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Voorwoord

Voor u ligt 'Toestand van de natuur 2', het tweede rapport in de serie met
deze naam. Het eerste rapport verscheen als achtergronddocument van het
Natuurbeleidsplan (1990). Dit tweede rapport geeft een landelijk beeld van
de voor- en achteruitgang van de natuur met zo recent mogelijke cijfers. De
veranderingen in de natuur worden vervolgens vergeleken met de doelen,
die de regering volgens het Natuurbeleidsplan nastreeft. Dit plan is nog
jong, het is daarom nu nog niet mogelijk om met een afgewogen oordeel te
komen over het falen ofslagen van het beleid.
Zonder gegevens geen rapport. Bij de vervaardiging van dit rapport is de samenwerking met de Particuliere Gegevensleverende Organisaties Flora en
Fauna (PGO's) wezenlijk gebleken. In deze organisaties zijn vele enthousiaste en deskundige mensen verenigd, die belangeloos hun vrije tijd aan
veldwerk besteden. De groeiende samenwerking met alsresultaat 'hun' Jaarboek Natuur 1993en 'onze' Toestand van de natuur 2is een belangrijk gegeven voor toekomstige rapporten.
Zonder onderzoek geen verklaringvan het hoe en waarom. Bij de voorbereiding isdankbaar gebruik gemaakt van informatie en is commentaar geleverd
door (medewerkers van) instituten van onder meer de Ministeries van Verkeer en Waterstaat, van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu,
van Economische Zaken (CBS) en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Ook universitaire instellingen hebben aan het rapport bijgedragen. Hierdoor
was het mogelijk veel recente,vaak nogniet gepubliceerde kennis te verwerken. Het is niet mogelijk hier een volledige opsomming van alle contacten
en bronnen te geven. Wij hopen, dat de samenwerking voor toekomstige
rapporten kanworden voortgezet en geïntensiveerd.
Toestand van de natuur 2is een onafhankelijke wetenschappelijke analyse,
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Informatie- en Kenniscentrum Natuur, Bos, Landschap en Fauna (IKC-NBLF).Bij het verzamelen van
het materiaal is gebleken, dat er nog vele hiaten in de kennis zijn. Het gemis
aan een meetnet, waarmee de landelijke ontwikkelingen in de natuur op de
voet kunnen worden gevolgd, doet zich scherp voelen. Het IKC-NBLF zal
zich inde komende tijd inzetten om dithiaat op te vullen.
Toestand van de natuur 2 zal veel liefhebbers van de natuur niet vrolijk
stemmen of hen zelfs bevestigen in hun sombere vermoedens. Met veel levensgemeenschappen en met veel soorten gaat het niet goed. Toch zijn er
enkele lichtpuntjes. Met sommige soorten gaat het minder slecht dan voorheen en het lijkt er op, dat lokaal verbeteringen tot stand kunnen worden
gebracht. Juist dergelijke lichtpuntjes kunnen aanknopingspunten bieden
voor eenverdere ontwikkeling van het natuurbeleid.
De directeur Natuur, Bos,Landschap en Fauna
drir H.S.B.M,van Asperen
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1. Samenvatting en
conclusies
- DEKERN:de toestand van de natuur iszorgelijk -

Een groot deel van de plante- en diersoorten in Nederland wordt
zeldzaam. Dat betekent, dat slechts een klein deel van de soorten
opveel plaatsen te zien is.De restis alleen hier en daarte vinden,
een aantal soorten is zelfs uitgestorven.Veel levensgemeenschappen zijn daardoorverarmd.Zelfs in denatuurgebieden krijgennatuurlijke processen slechts weinig ruimte. De natuurlijkheid van
onslandisgering.
De belangrijkste oorzaken van de achteruitgang zijn verzuring,
vermesting en verdroging. Door versnippering zijn eveneens veel
natuurwaarden aangetast.
Meteenkleindeelvandesoortengaathetgoed.Bijdevogelsisdat
zelfs eenbelangrijk deel.
De uitvoering vanhetNatuurbeleidsplan (sinds1990) heeft lokaal
totverbetering geleid, erzijnechternog geen aanwijzingen dat de
natuur over het hele land gezien vooruitgaat. De toekomst van de
natuur hangt mede af van de toekomstige milieukwaliteit. Naar
verwachting zal slechts een deel van de planten en dieren profiterenvaneenverbeteringvande milieukwaliteit.

