het water mag niet hypertroof zijn (Van Leerdam & Vermeer,
1992). In hypertroof water wordt de verlanding stop gezet en treedt verruiging van
terrestrische vegetaties op.Volgens Leerdam &Vermeer (1992) is detrofiegraad niet
eenduidig af te leiden van gehalten van stoffen zoals N, P en K, maar veeleer uit
soortsamenstelling enzichtdiepte.Dezichtdiepte inniet-hypertroof wateris tenminste
1 meter. Uit een gegevensbestand van 2064monsterpunten (Barendrecht &Wassen,
1989;Barendrecht et. al., 1990) valt af te leiden dat in hypertrofe, zeer zwak brakke
situaties het fosfaatgehalte meestal hoger dan 0,01 mg P04/1ligt.
Bij debepaling van waterkwaliteit is gebruik gemaakt van twee bestanden, namelijk
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de Li_Th gelijkenis van het landelijk grondwatermeetnet op 10 meter beneden
maaiveld (zie figuur 40, Prins, 1993) en het berekende P-gehalte in het
oppervlaktewater per PAWN-district (figuur 41,Kroes et. al., 1990).
De Li_Th gelijkenis van het grondwater is gebruikt om de kansrijkdom van
grondwater gevoede laagveen-moerassen te bepalen. Hierbij is een onderscheid
gemaakt tussen moerassen waarbinnen alleen grondwater of zoetwater of brakwater
of een combinatie van deze watertypen voorkomt. Voor grondwater gevoede systemen
is detrofiegraad niet beschouwd, omdat stofgehalten weinig inzicht in de trofiegraad
bieden en bovendien databestanden ontbreken, die binnen het kader van de
voorliggende studie operationeel gemaakt kunnen worden. Bovendien kan wellicht
aangenomen worden dat grondwater met een Li_Th gelijkenis die op meng- of
rijnwater duidt, zodanig door de mens beïnvloed zijn dat er sprake is van een hogere
trofiegraad.
Het berekende P-gehalte vanhet oppervlaktewater perPAWN-district is gebruikt om
de kansrijkdom van oppervlaktewater gevoede moerassen te bepalen.
Gegevensbestanden over deLi-Th gelijkenis van oppervlaktewateren ontbreken. Het
gebruik van de P-gehalten geeft slechts een zeer grove indicatie van de waterkwaliteit:
deruimtelijke eenheden waarvoor de berekeningen zijn uitgevoerd, zijn groot en de
relatie met de trofiegraad is, zoals hierboven is aangegeven, niet erg eenduidig.
Bovendien wordt de norm van 0,01 mg/l in vrijwel alle PAWN-districten in het
zeeklei- enlaagveengebied overschreden. Daarom is gekozen voor een benadering
waarin tweequa oppervlakte even grote groepen PAWN-districten zijn onderscheiden,
namelijk een groep met een beneden modale en een met een boven modale Pconcentratie. Deze grenswaarde ligt op 0,06 mg P/l. Gebieden met een beneden
modale P-concentratie zijn: Friesland, het gebied tussen Kampen en Harderwijk,
Eemland, Amstelland, Waterland, de Vechtstreek.

7.2.2 Oermoerassen
De kansrijkdom voor oermoerassen is in twee stappen bepaald (tabel 26):
Stap 1: Landschappelijke positie
Stap 2: Hoedanigheid processen

Stap 1: Landschappelijke positie
Oermoerassen zijn overal te realiseren waar de waterhuishouding over grote
aaneengesloten oppervlakten te manipuleren valt. Deligging benedenNAPishiervoor
vereist. Gebieden boven NAP zijn dus als niet kansrijk aangemerkt voor het begeleid
natuurlijke oermoeras. Oermoerassen kunnen ookboven NAP ontstaan, bijvoorbeeld
door graafwerkzaamheden enbetreding innatte gebieden en door opspuiten van zand
(Levensgemeenschappen, 1979).
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Tabel 26 Kenmerken en klassen kansrijkdombepaling
Stap 1:
Landschappelijke
positie

Stap 2:
Hoedanigheid processen

Klasse

ligging beneden
NAP

kwel < 0 mm/dag

zeer kansrijk

kwel 0 - 1 mm/dag

kansrijk

kwel > 1mm/dag

matig
kansrijk

hoogteligging
boven NAP

oermoerassen

niet kansrijk

Stap 2: Hoedanigheid van processen
Bij de beoordeling van ontwikkelingsmogelijkheden van het atypische oermoeras,
waarvoor in de inleiding is gekozen, is de manipulatie van de waterhuishouding
cruciaal. Bemaling en waterinlaat zorgen voor zowel voldoende water (open water
en zeer ondiepe grondwaterstanden) als voldoende dynamiek om de vorming van
o v e r g a n g s v e e n of l a a g v e e n m o e r a s tegen te gaan. Dit b e t e k e n t dat
oermoerasontwikkeling in principe overal beneden NAP mogelijk is. In gebieden
zonderkwel is dewaterhuishouding met minder bemaling dynamisch te houden dan
in gebieden met sterke kwel. Mede vanuit de gedachte dat bij sterke kwel
laagveenontwikkeling kansrijker is, is de ontwikkeling van oermoeras kansrijker als
de kwel kleiner is.

7.3 Resultaten
Kaart 9 geeft de relatieve kansrijkdomklassen voor laagveenmoerassen. De klasse
zeer kansrijk omvat in totaal 120 km2 en komt voor in Friesland (de Deelen,
Oosterschar, Oldelamer), Noord-West Overijssel (Polder Giethoorn), langs de
noordflank van de Veluwe, in het Vechtplassengebied (Bethunepolder) en bij
Raamsdonksveer aan de rand van het Brabants Massief. De categorie kansrijk komt
vooral voor in deIjsselmeerpolders en droogmakerijen in Midden-Holland en Noordwest Overijssel. Het gaat in totaal om ruim 700 km2.
De bestaande laagveenmoerassen zijn meestal als matig kansrijk (Vechtplassengebied,
Kinderdijk, Botshol, AideFeanen, Rottige Meente) of weinig kansrijk (Weerribben,
Wieden, Oldematen, Waterland, Nieuwkoop) beoordeeld.
Kaart 10 geeft de kansrijkdom voor de oermoerassen. Grote gebieden zijn zeer
kansrijk. Het gaat om gebieden zoals Midden-Groningen, het Lage Midden van
Friesland, West-Friesland en deFlevo-polders (totaal 6000km2).Deklasse kansrijk
komt vooral voor in Zeeland, de droogmakerijen en de Ijsselmeerpolders.

115

2,5

5,0

25

50

7,5

100

125

150

175

200

225

250

275

500--

475--

450--

425--

400--

300-

75

lbo

ïji

Ï5Ö

175

200

225

Voorkomen selectie plantensoorten
PU] 1

50ort

MM 2 soorten
l ! I 3 soorten
H Ü 4 soorten
B U 5 soorten
I H

Fig. 45

116

6 of meer soorten

De verspreiding van de zeven geselecteerde plantensoorten voor
laagveenmoeras volgens de Atlas van Nederlandse flora (Mennema et al.,
1985)

J5Ö

275

moo

Tabel 27 Geselecteerde plantensoorten voor biotische vergelijking laagveenmoerassen
Nederlandse naam:

Latijnse naam:

Synecologie:

Spitsblatlig
fonteinkruid
Spaanse ruiter
Breedbladige orchis
Moeraslathyrus
Moeraszoutgras
Ronde zegge
Moeraskartelblad

Potamogeton acutifolius
Cirsium dissectum
Dactylorhiza majalis
Lathyrus palustris
Triglochin palustris
Carex diandra
Pedicularis palustris

pioniersoort van zoet, stilstaand, ondiep,
schraal hooiland op tamelijk voedselarm
zandgrond
moerassige grasland of trilveen
moerassig grasland en rietland
drassig, zilt grasland en veenmoeras
trilveen
trilveen en nat hooiland

voedselarm water
veen- of venige

Tabel 28 Geselecteerde plantensoorten voor biotische vergelijking oermoerassen
Nederlandse naam:

Latijnse naam:

Synecologie:

Zilte waterranonkel
Kievitsbloem
Dunstaart
Lidsteng
Kamvaren
Knolvossestaart
Moeraszoutgras

Ranunculus baudotii
Fritillaria meleagris
Parapholis strigosa
Hippuris vulgaris
Dryopteris cristata
Alopecururs bulbosus
Triglochin palustris

ondiep, voedselrijk, brak of zoet water
drassig grasland
schor of zilte plekken binnendijks
poel of sloot, vooral op klei
moerassige plaatsen
brak of zilt grasland
drassig, zilt grasland, slootkanten

7.4 Discussie
7.4.1 Vergelijking met biotische situatie
Dekansrijkdomkaarten zijn vergeleken met het voorkomen van zeven geselecteerde
plantensoorten (zie tabellen 27 en 28) enplantengemeenschappen volgens Westhoff
& Den Held (1969) (zie tabellen 29 en 30). De verbreiding van de plantensoorten
volgens de Atlas van de Nederlandse flora (Mennema et al., 1985) is samengevat
in figuren 45 en 48.
De geselecteerde plantensoorten voor het laagveenmoeras komen in 68% van de
beschouwde cellen voor. De grootste frequenties komen voor aan de zuidwestflank
van het Drents Plateau en het Utrechts-Hollands veenweidegebied. Evenals voor de
soorten van het laagveenmoeras geldt dat Flevoland en de Noord-Oost Polder niet
in het databestand zijn opgenomen. De plantensoorten die geselecteerd zijn voor
oermoeras komen vrij gelijkmatig verspreid voor. Slechts 30 %van alle beschouwde
cellen is zonder soorten, in het overige deel komen bijna nooit meer dan 4 soorten
voor. Dit wordt verklaard door de geringe overlap in ecologische amplitudo van de
geselecteerde soorten. De hoogste frequenties komen voor in bestaande
laagveenmoerassen, zoals de Wieden, Loosdrecht, Botshol, Nieuwkoop. Dit is een
indicatie dat het oermoeras als een facies binnen het laagveenmoeras kan voorkomen.
De verspreidingskaarten van de plantengemeenschappen volgens plantensoorten het
databestand van de IBN-DLO-projectgroep 'Plantensociologie' vindt men in
aanhangsel 3.
Tabel 31 laat de verdeling van de plantensoorten over de verschillende
kansrijkdomklassen voor laagveenmoeras en alle beschouwde cellen zien. Hieruit
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Tabel 29 Geselecteerde plantengemeenschappen voor biotische vergelijking
laagveenmoerassen
Nederlandse naam:

Latijnse naam:

Synecologie:

Kikkerbeet-verbond
Knopbies-verbond

Hydrocharition
Caricion davallianae

ondiep, zoet meso- tot eutroof water
verlandingsgemeenschap in mesotroof, basenrijk water

Tabel 30 Geselecteerde plantengemeenschappen voor biotische vergelijking oermoerassen
Nederlandse naam:

Latijnse naam:

Synecologie:

Oeverzegge-associatie

Caricetum ripariae

Moerasvaren-riet associatie

Thelypterido-phragmitetum

weke veengrond of kleigrond bedekt door een laag
sapropelium, langs oevers van wateren met voedselrijk,
soms brak water
zoet tot zwak brak water, meestal stilstaand soms zwak
stromend

Tabel 31 Cumulatieve frequentieverdeling vanplantensoorten over de
kansrijkdomklassen en het totale beschouwde gebied voor laagveenmoerassen
Klasse:

0

>1

>2

>3

>4

>5

>6

7

zeer kansrijk

1

99

82

61

37

23

12

4

kansrijk

29

73

40

26

21

14

9

1

vrij kansrijk

42

59

36

21

13

6

2

0

weinig kansrijk

15

87

50

27

21

12

4

1

totale beschouwde gebied

32

67

39

22

15

8

3

0

komt een tegenstrijdig beeld naar voren. De klassen zeer kansrijk, kansrijk en vrij
kansrijk geven een goede ondersteuning van dekansrijkdomkaart. Het aandeel cellen
zonder plantensoorten in de klasse zeer kansrijk is duidelijk veel lager dan in het
gehele beschouwde gebied ( 1versus 32%). In de klasse vrij kansrijk is duidelijk
het omgekeerde het geval (42%versus 32%).Tot slot komen meerder plantensoorten
in deklassen zeerkansrijk enkansrijk beduidend meer voor dan in alle beschouwde
cellen. De klasse zeer kansrijk kent 62% cellen met 2 of meer soorten, tegen 39%
van het totale gebied. Deklasse weinig kansrijk past niet in het beeld.Er komen veel
meer plantensoorten voor dan op grond van de abiotische kansrijkdombepaling werd
verwacht. De percentages voor 3of meer soorten liggen in dezelfde orde van grootte
als de klasse kansrijk. In de klasse matig kansrijk komen veel bestaande
oppervlaktewater gevoede laagveenmoerassen met hoge natuurwaarden voor. De
overweging dat oppervlaktewater gevoede laagveenmoerassen minder kansrijk zijn
dan het grondwater gevoede type,dient waarschijnlijk aangepast te worden.Metname
gebieden met meer dan 1,25 mm/dag infiltratie dienen als meer kansrijk te worden
beschouwd. In 7.2.1 is aangegeven dat een databestand om gebieden met sterke
infiltratie te onderscheiden ontbreekt.
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Vergelijking verspreiding plantengemeenschappen
IS88I zeer kansrijk zonder plantengemeenschappen
I S M kansrijk zonder plantengemeenschappen
^ B

matig kansrijk met twee of meer plantengemeenschappen

WM

weinig kansrijk met twee of meer plantengemeenschappen

Fig. 47
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Tabel 32 Cumulatieve frequentieverdeling van plantensoorten over kansrijkdomklassen
en totale beschouwde gebied voor oermoeras

Klasse:

0

>1

>2

>3

>4

>5

>6

7

zeer kansrijk

28

72

43

16

4

1

0

0

kansrijk

36

65

40

22

6

1

0

0

matig kansrijk

28

72

38

14

5

0

0

0

totale beschouwde gebied

30

70

41

17

5

1

0

0

Figuren 46 en 47 vergelijken de kansrijkdomkaart van laagveenmoerassen met de
verspreiding van respectievelijk plantensoorten en plantengemeenschappen. Hieruit
zijn de volgende conclusies te trekken:
- Achterblijvende biotische situaties komen voor in de Noord-Oost Polder,
Flevoland, Wieringermeer, het meest zuidelijke deel van de Dollard en enkele
droogmakerijen in Midden-Holland. Naast het ontbreken van gegevens van de
plantenverspreiding inFlevoland enNoord-Oost Polder, wordt het ontbreken van
soorten waarschijnlijk verklaard door het huidige grondgebruik: akkerbouw in
vrij j o n g e d r o o g m a k e r i j e n . ( Z e e r ) k a n s r i j k e g e b i e d e n z o n d e r
plantengemeenschappen komen veel meer voor dan zonder plantensoorten. Dit
wordt waarschijnlijk verklaard door het feit dat het gebruikte databestand niet
landsdekkend is.
Achterblijvende abiotische kansrijkdom komen in grote veenweidegebieden voor.
Vier of meer plantensoorten komen voor in Noord-West Overijssel (Weerribben,
Wieden, Oldematen), het gebied tussen Aalsmeer, Leiden en Alphen aan de Rijn,
Nieuwkoopse Plassen, Meijepolder bij Bodegraven, Reeuwijkse Plassen en
omgeving, het noordelijk deel van de Krimpenerwaard en Delfland. In de polders
Geestmerambacht en Heerhugowaard, Eilandspolder, het gebied rond Krommenie
en Assendelft en Oostelijk Waterland komen twee of drie soorten voor.
Tabel 32 geeft de verdeling van de plantensoorten over de kansrijkdomklassen van
het oermoeras.Er is nauwelijks sprake van enige afwijking van de normale verdeling
over alle beschouwde cellen. De kansrijkdomkaart wordt dus niet ondersteund door
de verdeling van plantensoorten. Hiervoor zijn meerdere verklaringen mogelijk.
Evenals voor laagveenmoerassen geldt dat de meest kansrijke klassen samenvallen
met uitgestrekte droogmakerijen en polders met een intensief agrarisch gebruik.
Daarnaast speelt de gebruikte definiëring waarschijnlijk een belangrijke rol in
combinatie met het feit dat in deprocedure het oermoeras als complementair aan het
grondwater gevoede laagveenmoeras is beschouwd.
Figuren 49 en 50 tonen het resultaat van de vergelijking van de kansrijkdomkaart
voor oermoerassen met respectievelijke plantensoorten en plantengemeenschappen.
Hieruit zijn de volgende conclusies te trekken:
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Achterblijvende biotische situaties komen vooral voor in de IJsselmeerpolders
en op de Zuidhollandse eilanden.
Er is sprake van een achterblijvende abiotische kansrijkdom in droogmakerijen
in Midden-Holland en het Lage Midden van Friesland en dekop van Overijssel.

7.4.2 Abiotische databestanden
DePAWN-districten waarvoor als indicator voor de waterkwaliteit het fosfaatgehalte
van het oppervlaktewater is berekend, zijn op sommige plaatsen wellicht te grof voor
de kansrijkdombepaling. Aangezien het kenmerk gebruikt wordt om de waterkwaliteit
van ingelaten water afkomstig uit boezemwateren te beoordelen, dat over grote
gebieden nauwelijks varieert, is deze benadering in veel gevallen goed genoeg,
bijvoorbeeld in grote delen van de uitgestrekte Friesland boezem. Op sommige
plaatsen waar deboezemwaterkwaliteit bepaald wordt door het grondgebruik in kleine
bovenstroomse gelegen gebieden is deze benadering niet verfijnd genoeg.

7.5 Conclusies en aanbevelingen
De meest kansrijke situaties voor laagveenmoerasontwikkeling liggen in
droogmakerijen langs de westrand van het Drents Plateau, aan de noordflank van
deVeluwe en in mindere mate in droogmakerijen in het Utrechts-Hollands veengebied
en in Brabant tussen Waalwijk en Raamsdonksveer. De kansrijkdombepaling voor
oermoerassen heeft zich beperkt tot een sub-optimaal type dat buiten de invloed van
getijden wordt ontwikkeld met behulp van een specifieke vorm van waterbeheer
(bemaling en waterinlaat).Grote gebieden zijn zeer kansrijk, in totaal ongeveer 6000
km2 in Midden-Groningen, het Lage Midden van Friesland, West-Friesland en de
Flevopolders en de Hollandse waarden.
De biotische vergelijking voor laagveenmoerassen laat zien dat kansrijkdomkaart
slecht wordt ondersteund. De klasse zeer kansrijk en in mindere matekansrijk wordt
ondersteund doorhet voorkomen van de geselecteerde plantensoorten. Deklasse matig
kansrijk lijkt relatief te slecht beoordeeld, zeker in vergelijking met de klasse vrij
kansrijk, die de minst gunstige plantenverspreiding kent. Het verdient daarom
aanbeveling om oppervlaktewater gevoede laagveenmoerassen in gebieden met meer
dan 1,25 mm/dag infiltratie beter te beoordelen en gebieden met minder dan 1
mm/dag kwel of minder dan 1,25 mm/dag infiltratie minder te beoordelen dan in
de gehanteerde methode. Databestanden om deze aanpassing uit te voeren ontbreken
echter.
De biotische vergelijking voor oermoerassen geeft weinig ondersteuning voor de
kansrijkdombepaling. Hiervoor zijn meerdere verklaringen te geven. In de eerste
plaats beperkt de gehanteerde definitie voor oermoeras zich tot een vrij atypische
vorm. Daarnaast is de beoordeling mede gekoppeld aan de beoordeling van
laagveenmoerassen. Plekken met sterkekwel zijn minder kansrijk geacht dan plekken
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met infiltratie. Tot slot is het substraat niet betrokken in de kansrijkdombepaling.
Oermoerasontwikkeling op organische, minerale, kalkrijke en kalkloze afzettingen
is als even kansrijk beoordeeld. Een verder onderscheid naar de basenbezetting van
het substraat is waarschijnlijk gewenst. Een hoge basenbezetting, zoals op recente
afgezette, kalk- en lutumrijke minerale substraten, houdt de ontwikkeling naar een
overgangsveen veel langer tegen dan kalkloze, zandige of venige substraten.
Een aanpassing van de gehanteerde definitie voor oermoeras ligt binnen het kader
van de Ontwerp-nota ecosysteemvisies niet voor de hand. Toevoeging van het
kenmerk substraat aan dekansrijkdombepaling is zinvol en dient voor de beoordeling
van de grondwaterhuishouding te worden ingevoegd. Globaal kan een vierdeling
gemaakt worden: Ijsselmeerpolders, jonge zeekleipolders, klei-op-veengronden,
veengronden. De meest kansrijke situaties liggen op kleiige gronden in de meest
recent drooggemaakte gebieden binnen de klasse zeer kansrijk van kaart 10, de
Ijsselmeerpolders. Relatief iets minder kansrijk zijn de laaggelegen jonge
zeekleipolders in West-Brabant en de kop van Noord-Holland.
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8 Kansrijkdom gedempt-dynamisch duinlandschap