- een evaluatie van ecologische effecten van het beleid -

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij evalueert zijn beleid regelmatig. Evaluatie is een middel om te zien of debeleidsdoelen gehaald worden en om een indruk te krijgen of het beleid al dan niet moet
worden bijgesteld. Rapporten met de naam 'Toestand van de natuur' zijn
natuurwetenschappelijk georiënteerde evaluaties van het rijksnatuurbeleid.
Het Informatie- en Kenniscentrum Natuur, Bos,Landschap en Fauna (IKCNBLF)vervaardigtdezerapporten.
Hetrijksnatuurbeleid isneergelegdinhetNatuurbeleidsplan vanhetMinisterievanLandbouw,Natuurbeheer enVisserij.Depraktischeuitvoeringvan
ditbeleid geschiedtvooral door andere overheden (inhetbijzonder deprovincies) en door de terreinbeherende organisaties en moet in 2015 (na 25
jaar) zijn voltooid. Anno 1993verkeren de uitvoeringsprojecten vooral in
eenplanfase ofineen eersteuitvoeringsfase. Een overduidelijk landelijk effect van het Natuurbeleidsplan op denatuur kan dan ooknu nog niet wordenverwacht.
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-een korte blik op de inhoud van dit rapport 'Toestand van de natuur 2'geeft een landelijke beeld van de toestand van de
soorten planten en dieren die in Nederland in het wild leven, van de veranderingen in denatuur en deverklaringen daarvoor.
In de opbouw van het rapport is gekozen voor een analytische benadering.
Hoofdstuk 3beschrijft denatuurlijke omstandigheden en bijbehorende veranderingen. Hierna volgen de actuele situatie (hoofdstuk 4) en de veranderingen door menselijk handelen (hoofdstuk 5).De inzichten in effecten van
natuurbeschermingsinstrumenten worden apart belicht (hoofdstuk 6). Het
rapport eindigt met een blik op de toekomst. Hierin staan de effecten van de
teverwachten milieukwaliteit centraal (hoofdstuk 7).

-waardering op grond van de doelen van het Natuurbeleidsplan -

[8

Verandering in de natuur isnormaal en daarom ten diepste waardevrij. Toch
is een beoordeling voor het voeren van beleid onontbeerlijk. Een essentiële
stap is daarom de vergelijking van de waargenomen ontwikkelingen met de
doelen van het Natuurbeleidsplan. Het gaatimmers om de vraag:"hoe gaat
het met de natuur in het licht van wat de regering met het rijksnatuurbeleid voor ogen heeft"?
Daarom zijn ontwikkelingen in de richting van de doelen van het Natuurbeleidsplan als positief beoordeeld en ontwikkelingen in tegengestelde richting alsnegatief.
De hoofddoelstellingen van het Natuurbeleidsplan zijn:
- hetbehouden van verscheidenheid (soortenrijkdom, diversiteit) en
- het streven naar een zo groot mogelijke natuurlijkheid.
Het begrip diversiteit wordt op een aantal manieren inbeeld gebracht en beoordeeld: door middel van
a. alle soorten waarover gegevens beschikbaar zijn, waarbij bijzondere aandachtbesteed wordt aan:
b. soorten waarvoor Nederland een grote internationale verantwoordelijkheid draagt (i-soorten) en
c. soorten dienationaal bedreigd zijn (tz-soorten).
Het begrip natuurlijkheid is gekoppeld aan de omvang van natuurgebieden
en deintensiteit van het beheer.
Diversiteit kan op basis van de beschikbare gegevens landelijk kwantitatief
worden weergegeven. Natuurlijkheid kan bij gebrek aan geschikte meetnetten nog niet in kwantitatieve termen worden aangegeven. Wel is het mogelijk om van de natuurlijkheid een indicatief beeld te geven door het toegepastebeheer te beschrijven.
'Verscheidenheid' en 'natuurlijkheid' vormen de leidraad van dit rapport.
Elke verandering is getoetst aan de doelen voor internationaal belangrijke
soorten, nationaal bedreigde soorten en de natuurlijkheid. Zoveel mogelijk
is ook aangegeven of de veranderingen een natuurlijke oorzaak hebben. De
veranderingen zijn als negatief bestempeld als dit waarden betreft, die volgens het natuurbeleid belangrijk zijn èn de oorzaak van de veranderingen
een niet natuurlijke is.
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- milieuvariatie in Nederland:van divers naar gelijkvormig Elke soort stelt specifieke eisen aan zijn leefgebied. Elke soort reageert ook
op een eigen manier op veranderingen in zijn leefgebied.
De grote verscheidenheid aan soorten planten en dieren in Nederland is
voor eenbelangrijk deeltedanken aan devariatieinhetnatuurlijke milieu.
Van nature bestaat Nederland uit een combinatie van gebieden waarbinnen
natuurlijke processen voor snelle plaatselijke veranderingen zorgen en gebieden waar de plaatselijke veranderingen heel langzaam gaan (zogenaamde
hoog- en laagdynamische milieus). De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, de stroming van dit water door het landschap en processen als overstroming en verstuiving zijn zeer belangrijke factoren voor de variatie in het
natuurlijke milieu.
De oppervlakte gebieden met een hoge natuurwaarde is in de laatste eeuw
sterk afgenomen. Devoor Nederland kenmerkende milieuvariatie verdwijnt
onder druk van verzuring, vermesting en verdroging. Een sterke vervlakking
ishet resultaat. De landelijke afname van de natuurlijke milieuvariatie blijkt
door te werken in de verspreiding van soorten. Voor veel soorten is het geschikte leefgebied verdwenen. Zij worden zeldzaam. Sommige soorten verdwijnen geheel uit ons land. Een gering aantal soorten, die passen bij het
vervlakte milieu, kan overal terecht en wordt algemener. Daarnaast zijn er
nog maar heel weinig gebieden over, die een hoge graad van natuurlijkheid
bezitten. Deze constateringen zijn mede aanleiding geweest om het Natuurbeleidsplan uit te brengen.

-Toestand van de natuur :het algemene beeld Het eerste rapport 'Toestand van de natuur' (1989) bevat gegevens van diverse dier- en plantegroepen. In het algemeen geeft dat een beeld van de situatie tot 1983, in een enkel geval tot 1988. Gegevens over levensgemeenschappen en natuurlijkheid ontbreken. 'Toestand van de natuur 2'geeft een
beeld van de situatie in de periode tot 1990. Bovendien worden levensgemeenschappen en natuurlijkheid belicht. 'Toestand van de natuur 2' beschrijft dus de situatiebij devaststelling van het Natuurbeleidsplan.
Er is tot 1990 in grote lijnen een eenduidige ontwikkeling te zien in de veranderingen in de natuur. Die ontwikkeling wordt zichtbaar alszij wordt beschreven vanuit deverschillende milieus diein Nederland voorkomen.
* In voedselarme en in stabiele milieutypen is een duidelijke afname in
vóórkomen en verspreiding te zien van de daarvoor karakteristieke gemeenschappen en soorten. Dat geldt ook voor milieus, die afhankelijk
zijn van kwelwater ofvan extensief gebruik en beheer.
* In voedselrijke, in instabiele en in intensief gebruikte milieus handhaven
karakteristieke gemeenschappen en soorten zich ofnemen in vóórkomen
enverspreiding zelfs toe.
De (landelijke) ontwikkelingen sinds het verschijnen van het Natuurbeleidsplan (1990) zijn slechts voor een beperkt aantal soortgroepen bekend,
bij gebrek aan een geschikt meetnet. Bovendien kan door de trage reactie van
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figuur 1a

De verspreiding vande Boomkikker in deperiode 1920-1980 en in deperiode 1990-1992
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Deachteruitgang van de Boomkikker in twee regio's ende recente toename in de verspreiding. Het herstel iste danken aan aanleg vanpoelen op korte afstand vande resterende
leefgebieden. (Foto: Th.de Jong)
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biologische processen niet verwacht worden dat landelijke effecten nu al
meetbaar zijn.
Uit de beperkt beschikbare gegevens kan wel worden afgeleid, dat van een
ombuiging van dealgemene trend in positieve richting noggeen sprakeis.
Gerichte maatregelen op lokaal niveau blijken in veel gevallen wel meetbaar
positieve resultaten op te leveren.