8.1 Inleiding
De Ontwerp-nota ecosysteemvisies (Jansen et al., 1993) onderscheidt voor het
duingebied naast een nagenoeg-natuurlijk natuurdoeltype (dynamisch duinlandschap)
een begeleid-natuurlijke natuurdoeltype dat het gedempt-dynamisch duinlandschap
wordt genoemd. In dit laatste type waarop dekansrijkdombepaling zichricht,wordt
in tegenstelling tot het nagenoeg-natuurlijke natuurdoeltype, de werking van
abiotische processen, zoals de zee en de wind, géén vrij spel gelaten. Grootschalige
verstuivingen, sluftervorming en kustverlegging worden niet toegelaten, mede om
bestaande internationale natuurwaarden te handhaven. Kleinschalige verstuiving,
begrazing en lokaal grondwaterstandsmanipulaties worden echter wel toegestaan en
gebruikt om dehuidige internationale betekenis uit te breiden. Volgens Duinen voor
de wind (1992) gaat het om gebieden met een oppervlakte van minimaal 100en bij
voorkeur 250ha, waarbinnen reeds waardevolle patronen aanwezig zijn, zoals shifters,
kwelders, natte en vochtige duinvalleien, oligo- en mesotrofe duinmeren, kruid- en
orchideeënrijke duingraslanden, niet-vergraste duinheide, niet verruigde duinstruwelen,
natuurlijk duinbos en natuurlijk duinzoomgebied.
Deze omschrijving van gedempt-dynamisch duinlandschap maakt dit natuurdoeltype
een uitzonderlijk geval tussen de andere begeleid-natuurlijke natuurdoeltypen die
in dit rapport zijn behandeld. De nadruk ligt sterk op het behoud van bestaande
natuurwaarden en veel minder op het gedeeltelijk op gang helpen van natuurlijke
processen. Dekansrijkdombepaling gaat uit van de hierboven gegeven omschrijving.
Om echter niet in tegenspraak te geraken met de doel en methode van de studie,
namelijk vaststellen vanabiotische kansrijkdom, is uitsluitend gezocht naar potenties
voor waardevolle duinvegetaties, die gebaat zijn bij een lagere morfodynamiek dan
het dynamische duinlandschap.
Voor de abiotische kansrijkdombepaling is het gedempt-dynamische duinlandschap
gedefinieerd als een ruimtelijke eenheid van minimaal 500hectare, waarbinnen natte
fysiotopen voorkomen met een relatief lage morfodynamiek, zoals natte duinvalleien,
slufters, kwelders, duinmeren en duinzomen. Natuurlijke begrazing zorgt er mede
voor dat de kenmerkende levensgemeenschappen van deze fysiotopen in stand blijven
dan wel verder ontwikkeld worden. Door het gebruik van deze definitie valt de
beoordeling van drogere fysiotopen, die van belang zijn voor de ontwikkeling van
soortenrijke duingraslanden, duinheiden, duinstruwelen en duinbossen buiten het
onderzoek.
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Tabel 33 Kenmerken en klassen kansrijkdombepaling gedempt dynamisch duinlandschap
Stap 1:
Landschappelijke positie en
substraat

Stap 2:
Hoedanigheid
processen

Stap 3:
Hoedanigheid milieubelasting

Klasse:

zeer grote variatie:
duinvalleien en duinzomen,
soms kwelders, duinmeren of
slufters

kwel aanwezig

weinig aangetast reliëf en
geen
drinkwaterbeschermingszone

zeer kansrijk

drinkwaterbeschermingszone

kansrijk

weinig aangetast reliëf

kansrijk

aangetast reliëf

vrij kansrijk

weinig aangetast reliëf en
geen
drinkwaterbeschermingszone

vrij kansrijk

aangetast reliëf en geen
drinkwaterbeschermingszone

matig
kansrijk

meestal aangetast reliëf

matig
kansrijk

geen kwel
aanwezig

grote variatie:
duinvallei of duinzoom soms
kwelders, duinmeren of
slufters

wel kwel
aanwezig

geen kwel
aanwezig
matige variatie:
duinmeren, kwelders of
sluftersvrij kansrijk

matig
kansrijk

weinig variatie: geen
duinvalleien, duinzomen,
duinmeren, kwelders of
slufters

weinig
kansrijk

8.2 Procedure
De kansrijkdom is in drie stappen bepaald (tabel 33):
Stap 1:Variatie in landschappelijke positie en substraat
Stap 2: Hoedanigheid processen
Stap 3: Hoedanigheid milieubelasting
Stap 1: Variatie in landschappelijkepositie en substraat
In deze stap ishet voorkomen van enkele minder algemene natte fysiotopen met een
matige morfodynamiek beoordeeld. Er is vanuit gegaan dat met name door grondwater
en zeewater beïnvloedde fysiotopen (natte duinvalleien, duinzoom, duinmeren,
kwelders en doorbraakslufters) de belangrijkste actuele natuurwaarden binnen het
duingebied zullen bevatten. Graslanden, struwelen en bossen van de drogere
fysiotopen zijn niet inbeschouwing genomen, omdat dit type standplaatsen binnen
het duingebied algemeen aanwezig zijn. Het actuele voorkomen van de
levensgemeenschappen van deze laag-dynamische fysiotopen wordt daarmee in
hoofdlijnen bepaald door het (natuur)beheer.
Het voorkomen van natte, niet gestoorde duinvalleien, redelijk gave duinzomen,
duinmeren en kwelders is ontleend aan gegevens van Bakker et al. (1981). Figuren
51 t/m 54 tonen het voorkomen van deze fysiotopen. Aanhangsel 5 geeft de
vertaalsleutel de door hen gehanteerde legendaeenheden en fysiotopen. Het
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^ H natie duinvalleien

Fig. 51

Het voorkomen vannatteduinvalleien (Bakker et al.,1981)
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Het voorkomen van duinzomen (Bakker et al., 1981)
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Het voorkomen van kwelders (Bakker et al. 1981)
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slufter

Het voorkomenvan slufters (Bakker etal.,1981)

L

5

200

2

25

2?Ö

275

300

voorkomen van doorbraakslufters is geïnventariseerd aan de hand van topografische
kaarten en zwart/wit luchtfoto's schaal 1:18 000. De aanwezigheid is steeds per
kilometercel en zijn acht direct aangrenzende cellen geëvalueerd. Hierbij is slechts
het al dan niet voorkomen en dus niet een bepaalde minimum oppervlakte van belang
geacht
Stap 2: Vitaliteit processen
De belangrijkste processen voor de instandhouding van de variatie in landschappelijke
positieen substraat in deNederlandse kustduinen zijn windwerking, getijdenwerking
en grondwaterstroming. Volgens de Ontwerp-nota ecosysteemvisies dienen
kustvormende processen te worden tegengegaan. Volgens Duinen voor de wind (1992)
kan kleinschalige verstuiving wel worden toegelaten in begeleid-natuurlijke
natuurdoeltypen. Vertegaal et al. (1993) geven aan dat er opnationale schaal geen
verschillen inkansrijkdom voorkleinschalige verstuivingen zijn. Daaromis uitsluitend
de hoedanigheid van de grondwaterstroming naar duinzoom geëvalueerd.
Kenmerkende (water)vegetaties van de duinzoom zijn gebonden aan lithoclien
grondwater (Ten Haaf &Bakker, 1986;Lammerts, 1990;Nieuwenhuis et al.,1991;
Schuurkes et al., 1990;Barendrecht &Nieuwenhuis, 1991).Grondwaterstroming naar
duinvalleien is niet beoordeeld omdat deze vrijwel uitsluitend bepaald door vrij kleine
lokale watersystemen (Stuyfzand &Morbers, 1987;Grootjans, 1990).Deze lokale
systemen vallen buiten het bestek van deze studie.
De hoedanigheid van regionale kwel naar duinzomen is uitsluitend beoordeeld op
het al dan niet voorkomen van potentiële kwel, dus op een nominale schaal. De
toetsing van ratioschaal, de kwelintensiteit, die van belang is om de feitelijke invloed
van het grondwater binnen debodemwaterhuishouding (zie ondermeer Van Wirdum,
1991b),is niet uitgevoerd omdat een geschikt landsdekkend databestand ontbreekt.
Ook de macro-ionensamenstelling is om diezelfde reden niet beoordeeld. Bruikbare
regionale gegevens voor regionale kansrijkdom studies zijn ondermeer Stuyfzand
(1993) en Onderzoek grondwaterwinning Waddeneilanden (1989).Het voorkomen
van potentiële kwel is afgeleid uit het LKN-grondwaterbestand (Klijn, 1989).
Stap 3: Milieubelasting
Uitsluitend de milieubelasting door verdroging, vermesting door waterinlaat en
vergraving is beoordeeld. Verzuring en vermesting door atmosferische depositie zijn
weliswaar van belang voor duinecosystemen, maar een analyse van het ruimtelijke
patroon van de atmosferische depositie volgens het landelijke databestand van
Erisman (1992) laat zien dat de variatie binnen de fysisch geografische regio duinen
klein is.Bovendien is debetrouwbaarheid van dit databestand door de aanwezigheid
van zeer veelrandcellen gering.De mediaan waarde voor stikstof ligt op27,5 kg/ha/j
N en voor zuur binnen de kalkarme duinen op 2875 zuurequivalenten/ha/j. De
mediaanwaarde voor stikstofdepositie ligt in dezelfde orde van grootte als de norm
die Bobbink et al. (1992) geven voor duinecosystemen: 20-30 kg/ha/j N. In de
kansrijkdombepaling is er daarom vanuit gegaan dat verzuring en vermesting geen
verschillen in relatieve kansrijkdom binnen de duinen tot gevolg hebben.
Op regionale schaal zijn binnen de duinen verdroging en vermesting als gevolg van
waterinlaat vooral een probleem in de omgeving van drinkwateronttrekkingen (zie
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Voorkomen van grondwaterintrekgebieden in de Nederlandse kustduinen
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Vergraven gebieden in de Nederlandse kustduinen (Bakker et al., 1981)
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Tabel 34 Geselecteerde plantensoorten voor biotische vergelijking
duinlandschap

gedempt-dynamisch

Nederlandse naam:

Latijnse naam:

Synecologie:

Wondklaver
Gewone ossetong
Blauwe zeedistel
Duinwalstro
Parnassia
Addertong
Breedbladige orchis
Moeraswespenorchis

Anthyllus vulneraria
Anchusa officinalis
Eryngium marimum
Galium verum spp maritimum
Parnassia palustris
Ophioglossum vulgatum
Dactylorhiza majalis
Epipactis palustris

droge, zonnige, open en grazige plekken, meestal kalkhoudende
grond
droge, zandige, ruderale plekken
grazige duinen, overstuivingssoort
droge, zonnige, grazige plekken
natte duinvalleien
vochtige duinvalleien
vochtige duinvalleien
vochtige, kalkhoudende zand- of leemgrond

ondermeer Van Dijk, 1984;Koerselman et al. (red.), 1990;Koerselman, 1991).Lokale
verdrogingsproblemen, zoals de vergrote verdamping door aanplant voor naaldbos,
vallen buiten het kader van het onderzoek. De aanduiding van het Projectteam
Verdroging (1988) per ecohydrologisch district is te weinig verfijnd om voor
kansrijkdombepaling binnen de duinen te gebruiken. De ruimtelijke eenheden zijn
te groot. Daarom is bij de kansrijkdombepaling verondersteld dat de verdroging en
vermesting door waterinlaat uitsluitend een probleem isbinnen de beschermingszones
van drinkwateronttrekkingen. Bovendien is bij de beoordeling van stap 1verdroging
en waterinlaat impliciet meegenomen bij dehoedanigheid van deduinvalleien. Natte
duinvalleien worden onderscheiden van vochtige en vergraven duinvalleien. De
ligging van de beschermingszones is ontleend aan een RIVM-bestand met
beschermingszones (zie figuur 55).
Vergraving is vooral van belang geacht voor het duinzoomgebied en de duinvalleien.
Vergraven gebieden zijn minder kansrijk geacht dan weinig vergraven gebieden. De
vergraven gebieden zijn afgeleid uit de Veranderingen kaart Duinen en duinvalleien
van Bakker et al., (1981). Figuur 56 geeft de ligging van de vergraven gebieden.

8.3 Resultaten
Kaart 11geeft dekansrijkdom van het gedempt dynamische duinlandschap. Deklasse
zeerkansrijk omvat 120km2 enkomt voor in het centrale deel van Schiermonnikoog
(Kooi- en Kobbeduinen), het centrale en westelijk deel van Ameland (Zwanenwater,
Hollummermiede), Jan Thijssensduin op Terschelling, omgeving van de Slufter en
het zuidelijk deel van Texel, het Zwanenwater, de duinen bij Hoek van Holland,
Voornes' duin, Kwade Hoek/Oostduinen op Goeree en Verklikkersuinen op
Schouwen. De klasse kansrijk omvat 76 km2 en ligt in vrijwel dezelfde gebieden.
Minst kansrijke gebieden liggen in de Zuidhollandse duinen, delen van Kennemerland
en op Vlieland.
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De verspreiding van de zeven geselecteerde plantensoorten voor gedemptdynamisch duinlandschap volgens de Atlas van Nederlandse flora (Mennema
et al., 1985)
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Tabel 35 Geselecteerde plantengemeenschappen voor biotische vergelijking gedemptdynamisch duinlandschap
Nederlandse naam:

Latijnse naam:

Synecologie:

Zilverhaver-verbond

Thero-Airion

Buntgras-verbond

Spergulo-Corynephorion

Duinviooltjes-verbond
Knopbies-verbond
Essen-Iepenbos

Galio-Koelerion
Caricion davallianae
Fraxino-Ulmetum

grazige gemeenschappen op kalkarme, zwakzure tot
neutrale zandgrond
pioniergemeenschap op stuivende, droge, humusloze of
humusarme, zure, voedselarme zandgrond
droge, matig kalkrijke tot matig kalkarme kustduinen
kalkrijke, vochtige grond
zeer kalkrijk, vochtige, jonge zandgronden, grondwater
1 tot 2 m. diep

Tabel 36 Cumulatieve frequentieverdeling vanplantensoorten over kansrijkdomklassen
en totale beschouwde gebied voor gedempt-dynamisch duinlandschap (in % van
beschouwde klasse)
Klasse:

0

>1

>2

>3

>4

>5

>6

7

zeer kansrijk

3

97

96

93

79

77

55

26

kansrijk

1

99

99

93

79

79

47

26

vrij kansrijk

10

90

85

77

60

48

36

24

matig kansrijk

6

94

88

79

68

39

28

21

weinig kansrijk

7

93

89

76

60

38

24

14

fys. geogr. regio duinen

8

92

88

80

64

48

33

21

8.4 Vergelijking met biotische situatie
Dekansrijkdomkaart is vergeleken met het voorkomen van zeven plantensoorten (zie
tabel 34) en vijf plantengemeenschappen volgens Westhoff &Den Held (1969) (zie
tabel 35).De verbreiding van de plantensoorten volgens de Atlas van de Nederlandse
flora (Mennema et al., 1985) is samengevat in figuur 57. Hieruit valt af te leiden
dat in de meeste cellen meerdere soorten voorkomen. In bijna dehelft van de cellen
komen 5 of meer soorten voor. Dit kan betekenen dat de absolute abiotische
kansrijkdom van het gedempt-dynamisch duinlandschap groot is. De
verspreidingskaarten van de plantengemeenschappen volgens het databestand van
de IBN-DLO-projectgroep 'Plantensociologie' vindt men in aanhangsel 3.
Tabel 36 geeft de cumulatieve frequentie verdeling van de geselecteerde
plantensoorten over de verschillende kansrijkdomklassen enhet gehele duingebied.
Hieruit blijkt dat de kansrijkdomkaart goed wordt ondersteund. De frequentie van
cellen zonder soorten in de klassen zeer kansrijk en kansrijk is duidelijk lager dan
in het gehele duingebied (3 respectievelijk 1 % versus 8 %).De frequentie van
meerdere plantensoorten is in alle gevallen duidelijk hoger dan in het gehele
duingebied. Dit komt het meest markant naar voren bij de frequentie van 5 of meer
plantensoorten in de twee meest kansrijke klassen (77 respectievelijk 79 % versus
48% voor het gehele duingebied). Tot slot komen cellen met vijf of meer soorten
beduidend minder voor in de klassen matig kansrijk en weinig kansrijk (39
respectievelijk 38% versus 48%).
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Figuren 58 en 59 vergelijken de kansrijkdomkaart met de verspreiding van
respectievelijk plantensoorten en plantengemeenschappen. Hieruit zijn de volgende
conclusies te trekken:
Achterblijvende biotische situaties komen nauwelijks voor. In vrijwel alle zeer
kansrijk en kansrijke gebieden komen twee of meer plantensoorten voor.
In 89% van de cellen van de klassen matig en weinig kansrijk komen 2 of meer
plantensoorten voor. In 38% van deze klassen komen 5 of meer plantensoorten
voor. Het gaat om Meijendel bij Wassenaar, de Blink bij Noordwijkerhout, de
Amsterdamse Waterleidingduinen, de Kennemerduinen, het Noordhollands
Duinreservaat bij Heemskerk, het gebied tussen Bergen en Egmond, de
Westerduinen opTexel,Midden-Vlieland en delen vanTerschelling (Groenplak,
Koegelwieck, Kaapsduin).Het zelfde geldt voor deplantengemeenschappen. Matig
en weinig kansrijke gebieden met 3 of meer plantengemeenschappen zijn delen
van Terschelling (Koegelwieck, Kaapsduin, delen van de Boschplaat), Schoorlse
Duinen, het gebied tussen Bergen en Egmond, Kennemerduinen, Amsterdamse
Waterleidingduinen, de Blink en de Westduinen bij Loosduinen. Hoewel een
eenduidige verklaring ontbreekt, zijn deweinig en matig kansrijke gebieden met
3 of meer plantengemeenschappen én 5 of meer plantensoorten op kaart 11
aangegeven metrode cirkels.Deze geven aan dat hier mogelijk sprake is van een
onderschatte kansrijkdom.