-detoestand van soorten :een vrij negatieve ontwikkeling, nog
geen trendbreuk De landelijke veranderingen in de biodiversiteit kunnen op verschillende manieren in beeld worden gebracht: door middel van soortenaantallen, door de
verspreidingvan soorten ofdoor middel van deaantallen individuen per soort.
Een combinatie van dezedrieingangen geeft het meest complete beeld,maar is
opbasisvandebeschikbare gegevensvoordemeestegroepenniettegeven.
Per soortgroep of per soort verschilt de periode waarover de veranderingen
kunnen worden gevolgd. Meestal betreft dit de laatste decennia en in veel
gevallen iserbeschikking over jaarcijfers.
Gemiddeld genomen worden zeldzame soorten zeldzamer en algemene soorten worden algemener of blijven gelijk. De verscheidenheid neemt daardoor regionaal duidelijk af. Per saldo is er landelijk
sprake van een voortgaande afname van de biodiversiteit.
Persoortgroep isdelandelijke ontwikkeling in het rapport weergegeven.
Zonder uitzondering geldt dat in elke onderzochte soortgroep een deel van
de soorten in verspreiding afneemt. Dit strookt met de conclusies die in het
algemene beeld staan; deze ontwikkeling is op zich al negatief. Per soortgroep verschilt het beeld op basis van de verspreiding en het soortenaantal
wel duidelijk:
* Zeer negatiefis de ontwikkeling bij de libellen en dagvlinders: ze komen
in steeds minder gebieden voor en erverdwijnen veel soorten.
* Negatiefis de ontwikkeling bij de paddestoelen, korstmossen, amfïbieën
en reptielen: ook deze soorten komen in steeds minder gebieden voor en
het aantal soorten dat in ons land voorkomt neemt af.
* Vrij negatiefis de ontwikkeling bij de vissen en de sprinkhanen: het aantal soorten vissen neemt af bij een gelijkblijvende spreiding, terwijl
sprinkhanen in steeds minder gebieden voorkomen, met een gelijkblijvend aantal soorten.
* Niet negatief, maar ook niet positief is de situatie bij de bladmossen, de
hogere planten en de zoogdieren: er zijn ongeveer evenveel soorten die
toenemen alsdieafnemen inverspreiding. Het soortenaantal blijft gelijk.
* Vrij positiefis de situatie bij de vogels: een deel van de soorten neemt in
verspreiding toe en een beperkt aantal soorten moet terrein prijs geven.
Het soortenaantal neemt toe.
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Algemene conclusies en kanttekeningen:
* Bijgeenenkele soortgroepisde situatie onverdeeldpositief.
* Desoorten, waarvoor Nederland een internationale verantwoordelijkheiddraagt(i-soorten,ziebijlageII)nemenaf,maarinvergelijkingmetdealgemenetrendgaanzewatmindersnelachteruit.
* Uitzondering hierop vormen dehogere planten endereptielen.
Daarbijdoendei-soortenhetjuistslechterdandegroepalsgeheel.
* Deachteruitgang van i-soorten moet als ongunstig worden beschouwd, aangezien Nederland daardoor zijn internationale
verantwoordelijkheid nietkanwaarmaken.
* Bedacht moet worden, datde landelijke inventarisaties grof
zijn. Bijanalyses van fijnmaziger inventarisaties (zoals de vegetatiekarteringen van deprovincies Zuid-Holland en Drenthe)
blijkt, dat met name deplanten, dieteboek staan als nog niet
zeldzaam, toch sterk inaantal individuen achteruit gaan.In de
verspreiding vande soorten hoeft die achteruitgang nogniet
zichtbaartezijn:zekomennogoveralindeprovincievoor,maar
welinsteedskleinereaantallen.

Een paar opvallende ontwikkelingen kunnen niet onvermeld blijven.Enkele opbomen levende korstmossen vertonen enigherstel na de achteruitgang van dejaren '60en 'jo. Enkele parasitaire paddestoelen vanoudere
bossen nemen toe,maar depaddestoelen dieinsymbiosemetbomen leven
nemen af. Ookvogelsvan ouderebossen nemen toe,terwijl roofvogels zich
sindshetdieptepunt in dejaren '70hebben hersteld.Lokaalblijkt eenbegin
vanherstel optetredenvoor een aantalsoorten (zoalsBoomkikker, Waterlobelia ende Das),dankzij geslaagdebeheersactiviteiten. Dituit zich alléén
voordeDasookin hetlandelijk beeld.
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vindplaatsen:
1975: 125
1992: 69

1975

1992

kilometerhokken:
1975: 109
1992: 57

uurhokken:
1975:45
1992:31
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UTM-hokken:
1975: 19
1992: 16

verdwenen gelijk nieuw
kmhok
uurhok
UTM-hok

figuur 3

Eenvergelijking van de vindplaatsen van Valkruid in Drenthe in 1975 en 1992 weergegeven
op verschillende schaalniveaus.