8.5 Conclusies en aanbevelingen
De meest kansrijk gebieden voor het gedempt-dynamisch duinlandschap zijn MiddenSchiermonnikoog, het westelijk deel van Ameland, JanThijsens Duin en Groede op
Terschelling, de Slufter en het zuidelijk deel van de Westerduinen op Texel, delen
van het Zwanenwater, de duinen bij Hoek van Holland, Voornesduin, OostduinenKwade Hoek op Goeree, Verklikkerduinen-Oosterban op Schouwen.
De vergelijking met de biotische situatie laat een goede ondersteuning van de
relatieve kansrijkdom zien. De absolute kansrijkdom lijkt relatief groot aangezien
in meer dan dehelft van allebeschouwde cellen 5 of meer plantensoorten voorkomen.
Op de kansrijkdomkaart zijn met rode cirkels weinig en matig kansrijke gebieden
aangegeven met 5of meerplantensoorten én 3 of meerplantengemeenschappen. Deze
gebieden zijn waarschijnlijk ook kansrijk voor de ontwikkeling van een gedemptdynamisch duinlandschap. Het gaat om de Blink bij Noordwijkerhout, de
Amsterdamse Waterleidingduinen, het gebied tussen Egmond en Bergen en de
Koegelwieck en Kaapsduin op Terschelling.
Voor een kansrijkdombepaling van het gedempt-dynamisch duinlandschap, die
optimaal aansluit op de omschrijving van Duinen voor de wind (1990) en de
Ontwerp-nota ecosysteemvisies (Jansen et al., 1993), kan beter uitgegaan worden
van actuele natuurwaarden en niet van abiotische potenties.
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Defrequentieverdeling vandekansrijkdomklassen per natuurdoeltype

Tabel 37 Derelatie tussen kansrijkdomklassen en de plantenverspreiding per
natuurdoeltype
Natuurdoeltype

Zeer
kansrijk

Kansrijk

Vrij
kansrijk

Matig
kansrijk

Heuvelland-boslandschap

++

(+)

+/-

-

Boslandschap hogere
zandgronden

(+)

0

++

0

-

geringe
overeenkomst

Zandverstuivingslandscha
P

-

+

++

+

-

geringe
overeenkomst

Rivierboslandschap in
vrij afstromend traject

+

+

0

-

geringe
overeenkomst

Rivierboslandschap in
gevarieerd milieu

++

+

--

-

grote
overeenkomst

Laagveenmoeras

++

(+)

(-)

Oermoeras

0

(+)

Gedempt-dynamisch
duinlandschap

++

++

-

++

0

Totale
beoordeling
grote
overeenkomst

0

++ veel meer plantensoorten danhetgehele beschouwde gebied
+ meer plantensoorten danhetgehele beschouwde gebied
0 minof meer evenveel plantensoorten danhetgehele beschouwde gebied
- minder plantensoorten danhetgehele beschouwde gebied
+ veel minder plantensoorten dan hetgehele beschouwde gebied
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Weinig
kansrijk

geringe
overeenkomst
geringe
overeenkomst

(-)

grote
overeenkomst

9 Nabeschouwing

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de betrouwbaarheid van de abiotische
kansrijkdomkaarten en de mogelijkheden om de in hoofdstuk 3 tot en met 8
gepresenteerde procedures voor kansrijkdombepaling en kansrijkdomkaarten te
verbeteren. De betrouwbaarheid is geanalyseerd door een vergelijking van de
frequentie van de kansrijkdomklassen op de verschillende kaarten en een nadere
beschouwing van de resultaten van de biotische vergelijking. Hierbij wordt ingegaan
op mogelijke verklaringen voor afwijkingen tussen de kansrijkdomkaarten en de
verspreiding van plantensoorten en plantengemeenschappen. Aan de orde komen
de definiëring van natuurdoeltypen, de keuze van abiotische kenmerken en
ecologische normen, de beschikbaarheid van geschikte abiotische databestanden en
de methode van biotische vergelijking.
Tot slot wordt kort ingegaan op de toepassingsmogelijkheden.

9.1 Betrouwbaarheid van kansrijkdomkaarten
Kaart 12 geeft een samenvatting van de kansrijkdomkaarten van de afzonderlijke
begeleid-natuurlijke natuurdoeltypen. Figuur 53 vergelijkt het oppervlakteaandeel
van de klassen zeerkansrijk en kansrijk. Hieruitkomen drie groepen natuurdoeltypen
naar voren. Dekansrijkdomkaarten van het oermoeras, het heuvelland-boslandschap
en het rivierboslandschap in gevarieerd milieu duidt ongeveer de helft van het
beschouwde gebied aan als (zeer) kansrijk. Voor het zandverstuivingslandschap gaat
het om slechts 1procent van het beschouwde gebied. De kansrijkdomkaarten van
de overige natuurdoeltypen duiden ongeveer 10tot 20 %van het beschouwde gebied.
De zeer lagefrequentie van detwee meest kansrijke klassen voor zandverstuivingen
komt voort uit het feit dat dit natuurdoeltype in feite een extreem onderdeel van het
boslandschap ophogere zandgronden en als zodanig qua definitie een uitzonderlijke
positie binnen de beschouwde natuurdoeltypen in neemt. In deprocedure vindt men
dit terug in een veel smaller gedefinieerde standplaats en een bij twee maal zo grote
omvang van de ruimtelijke eenheid dan in de overige procedures.
Tabel 37 vat de resultaten van de biotische vergelijking samen. Deze beperkt zich
tot de vergelijking met enkele plantensoorten (meestal 7).Een vergelijking met de
verspreiding van plantengemeenschappen is hier niet opgenomen, omdat de
verspreidingsgegevens van plantengemeenschappen op dit moment minder ver is
ingevuld dan voor plantensoorten. Over het algemeen ondersteunen deresultaten van
de vergelijking met plantengemeenschappen die van de plantensoorten.
Als men uitgaat van derangschikking van dekansrijkdomklassen ten opzichte van
elkaar, dan blijkt dat de verspreiding van de geselecteerde planten een grote mate
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van overeenkomst vertonen voor heuvelland-boslandschap, de beide rivierboslandschappen en het gedempt-dynamische duinlandschap. Boslandschap hogere
zandgronden, zandverstuivingslandschap, en de beide moeraslandschappen vertonen
een geringe overeenkomst.
Alvorens ingegaan wordt op mogelijke verklaringen van de geringe overeenkomst
met de verspreiding van plantensoorten, dient men zich goed te bedenken dat de
biotische vergelijking enkele beperkingen kent:
- De kansrijkdomkaarten geven potentiële abiotische ontwikkelingsmogelijkheden,
die alleen bij eenbepaald (natuur)beheer tot uitdrukking komen inhet voorkomen
van plantensoorten. Dit betekent dat lagere frequenties van meerdere soorten in
de meest kansrijk kansrijkdomklassen dan in het gehele beschouwde gebied ook
verklaard kunnen worden door een niet of verre van optimaal gebruik of
natuurbeheer. Afwijkingen in de minst kansrijke klassen zijn daarom veel
eenduidiger te interpreteren dan die in de meest kansrijk klassen. Op basis van
deze overweging kent alleen de kansrijkdomkaart voor laagveenmoeras een
geringe overeenstemming met de plantenverspreiding.
Degebruikte verspreidingsgegevens hebben betrekking ophet minimaal eenmalig
gemelde voorkomen van deplantensoort binnen eenuurhok gedurende deperiode
1950 tot 1985).
De selectie van plantensoorten is ompragmatische redenen beperkt geweest tot
maximaal 8 soorten. Met name voornatuurdoeltypen van een fysisch geografische
regio, waarbinnen meerdere plantengeografische districten voorkomen, kan deze
beperkte keuze van belang zijn. Dit geldt voor het zandverstuivingslandschap,
waarvoor slechts vier soorten geselecteerd zijn, het heuvelland-boslandschap, het
boslandschap ophogere zandgronden en het gedempt-dynamisch duinlandschap.
De mate van overeenkomst van de geselecteerde soorten met de lijst van
doelsoorten uit deOntwerp-nota ecosysteemvisies (Jansen et al., 1993)lijkt geen
rol te spelen. Door een verandering van uitgangspunten bij de keuze van
doelsoorten gedurende de uitvoering van de kansrijkdomstudie komt slechts iets
meer dan de helft van de 44 geselecteerde plantensoorten, die ontleend zijn aan
een concept-versie van de ontwerp-nota uit november 1992, overeen met de
uiteindelijke doelsoortenlijst (zie tabel 2). Deze beperkte overeenkomst tussen
doelsoorten en geselecteerde soorten komt overigens ook voort uit het feit dat
ongeveer de helft vande doelsoorten vanwegehunlandelijke zeldzaamheid zich
niet lenen voor een biotische vergelijking. Vrijwel alle geselecteerde
plantensoorten kennen het zwaartepunt van hun internationale verbreiding in
Nederland (Jansen et al., 1993 noemen dit i-criterium). Alleen Duifkruid is
nationaal gezien zeldzaam en kent een sterke achteruitgang binnen Nederland.
De geringe overeenkomst tussen plantenverspreiding en de kansrijkdom van het
zandverstuivingslandschap wordt verklaard door een combinatie van:
de selectie van plantensoorten is te klein,
de geringe overeenkomst van de plantenverspreiding met de kenmerken
oppervlakte duinvaaggronden en atmosferische depositie (zie tabel 5.2) en
het ontbreken van een databestand omde variatie in landschappelijke positie en
substraat binnen het zandverstuivingslandschap (voorkomen natte, sterk humeuze
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en lemige plekken) te beoordelen.
Aangezien het voorkomen van de plantensoorten waarschijnlijk niet bepaald wordt
door de omvang van de standplaats, maar wel van belang is uit geomorfologische,
biogeografische en beheerstechnische overwegingen, valt te overwegen om het
criterium atmosferische depositie minder zwaar of niet mee te wegen in deprocedure.
Het voorkomen van natte, sterk humeuze en lemige plekken binnen een
zandverstuivingslandschap is alleen op lokale schaal te beoordelen wegens de
onvoldoende detaillering van de Bodemkaart van Nederland schaal 1:50 000.
De geringe overeenkomst tussen plantenverspreiding en de kansrijkdomkaart van het
boslandschap op hogere zandgronden is te verklaren door een combinatie van:
een niet optimale selectie van plantensoorten (ondervertegenwoordiging van het
Drents district),
- een sterk afwijkende verspreiding van de plantensoorten over de klasse vrij
kansrijk en matige variatie in landschappelijke positie en substraat (vooral bepaald
door aandeel rijk fysiotoop) en het kenmerk milieubelasting.
Het valt te overwegen om inde procedure de klasse matige variatie, waarbinnen matig
voedselrijke substraten voorkomen, zwaarder te laten wegen dan de klasse grote
variatie. De wijze waarop milieubelasting een rol speelt in de kansrijkdombepaling
vraagt nadere bezinning. Wellicht moet de negatieve correlatie vooral verklaard
worden door de tijdshorizont van de Atlas van Nederlandse Flora.
De geringe overeenkomst tussen plantenverspreiding en kansrijkdomkaart van het
laagveenmoeras wordt verklaard door een combinatie van:
een ondervertegenwoordiging van plantensoorten in demeestkansrijke gebieden
als gevolg van leemten in de Atlas van Nederlandse Flora (Flevoland) en het
intensieve agrarische gebruik in de droogmakerijen,
het ontbreken van een landsdekkend databestand om de meest kansrijke plekken
voor oppervlaktewater gevoede laagveenmoeras te beoordelen (gebieden metmeer
dan 1,25 mm/d infiltratie).
De verbetering van de kansrijkdomkaart is vooral mogelijk als een databestand
beschikbaar komt dat de mate van grondwater-infiltratie beschrijft.
De geringe overeenkomst tussen plantenverspreiding en kansrijkdomkaart van het
oermoeras wordt verklaard door:
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Tabel 39 De frequentie van geselecteerde plantensoorten per natuurdoeltype
Natuurdoeltype:

Aantal soorten in de
helft van alle
beschouwde cellen:

Percentage 2 of meer
soorten in de
kansrijkdomklasse met
relatief de minste soorten:

heuvelland-boslandschap

3/4

21

boslandschap op hogere zandgronden

1/2

15

rivierboslandschap in vrij afstromend traject

3/4

72

rivierboslandschap in gevarieerd milieu

3

59

laagveenmoeras

1/2

36

oermoeras

1/2

38

gedempt-dynamisch duinlandschap

4/5

85

- De gebrekkige aansluiting van de plantenselectie en definitie van dit
natuurdoeltype. De gehanteerde omschrijving maakt het oermoeras complementair
aan het laagveenmoeras. De hoogste frequentie van de geselecteerde soorten komt
voor binnen bestaande laagveenmoerassen.
- Wellicht de lage frequentie van plantensoorten als gevolg van het intensieve
agrarische grondgebruik in grote delen van het beschouwde gebied.
Het ontbreken van een beoordeling van kenmerken, die bijdragen aan de
instandhouding van een hoge basenbezetting.
Het is aan te bevelen om bij handhaving van de gebruikte definitie een extra
beoordelingsstap toe te voegen, namelijk kenmerken, die bijdragen aan de
instandhouding van een hoge basenbezetting, zoals de ouderdom, kalkrijkdom en
textuur van het substraat. De aanwezigheid van lithocliene kwel kan ook bijdragen
aan een hoge basenbezetting, maar valt buiten de gehanteerde definitie van dit
natuurdoeltype. Deze extra beoordelingsstap zal de omvang van de beide meest
k a n s r i j k e klassen meer in o v e r e e n s t e m m i n g brengen met de a n d e r e
kansrijkdomkaarten. Het meestkansrijke gebied ligt indeNoord-Oost en Flevopolder.
Tabel 39 vergelijkt de frequenties van plantensoorten van de verschillende
natuurdoeltypen. Deze geven mogelijk een indicatie van de absolute kansrijkdom.
Het gedempt-dynamische duinlandschap en debeide rivierboslandschappen kennen
zelfs in de kansrijkdomklasse met de laagste relatieve frequentie van plantensoorten
veel cellen met twee of meer plantensoorten. Bovendien komen in de helft van de
beschouwde cellen komen minimaal 3plantensoorten voor. De absolute abiotische
kansrijkdom van deze drie natuurdoeltypen lijkt daarom groter dan in de andere
natuurdoeltypen.
Resumerend, de meeste kansrijkdomkaarten geven een redelijk tot goede indicatie
van de abiotische kansrijkdom. De kansrijkdom van het boslandschap op hogere
zandgronden en het laagveenmoeras is onderschat. Dit geldt met name de gebieden
met matig voedselrijke substraten (hogere zandgronden)en de bestaande
oppervlaktewater gevoede laagveenmoerassen (laagveenmoerassen). De kansrijkdom
van oermoerassen is overschat omdat geen rekening is gehouden substraatkenmerken
die bijdragen aan de instandhouding van een hoge basenbezetting (ouderdom,
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kalkgehalte, textuur).

9.2 Mogelijkheden voor verbetering van methode
Abiotische kansrijkdombepaling op nationaal niveau, zoals beschreven in het
voorliggende rapport, is vooral roeien met de riemen die je hebt. Hierboven is
gewezen op enkele verbeteringen die vrij eenvoudig zijn uit te voeren. Andere
verbeteringen zijn niet opkorte termijn te realiseren. Wel kan aangegeven worden
op welke terreinen grote vooruitgang geboekt kan worden.
In de eerste plaats is een meer gefundeerde beoordeling van de afzonderlijke
kenmerken noodzakelijk. Het gaat daarbij om ecologische normstelling en het gewicht
van de afzonderlijke kenmerken. Denormen die ontwikkeld zijn voor milieu-effectstudies zijn niet direct bruikbaar aangezien ze ontleend zijn aan het effect van een
bepaalde milieubelasting op de abundantie van afzonderlijke soorten. Voor een
kansrijkdombepaling van begeleid-natuurlijke natuurdoeltypen, die gedefinieerd zijn
alskarakteristieke combinaties vanplantengemeenschappen op associatieniveau, üjken
deze niet geschikt. Een risico-benadering zoals voorgestaan door Latour &Reiling
(1992) voor milieubelasting biedt meer perspectief door debeschouwing van de kans
dat eenbepaald percentage van een groep soorten voorkomt. De uitwerking inMOVE,
die uitsluitend is gebaseerd op plantensoorten, is echter niet direct bruikbaar voor
het aggregatieniveau van begeleid-natuurlijke natuurdoeltypen. Het verdient daarom
aanbeveling om een verkenning van de gebruiksmogelijkheden van MOVE voor
ecologische normstelling ten behoeve van natuurdoeltypen in deeerste plaats uit te
voeren voor half-natuurlijke natuurdoeltypen, die veel minder breed gedefinieerd
zijn dan de begeleid-natuurlijke natuurdoeltypen.
De biotische vergelijking kan wellicht ook een rol spelen bij het bepalen van het
gewicht van de verschillende kenmerken. In dit rapport is hiermee een eerste begin
gemaakt. Het gebruik van meer soorten en andere, meer gedetailleerde
verspreidingsgegevens, zoals FLORON die voor kilometerhokken beschikbaar zijn,
is aan te bevelen.
Een veel grotere inspanning zal nodig zijn om goede databestanden samen te stellen.
De beschikbaarheid van databestanden is zeer bepalend geweest voor de uiteindelijke
invulling van de kansrijkdombepalingsprocedures. Voor veel kenmerken waren geen
databestanden in de gewenste meetvariabele beschikbaar. Meestal is de hoedanigheid
met behulp van een vertaalsleutel afgeleid uit andere databestanden. Voorbeelden
zijn de afleiding van primaire standplaatskenmerken (landschappelijke positie en
substraat) uit bodemkundige kenmerken en grondwatertrappen. Of de afleiding de
macro-ionensamenstelling van oppervlaktewater uit nutrientgehalten.
B o d e m k e n m e r k e n zijn w e l i s w a a r een u i t d r u k k i n g van de p r i m a i r e
standplaatskenmerken, maar voor de meeste gekarteerde kenmerken geldt dat ze heel
lang naijlen in termen van menselijke beïnvloeding en ecosysteemontwikkeling. De
macro-ionensamenstelling is door zijn geringe fluctuatie in de tijd waarschijnlijk een
veel betere indicator van waterkwaliteit dan nutrientgehalten.
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Ook de ruimtelijke eenheid van databestanden was soms te groot. Voor milieub e l a s t i n g s k e n m e r k e n is de variatie binnen de ruimtelijke eenheid echter
verwaarloosbaar klein geacht gezien het doel en de beschikbare kennis. Voor
waterkwaliteitsbestanden die gebruikt zijn om de landschappelijke positie van een
bepaalde plek aan te duiden, zoals de fosfaatbelasting per PAWN-district en de
macro-ionensamenstelling van het grondwater op 10 meter beneden maaiveld, is het
g e b r u i k van k l e i n e r e e e n h e d e n ( s t r o o m g e b i e d e n ) of een m e e r o p t i m a l e
interpolatietechniek (stratificatie van meetpunten naar landschappelijke positie)
gewenst.
In de toekomst biedt het beschikbaar komen van het LKN-bestand geomorfologie,
de landsdekkende hydrologische systeemanalyse van IGG-TNO en de koppeling en
generalisatie van regionale waterkwaliteitsbestanden perspectief.