detoestand van de levensgemeenschappen :verarming en
areaalverlies Uit een beoordeling van het voorkomen van i-soorten blijkt dat Nederland
eeninternationale verantwoordelijkheid heeft:
a. voor droge en natte, voedselarme gebieden op en langs de hogere zandgronden. Juist deze terreinen en de bijbehorende soorten zijn in de afgelopen decennia het meest achteruitgegaan.
b. voor 'wetlands' als voedsel-, rust- en broedgebied voor trekvogels. Deze
wetlands gaanvoor een deelin kwaliteit en kwantiteit achteruit.
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Het rapport behandelt de ontwikkeling van een selectie van 24 plantengemeenschappen, diebelangrijk zijn voor het natuurbeleid.
* Het overgrote deel van deze plantengemeenschappen is in deze eeuw
zeer sterk in oppervlakte afgenomen.
* Sinds 1980 isbij 8 (van de 24) levensgemeenschappen dealgemene teruggang gestopt.
* De overige 16gemeenschappen nemen nogverder in oppervlakte afof lijden aan kwaliteitsverlies. Karakteristieke en soortenrijke levensgemeenschappen verliezen hun kenmerken en vertonen een beeld van vergrassingof verruiging.
* Lokaal bleek gericht ingrijpen in natuurreservaten bij de helft van de 24
plantengemeenschappen herstel van kwaliteit op te leveren.

- de toestand van de natuur :weinig natuurlijk -

[14

Inhet overgrote deel van Nederland isgeen sprake meer van een ongestoord
verloop van natuurlijke processen. De oorzaken hiervan zijn het overheersende menselijk gebruik van het landschap, versnippering (waardoor de
processen geen ruimte meer krijgen) en milieu-aantastingen. Hierdoor zijn
allerlei vormen van beheer noodzakelijk geworden voor het instandhouden
van de biodiversiteit.
In de huidige situatie zijn veel gebieden met een hoge natuurwaarde (veel
internationaal belangrijke en nationaal bedreigde soorten) halfnatuurlijk,
dat wil zeggen de natuurwaarden worden in stand gehouden onder invloed
van intensief beheer. In diverse projecten is er een begin gemaakt met het
herstellen of stimuleren van een breed scala aan natuurlijke processen, zoals
overstroming, duinverstuiving en begrazing.

- oorzaken en gevolgen :algemeen beeld Een groot deel van de veranderingen in de natuur wordt door menselijk
handelen veroorzaakt. Op grond van de recente inzichten is duidelijk dat de
huidige natuur de meeste problemen ondervindt van verzuring, vermesting,
verdroging en versnippering. Andere factoren, zoals verspreiding van verontreiniging, verzoeting en verstoring, kunnen lokaal ofvoor bepaalde soorten ook een groot probleem vormen. Vaak blijken de effecten van de factoren elkaar in combinatie te versterken.
De oorzaken en de problemen beperken zich niet tot de landsgrenzen. Een
blik op de omringende landen is noodzakelijk om de invloed van de factoren op denatuur in Nederland te beoordelen.

- oorzaken en gevolgen :verzuring,vermesting enverdroging De effecten van verzuring, vermesting en verdroging zijn bijna overal in Nederland merkbaar, zij het dat de intensiteit per regio verschilt. Verzuring
heeft de meeste invloed op kalkarme gronden en in wateren met een geringe
buffercapaciteit (vennen). Vermesting veroorzaakt de sterkste veranderingen op voedselarme en kalkrijke gronden en in oppervlaktewateren, estuaria
en in de kustzee. Verdroging heeft de grootste invloed op veengronden en
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opvochtige en natte milieus.Onder invloed vanverzuring,vermesting en verdroging veranderen de eigenschappen van debodem en van grond- en oppervlaktewater. Ditleidttot eenverliesaanvariatieinhetnatuurlijke milieu.
Zeer veel voor Nederland belangrijke soorten en levensgemeenschappen
hebben te lijden onder deze effecten, die zich uiten in vergrassing ofverraiging. Alleen soorten met een voorkeur voor dynamische en voedselrijke
omstandigheden profiteren van de veranderde situatie. De totale diversiteit
neemt echter af. In het licht van het Natuurbeleidsplan moet deze ontwikkeling alsbijzonder ongunstig worden gezien.
In het milieubeleid wordt gewerkt aan het terugdringen van verzuring, vermesting en verdroging. Dehuidigebelastingligt echter nog verboven de niveaus die van nature bij de kenmerkende water- en landecosystemen thuishoren. Spontaan herstel is onder de huidige omstandigheden landelijk gezien niet teverwachten. Het enige voorbeeld van spontaan herstel doet zich
voor bij korstmossen die op bomen groeien. Zij profiteren van een daling
van zwaveldioxide in de lucht.
De toepassing van effectgerichte maatregelen (EGM) is noodzakelijk om de
zeer sterke invloed van verzuring, vermesting en verdroging op te heffen of
te compenseren. De toepassing is deels gericht op overleven, deels op het
creëren van een gezonde uitgangssituatie. Lokaalworden hiermee positieve
resultaten geboekt. Diverse zeldzame, bedreigde soorten vestigen zich weer
op debehandelde locaties. Het isechter nog tevroeg om te concluderen, dat
kwetsbare soorten en levensgemeenschappen hiervan blijvend profiteren.
De eventuele bijwerkingen en de noodzaak van een herhaling van de toepassing op langere termijn kunnen nog nietworden aangegeven.
Ondanks deze positieve effecten blijft een brongerichte benadering voor de
bescherming van de natuur noodzakelijk.
- oorzaken en gevolgen :versnippering De oppervlakte van natuurgebieden is in deze eeuw sterk afgenomen. De
resterende arealen zijn bovendien sterk versnipperd. Dit verhoogt de kans
op lokaal uitsterven en het vermindert de kans op een spontane terugkeer
van soorten op die locatie. Door versnippering worden in het bijzonder de
migrademogelijkheden van de minder mobiele soorten aangetast. In het
licht van het Natuurbeleidsplan wordt versnippering als bijzonder ongunstig gezien.
De huidige maatregelen om versnippering op te heffen, zoals de aanleg van
verbindingszones tussen grotere natuurgebieden, functioneren voor een beperkt aantal soorten (met name zoogdieren).Erzijn duidelijke aanwijzingen
dat verbindingszones nauwelijks kunnen functioneren voor soorten met
een geringe migratiecapaciteit.

- oorzaken en gevolgen :overige factoren Verspreiding. De verspreiding van milieuvreemde stoffen (vaak microverontreinigingen genoemd) veroorzaakt in ernstige gevallen sterfte of geeft
problemen bij de voortplanting. Milieuvreemde stoffen hopen zich door fy-
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figuur 4
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sische, chemische en ecologische processen op in de bodem, in het bodemslib van riviermonden en kustzeeën en in dieren aan het einde van de voedselketen.
Een daadkrachtig beleid dat leidt tot het terugdringen van de belasting van
het milieu met milieuvreemde stoffen heeft een gunstig effect op de natuur.
Zo heeft de roofvogelstand zich kunnen herstellen na het verbod op bepaalde bestrijdingsmiddelen. Er zijn ook positieve ontwikkelingen te zien
bij viseters als de Grote stern. Duidelijk is wel dat het probleem, dat in het
verleden vooral bij dewatersystemen, zeer ernstigwas,nog altijd ernstig genomen moet worden.
Verzoeting en afname van het areaalgetijdegebieden. In 1000jaar zijn zoute
en brakke ecosystemen zeer sterk in oppervlakte afgenomen. Landinwaarts
is de getijdewerking nu nauwelijks meer aanwezig en heeft het zoete water
het brakke en zoute water vervangen. Zoutminnende planten, wadvogels en
trekkende vissen zijn mede hierdoor teruggedrongen. De verzoeting van
binnendijkse brakwatersystemen gaat nog steeds door. Enkele internationaalbelangrijke waterplanten en veenheides worden hierdoor bedreigd.
Verstoring.Verstoring van soorten en ecosystemen in natuurgebieden hangt
samen met het intensieve gebruik van de ruimte en met de verweving van