148

Literatuur

Al. E.J., et al. in prep. Ecosysteemvisie Bossen. IKC-NBLF, Wageningen / DLO-Instituut voor
Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen.
ARC/INFO Users guide. 1991.Environmental Systems Research Institute. USA.
Bakker, T.W.M., J.A. Klijn en F.J. van Zadelhoff. 1981. Nederlandse
landschapsecologie. Pudoc, Wageningen.

kustduinen:

Barendregt, A. & M.J. Wassen. 1989. Het hydro-ecologische model ICHORS (versies 2.0 en
3.0). Rijksuniversiteit Utrecht, Interfacultaire Vakgroep Milieukunde, Utrecht.
Barendregt, A. & J.W. Nieuwenhuis. 1991. Hydro-ecological parameters for sustainable
groundwater management in the region of Kennemerland, The Netherlands. In: H.P. Nachtnebel
& K.Kovar (eds.). Hydrological basis of ecologicallysound management of soiland groundwater.
IAHS Publication no. 202. p: 189-198.
Berg, A. van den, P.G. Lentjes, J. van Lith en J. Roos. 1986. MAP2 handleiding, versie 1.0.
Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw 'De Dorschkamp', Wageningen.
Intern rapport.
Beusekom, C.F., J.M.J. Farjon, F. Foekema, B.Lamers, J.G. de Molenaar &W. Zeeman. 1990.
Handboek grondwaterbeheer voor natuur, bos en landschap. SDU, Den Haag.
Dijk, H.W.J. van. 1984.Invloeden van oppervlakte-infiltratie ten behoeve van drinkwaterwinning
op kruidachtige vegetaties. Dissertatie Rijksuniversiteit leiden.
Duinen voor de wind:een toekomstvisie op het gebruik en het beheer van deNederlandse duinen.
1992. Stichting Duinbehoud, Leiden.
Engelen, G.B., J.M.J. Gieske & S.O. Los. 1989. Grondwaterstromingsstelsel in Nederland.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij. Staatsbosbeheer. SDU uitgeverij, Den Haag.
Erisman, J.W. 1992. Atmospheric deposition of acidifying compounds in the Netherlands.
Dissertatie Rijksuniversiteit Utrecht.
Evaluatienota water 1993. 1993. Ministerie van Verkeer & Waterstaat. 's-Gravenhage
Farjon, J.M.J. 1987. Fysiotopen voor bosontwikkeling in de Randstad. In: W.B. Harms (red.).
Ecologische infrastructuur en bosontwikkeling in de Randstad. Rapport Rijksinstituut voor
onderzoek in de bos- en landschapsbouw 'De Dorschkamp' nr. 484, Wageningen.
Farjon, J.M.J. m.m.v. W. van Eek, H.C. van Engen, W.B. Harms, K.R. de Poel, J.H.A.M.
Steenvoorden & A.M.M. Swart. 1992.Analyse en evaluatie van de prijsvraag 'Landschap in
Overgang': Planconcepten en landschapsecologische planningsprincipes. DLO-Staring Centrum,
Wageningen. Rapport 195.1.
Flora enfauna van de Ootmarsumse stuwwal. 1993. Provincie Overijssel, Zwolle.

149

Aframework for land evaluation. 1976. Food and Agriculture Organization of the United Nations,
Rome. FAO Soils Bulletin 32.
Geessink, A.H. & W. Bleuten. 1992. Hydrologische en atmosferische buffergebieden voor
kerngebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur: Een basisstudie naar begrenzingsaspecten
gebaseerd op de abwüsche eigenschappen van kerngebieden. Rijksuniversiteit Utrecht.
Interfakultaire vakgroep Milieukunde.
Groen, C.L.G., M. Gorree, R. van der Meijden, R. Heule & M. van 't Zelfde. 1992. FLORBASE:
Een bestand van de nederlandse flora, periode 1975-1990. CML Mededeling. Universiteit van
Leiden.
Grootjans, A.. 1990.Hydrologische randvoorwaarden voor natuurherstel op de Waddeneilanden.
In: J. Abrahamse & A. Woudstra (red.) Duinen in beweging. Landelijke Vereniging tot behoud
van de Waddenzee/Stichting Duinbehoud, Harlingen/Leiden.
De grote Bosatlas: Vijftigste druk. 1992. Wolters Noordhoff Atlasproducties, Groningen.
Haaf, C. ten & T.W.M. Bakker. 1986.De duinzoom, een kansrijke gradient. De Levende Natuur
87(6): 162-168.
Handboek natuurmonumenten. 1991.Vereniging tot Behoud van natuurmonumenten in Nederland,
's-Graveland.
Harms, W.B. & J. Roos-Klein Lankhorst (red.). 1994. Toekomstmogelijkheden van de Gelderse
Poort: Planvorming en evaluatie. DLO-Staring Centrum, Wageningen, Rapport 298.1.
Heij, GJ. &T. Schneider. 1991.Acidification research in the Netherlands: Final report of the
Dutch priority programme on acidification. Studies in environmental science 46. Elsevier,
Amsterdam.
Held, A.J. den, M. Schmitz & G. van Wirdum. 1992. Types of terrestrializing fen vegetations
in the Netherlands. In: J.T.A. Verhoeven (ed.) Fens and bogs in the Netherlands: Vegetation,
history, nutrient dynamics and conservation. Geobotany 18. p:237-321.
Hendrix, W.P.A.M.. 1990. Bronnen in Zuid-Limburg. In: Beken en beekdalen in Zuid-Limburg:
De betekenisvan de Zuidlimburgse beken en beekdalen voornatuur, landschap encultuurhistorie,
nu en in de toekomst. Publicaties van het
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks XXXVIII. Aflevering 1. p:14-26.
Hendrix, W.P.A.M. & F. Schepers. 1990. Natuurontwikkeling in de Zuidlimburgse beekdalen.
In: Beken en beekdalen in Zuid-Limburg: De betekenis van de Zuidlimburgse beken en beekdalen
voor natuur, landschap en cultuurhistorie, nu en in de toekomst. Publicaties van het
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks XXXVIII. Aflevering 1. p:109-121.
Hydrologische studie Gelderse Poort: Concept-rapport
' s-Hertogenbosch.

fase 1. 1993. IWACO B.V.,

Jansen, S.J.R., D. Bal, H.M. Beije, R. During, Y.R. Hoogeveen & R.W. Uyterlinde. 1993.
Ontwerp-nota ecosysteemvisies EHS: Kwaliteiten enprioriteiten inde ecologische hoofdstructuur
van Nederland. Informatie en Kenniscentrum Natuur, Bos, Landschap en Fauna, Wageningen.
Werkdocument 48.

150

Jenny, H. 1946. Arrangement of soil series and types according tot functions of soil forming
factors. Soil Science 61: 375-392.
Jenny, H. 1980. The soil resource: Origin and behaviour. Springer, New York.
Jungerius, P.D. & F. van der Meulen. 1985.De ontwikkeling van stuifkuilen in het duinterrein
Meijendel. Landschap 2 (2):143-151.
Kemmers, R.H.. 1986. Perspectives in modeling of processes in the root zone of spontaneous
vegetation at wet and damps sites in relation to regional water management. Verslagen en
Mededelingen CHO-TNO 34 p:91-116, Delft.
Kemmers, R.H. & G. van Wirdum. 1988.De betekenis van de chemische samenstelling van het
grondwater voor het milieu. Biovisie Magazine 2: 2-6.
Kemmers, R.H. & P.C. Jansen. 1993. De Gelderse Poort: Tussenrapportage
ecohydrologische systeembeschrijving. DLO-Staring Centrum, Wageningen.

1 van de

Klijn, F.. 1989. Landschapsecologische kartering van Nederland:
grondwaterrelaties.
Mededelingen Centrum Milieukunde Leiden. Nr 51/Stiboka, Wageningen. Rapport nr. 2107.
Klijn, F. & H.A. Udo de Haes. 1990.Hierarchische ecosysteemclassificatie: Voorstel voor een
eenduidig begrippenkader. Landschap 90 (4) p:215-233.
Klijn, J.A. & W.B. Harms. 1990. Natuurbeleidsplan en onderzoek: Visie, onderbouwing en
perspectief. Landschap 90 (2): 121-128.
Klimaatsatlas van Nederland. 1972. Koninklijk Nederlands meteorologisch Instituut, De Bilt.
Staatsuitgeverij, Den Haag.
Knaapen, J.P. & J.G.M. Rademakers. 1990. Rivierdynamiek en vegetatieontwikkeling. Staring
Centrum, Wageningen. Rapport 82.
Koerselman, W.. 1991. Verruiging van (ver)natte duinvalleivegetaties: Een literatuuronderzoek
naar de relatie tussen de grondwaterstand, de beschikbaarheid van voedingsstoffen en de
vegetatiestructuur. KIWA, Nieuwegein. Rapport SWE 91006.
Koerselman, W., M.A. den Hoed, A.J.M. Jansen & W.H.O. Ernst. 1990. Natuurwaarden en
waterwinning in de duinen: Mogelijkheden voor behoud, herstel en ontwikkeling van
natuurwaarden. KIWA, Nieuwegein. Mededeling 114.
Koster, E.A.. 1978.De stuifzanden van de Veluwe: Eenfysisch-geografische studie. Publicaties
van het Fysisch geografisch en bodemkundig laboratorium van de Universiteit van Amsterdam
27.
Kroes, J.G., C.W.J. Roest, P.E. Rijtema & L.J. Locht. 1990. De invloed van enige
bemestingsscenario's op de afvoer van stikstof enfosfor naar het oppervlaktewater in Nederland.
DLO-Staring Centrum, Wageningen. Rapport 55.
Lammerts, E.J.. 1990. Mogelijkheden voor natuurregeneatie in de binnenduinzoom. In: J.
Abrahamse & A. Woudstra (red.) Duinen in beweging. Landelijke Vereniging tot behoud van
de Waddenzee/Stichting Duinbehoud, Harlingen/Leiden.

151

Lanen, H.AJ. van, CA. van Diepen, G.J. Reinds, G.H.J. de Koning, J.D. Bulens & A.K. Bregt.
1991. Physical land evaluation methods and GIS to explore the crop growth potential and its
effects within the European Communities. Agricultural Systems.
Latour, J.B. & R. Reiling. 1992. Ecologische normen voor vermesting, verzuring en verdroging:
Aanzet tot een risicobenadering. RIVM, Bilthoven. Rapport 711901007.
Leerdam, A. van & J.G. Vermeer. 1992. Natuur uit moeras!: Naar een duurzame ecologische
ontwikkeling in laagveenmoerassen. Rapport Interfacultaire Vakgroep Milieukunde.
Rijksuniversiteit Utrecht.
Leerdam, A. van, M.J. Wassen & N. Dankers (red.). 1993. Onderzoek nagenoeg-natuurlijke
referentie-ecosystemen.
Interfacultaire Vakgroep Milieukunde. Rijksuniversiteit
Utrecht/DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, 't Horntje.
Levensgemeenschappen. 1979. Natuurbeheer in Nederland, Pudoc, Wageningen.
Meerjarenprogramma Natuur en Landschap 1993-1997. 1993.Ministerie van Landbouw, Natuur
& Visserij, 's-Gravenhage.
Mennema, J., J. Quene-Boterenbrood & C L . Plate. 1985. Atlas van de Nederlandse flora 2:
Zeldzame en vrij zeldzame planten. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht.