van de

als geheel

karakte-

(inclusief
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functies: bijvoorbeeld verkeer en recreatie in natuurgebieden en de visserij
in de Waddenzee en Noordzee. Op het land worden vooral vegetaties, vogels en zoogdieren door verstoring beïnvloed, in het water (vooral de kustzee en Waddenzee) soms hele systemen. De bodemfauna, en met name een
aantal schelpdiersoorten in deWaddenzee, staat ernstig onder druk.
Populaties worden onder invloed van verstoring lokaal wel beïnvloed maar
over het algemeen niet in hun voortbestaan bedreigd. Door jachtdruk en
door recreatieve activiteiten is de functie van Nederland voor een aantal internationaal belangrijke trekkende vogelsoorten ingeperkt.
Invloed van het buitenland. Ecologisch gezien maakt Nederland deel uit van
de Noordwesteuropese laagvlakte. In de gehele regio spelen dezelfde problemen, welke voor Nederland al geschetst zijn. De kwetsbaarheid en de
herstelmogelijkheden van de Nederlandse natuur hangen dan ook samen
met de kwetsbaarheid en de herstelmogelijkheden van de natuur in de regio
alsgeheel.
Nederland maakt voorts deel uit van de stroomgebieden van enkele grote rivieren. De waterkwaliteit en het beheer van die rivieren hebben in het verleden tot een grote achteruitgang van de natuur geleid. Inmiddels is herstel
van de waterkwaliteit van de Rijn ingezet, hetgeen zich ook uit in een begin
van herstel van riviervissen. Voor de Maas en de Schelde blijft herstel vooralsnog uit.
Klimaat. Het klimaat is een dominante factor voor de natuurlijke verspreiding van soorten en de samenstelling van levensgemeenschappen. De
voortgaande klimaatsverandering (sinds 1800 stijgt onder andere de gemiddelde temperatuur) gaat zeer langzaam en vertoont nog geen trendbreuk, in
de zin van een versterkte stijging van de gemiddelde temperatuur of veranderingen in neerslag en wind. Daardoor is er ook geen sprake van merkbaar
grote veranderingen in verspreiding van soorten of de samenstelling van levensgemeenschappen.

-de bescherming van gebieden en soorten :de huidige inzichten De invloed van beleidsinstrumenten op het behoud en de ontwikkeling van
soorten en levensgemeenschappen isin 'Toestand van de natuur 2' geëvalueerd op basis van literatuur en een enquête onder terreinbeheerders en andere betrokkenen. Evaluaties met behulp van meetnetten ontbreken nog.
Dit levert in hoofdlijnen het volgende beeld op.
Bescherming van natuurgebieden en soorten wordt albijna een eeuw toegepast, zij het op een beperkt areaal. Lokaal en regionaal blijkt de bescherming
zeer effectief en ook noodzakelijk. De algemene achteruitgang van de natuur, die samenhangt met de verslechtering van het milieu is hierdoor echter niet voorkomen.
Verwerving van natuurterreinen en de toepassing van de Natuurbeschermingswet hebben bewezen sterkbeschermend tewerken; de aard is preventief, maar ook verbetering van de natuurkwaliteit kan bewerkstelligd worden. Aanvullende milieubescherming is overigens noodzakelijk. Het effect
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figuur5

Hef aantal broedparen vande Grote stern in Nederland in deperiode 1920-1993.

van de toepassing van de Relatienota (beheersgebieden) isbeperkt tot algemene natuurwaarden.
Successen bij natuurontwikkeling worden, op de korte termijn waarover we
nu kunnen oordelen, vooral in de meer dynamische systemen geconstateerd. Dit spoort met het karakter van de soorten die aan die systemen gebonden zijn (zij reageren snel) en het feit dat de meeste natuurontwikkelingsprojecten nog maar kortgeleden zijn gestart.
Voor evaluaties van de milieuhygiënische instrumenten wordt verwezen
naar de Milieuverkenningen (RIVM) en de Watersysteemverkenningen
(DGW/RIZA). De resultaten van effectgerichte maatregelen staan bij 'verzuring,vermesting en verdroging' vermeld.