Milieudiagnose 1991: I Integrale rapportage lucht-, bodem- en grondwaterkwaliteit ('pilot'
studie). 1992. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, Bilthoven. Laboratorium
voor Luchtonderzoek &Laboratorium voor Bodem- en Grondwateronderzoek. Rapport 724801004.

Natuurbeleidsplan. 1990. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 's-Gravenhage.
Nieuwenhuis, J.W., J.W. Siffels & A. Barendregt. 1991. Hydro-ecological research for
watermanagement in the province of Noord-Holland, The Netherlands. In: H.P. Nachtnebel &
K.Kovar (eds.). Hydrological basis of ecologically sound management of soil and groundwater.
IAHS Publication no. 202. p: 269-278.
OnderzoekgrondwaterwinningWaddeneilanden:Samenvattend rapport.IWACO B.V., Groningi
Pastoors, M.J.H.. 1993.Landelijk grondwatermodel: Berekening resultaat. Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiene, Bilthoven. Rapport 714305005.
Prins, A.H.. 1993. Laagvenen: Een verkenning van mogelijkheden voor natuurontwikkeling.
NBP-onderzoeksrapport 5. DLO-Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Wageningen.
Projectteam verdroging. 1989. Verdroging van natuur en landschap in Nederland: Beschrijving
en analyse. Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Lelystad.
Rademakers, J.G.M.. 1993. Natuurontwikkeling uiterwaarden en ecologisch onderzoek: Een
verkennende studie. NBP-onderzoeksrapport 2. DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek,
Wageningen.
Reijerink, J.G.A. & A. Breeuwsma. 1992. Ruimtelijk beeld van de fosfaatverzadiging
mestoverschotgebieden. DLO-Staring Centrum, Wageningen. Rapport 222.

152

in

:en.

Reiling, R., J.B. Latour & F.H.W.M. Bekhuis. 1993. Stapelkaart toont tekorten generiek
milieubeleid. Mededelingenblad Gebiedsgericht beleid 1993-3: 3-4.
Roelofs, J.G.M. & A. Smolders. 1993. Grote veranderingen in laagveenplassen door de inlaat
van Rijnwater. De Levende Natuur 94 (2): 78-82.
Runhaar, J., C.L.G. Groen, R, van der meijden & R.A.M. Stevers. 1987. Een nieuwe indeling
in ecologische groepen binnen de nederlandse flora. Gorteria 13: 277-359.
Schelling, J.. 1955.Stuifzandgronden. Uitvoerige verslagen van het bosbouwproefstation TNO.
Wageningen. Band 2. Verslag nr. 1p: 1-58.
Schouten, C.J., M.C. Rang & W.P. Hendrix. 1986. Nitraatbelasting van het grond- en
oppervlaktewater in het tekortgebied Zuid-Limburg. H20 19 (15): 340-345.
Schuurkes, R., J. Buntsma & P. Veel. 1990. De betekenis van duinrellen. Duin 13(l):20-22.
SQLplus users guide. 1987. Oracle Corporation, USA..
Steur, G.G. & W. Heijink. 1987. Bodemkaart van Nederland schaal 1:50 000: Algemene
begrippen en indelingen. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.
Steur, G.G.L., F. de Vries & C. van Wallenbrug. 1985.Bodemkaart van Nederland 1:250 000.
Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.
S t u u r m a n , R . J . , J . L . v a n d e r M e i j , A. B i e s h e u v e l & U . P a k e s . 1 9 9 0 . De
grondwaterstromingsstelsels en de grondwatersamenstelling van de provincie Noord-Brabant.
Rapport Dienst Grondwaterverkenning TNO, Delft. Nr. OS
90-26-A.
Stuurman, R.J. & U.Pakes. 1991.Hydrologische systeemanalyse Noord- en Midden-Limburg:
Toepassing bij onderzoek naar de bepaling van kansrijkdom van kwelgebieden. Dienst
Grondwaterverkenning TNO, Delft. Rapport OS 91-13-A.
Stuyfzand, P.J.. 1993.Hydrochemistry and hydrology of the coastal dune area of the Western
Netherlands. Dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam.
Stuyfzand, P.J. & F.M.L. Moberts. 1987. De bijzondere hydrologie van kwelplassen in duinen
met kunstmatige infiltratie. H20 18 (19): 408-415.
Tolkamp, H.H.. 1990. Ontwikkeling van de waterkwaliteit in de Zuidlimburgse beken. In: Beken
en beekdalen in Zuid-Limburg: De betekenis van de Zuidlimburgse beken en beekdalen voor
natuur, landschap en cultuurhistorie, nu en in de toekomst. Publicaties van het Natuurhistorisch
Genootschap in Limburg. Reeks XXXVIII. Aflevering 1. p:89-101.
Touw, A. & W.V. Rubers. 1989. De Nederlandse bladmossen: Flora en verspreidingsatlas van
de NederlandseMusci. Stichting Uitgeverij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging,
Utrecht.
Vertegaal, C.T.M., N.M. van Gelderen, E.G.M. Louman & G. van Ommering. 1993.
Natuurontwikkeling in de duinen: Kennis en kennislacunes. DLO-Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek, Wageningen. NBP-onderzoeksrapport 4.

153

Vink, A.P.A.. 1975.Landuse in advancing agriculture. Advanced series in agricultural sciences
1. Springer Verlag, Berlin.
Vink, A.P.A. & E.J. van Zuilen (red.). 1967.De geschiktheid van de bodem van Nederland voor
akker- en weidebouw. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.
Vissers, H.J.S.M., N.H.S.M. de Wit & W. Bleuten. 1985. Ruimtelijke effecten van bemesting
via grondwater. Rapport Vakgroep Fysische Geografie. Rijksuniversiteit Utrecht.
Vos, W., J.M.J. Farjon, J.W. van der Hek, I. Loopstra. E.A. Schipper-Andersson en A.H.F.
Stortelder. 1978. Uiterwaarden: Toetsing van een plan voor klei- en zandwinning. Rapport
Rijksinstituut voor Onderzoek in de bos- en landschapsbouw 'De Dorschkamp', Wageningen.
Vos, W. & A.H.F. Stortelder. 1988. Vanishing Tuscan landscapes: landscape ecology of a
submediterranean - montane area (Solano basin, Tuscany, Italy). Thesis
University of Amsterdam.
Vries, F. de & E.J. Al. 1992.De groeiplaatsgeschiktheid voor bosdoeltypen in beeld met ALBOS.
DLO-Staring Centrum, Wageningen.
Waal, R.W. de. 1992. Landschapecologische
Kartering van Nederland: bodem en
grondwatertrappen. Toelichting bij het databestand 'Bodem-GT' van het LKN-project (fase III).
DLO-Staring Centrum, Wageningen. Rapport 132.
Werf, S. van der. 1991. Bosgemeenschappen. Natuurbeheer in Nederland, deel 5. Pudoc,
Wageningen.
Werkgroep Noord-Holland. 1982. Grond- en oppervlaktewater Noord-Holland benoorden het
IJ: kwaliteit, kwantiteit. ICW Regionale Studie nr. 16, Wageningen.
Werkgroep Midden West-Nederland. 1976. Hydrologie en waterkwaliteit
West-Nederland. ICW Regionale Studies nr.9, Wageningen.

van Midden

Westhoff V. & A.J. den Held. 1969. Plantengemeenschappen inNederland. Thieme, Zutphen.
Wirdum, G. van. 1979. Dynamische aspecten van een kraggelandschap. H20 12: 46-57.
Wirdum, G. van. 1980.Eenvoudige beschrijving van de waterkwaliteitsverandering gedurende
de hydrologische kringloop ten behoeve van natuurbescherming. Rapporten en Verslagen
CHO-TNO 5. p: 118-142.
Wirdum, G. van. 1981. Linking up the natec subsystem in models for watermanagement. In:
Water resources management on a regional scale. Proceedings and Informations 27. CHO-TNO,
Den Haag.
Wirdum, G. van. 1982. The ecohydrological approach to nature protection. In: Annual report
1981. Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Leersum. pp. 60-74.
Wirdum, G. van. 1987. The role of spatial variety in the application of ecology in nature
protection and ecology. In: Annual report 1986. Rijksdinstituut voor Natuurbeheer, Leersum.
Wirdum, G. van. 1989. Ecohydrologische apecten van waterinlaat in laagvenen. In: J.G.M.
Roelofs. Aanvoer van gebiedsvreemd water: Omvang en effecten op ecosystemen. Faculteit
natuurwetenschappen. Katholieke Universiteit Nijmegen. 52-71.

154

Wirdum, G. van. 1991a. Vegetation and hydrology of floating rich-fens. Thesis University of
Amsterdam.
Wirdum, G. van. 1991b. Interface theory and the base state of fen mires. In: H.P. Nachtnebel
& K. Kovar (eds) Hydrological basis of ecological sound management of soil and groundwater.
IAHS Publication No. 202: 173-186.
Wirdum, G. van. 1993. EcosysteemvisieHoogvenen.DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek,
Wageningen. Concept-rapport.
Wirdum, G. van, A.J. den Held & M. Schmitz. 1992. Types of terrestrializing fen vegetations
in the Netherlands. In: J.T.A. Verhoeven (ed.) Fens and bogs in the Netherlands: Vegetation,
history, nutrient dynamics and conservation.
Geobotany 18. p:323-360.
Wolfen, H.P.. 1992. Geomorphological differences between river reaches: Differences in nature
rehabilitation potentials. In: Contributions to the European workshop ecological rehabilitation
offloodplains. International Commision for the Hydrology of the Rhine basin, Lelystad. Report
II-6. p:137-144.

Niet-gepubliceerde bronnen
Randen, Y. van. 1993. SQL Info handleiding. DLO-Staring Centrum, Wageningen. Interne
mededeling.
Sterling, B.. 1991.NEDMAP 1.6 gebruikershandleiding. DLO-Staring Centrum, Wageningen.
Interne mededeling 173.

155