-een blik op detoekomst :milieukwaliteit blijft onvoldoende Het Natuurbeleidsplan is in 1990 van kracht geworden en moet in 25 jaar
worden gerealiseerd. In 2015 moet er een voldoende bescherming zijn van
de internationaal belangrijke soorten en ecosystemen, de nationaal bedreigde soorten en daarmee van de biodiversiteit alsgeheel. Tevens moet er
een hogere graad van natuurlijkheid bereikt zijn. Anno 1993 zijn de doelen
echter nog niet alle in streefwaarden uitgewerkt. In 'Toestand van de natuur
2'worden daarom alleen kwalitatieve uitspraken gedaan over de vraag of de
doelen van het Natuurbeleidsplan in hetjaar2015gerealiseerd zullen zijn.
Voor eenblik op de toekomst kan momenteel vrijwel alleen gebruik worden
gemaakt van de Milieuverkenningen van het RIVM. In dat licht moet het
volgende worden verwacht voor 2015:
* Verzuring en vermesting blijven (voor vegetaties waaraan in het natuurbeleid een groot belang wordt gehecht) boven de gewenste niveaus, verdroging neemt inbeperkte mate af.
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* Het optreden van versterkte klimaatveranderingen iszeer waarschijnlijk.
* In combinatie met verzuring, vermesting, verdroging en versnippering
zalklimaatverandering veel invloed uitoefenen.
* Door toename van het verkeer en de recreatie zal de invloed van verstoring toenemen.
Al met al geeft dit beeld geen aanleiding om te verwachten dat de huidige
veranderingen in de toestand van de natuur substantieel omgebogen zullen
worden. Vergeleken met de situatiebij de start van het Natuurbeleidsplan in
1990 wordt een verdergaande achteruitgang voorspeld. Een deel van de
soorten en levensgemeenschappen zal het onder de verwachte milieuomstandigheden goed doen en adequaat beschermd kunnen worden. Voor de
overige soorten en levensgemeenschappen is dat niet het geval. Dat betekent dat de regionale biodiversiteit verder af zal nemen, dat steeds meer
soorten zeldzaam worden en dat beelden als vergrassing en verruiging nog
algemener worden. Dithoudt ook in dat deprobleemgebieden dezelfde blijven: devoedselarme zandgronden, de duinen, dewetlands, dekustzee en de
Waddenzee.
Op grond van het vigerende beleid (milieu, ruimtelijke ordening en natuur)
en de huidige inzet van beheersmaatregelen en effectgerichte maatregelen
moet dan ookworden verwacht, dat de doelen van het Natuurbeleidsplan in
2015 voor een flink deel niet gerealiseerd zullen worden. Door natuurontwikkeling en andere beleidsmaatregelen uit het Natuurbeleidsplan zal lokaal
of regionaal succes kunnen worden geboekt in de strijd tegen de achteruitgang van de natuur. Het is echter de vraag of deze lokale positieve effecten
zo sterk zijn, dat zein het landelijke beeld tot uiting komen. Dat zalvoor een
belangrijk deel afhangen van de milieukwaliteit die dan is gerealiseerd. Dit
geldt vooral voor soorten en levensgemeenschappen van de voedselarme
(zand)gronden, waarvoor Nederland een internationale verantwoordelijkheid draagt.
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2. Inleiding

Nederland heeft in vergelijking met het omringende buitenland weinig natuurgebieden en bossen. Tegelijk kent ons land een intensief grondgebruik
door eenhogebevolkingsdichtheid, grote industriële bedrijvigheid, een hoge
agrarische produktie en veel verkeer. Natuur- en landschapswaarden, wilde
plante- en diersoorten staan daardoor onder hoge druk. Met het Natuurbeleidsplan (NBP)uit1990wil deregering een tegenwicht bieden tegen de aantasting van natuur en landschap door het intensieve gebruik van de ruimte.
De kern van dit Natuurbeleidsplan is de ontwikkeling van een 'ecologische
hoofdstructuur' (EHS). Deze bestaat uit grote natuurgebieden en bossen
(kerngebieden).Aan de rand van deze kerngebieden wordt in natuurontwikkelingsgebieden nieuwe natuur tot ontwikkeling gebracht. Tussen natuurgebieden worden verbindingszones ontwikkeld voor de migratie van wilde
planten en dieren. De belangrijkste doelen van het Natuurbeleidsplan zijn
het behoud van de verscheidenheid aan soorten wilde planten en dieren in
onsland en deontwikkeling vanzonatuurlijk mogelijke ecosystemen.

Toestand van de natuur
Inhet NBPisvastgelegd, dat er elke tweejaar zalworden gerapporteerd over
de toestand van de natuur. Een eerste rapport 'Toestand van de Natuur'
werd gepubliceerd als achtergronddocument bij het Natuurbeleidsplan. Dit
rapport bevat gegevens van diverse plante- en diergroepen, in de meeste gevallen gemeten tot 1983,in een enkel geval tot 1988. Gegevens over levensgemeenschappen en natuurlijkheid ontbreken.
Het voorliggende rapport 'Toestand van de natuur 2'istegelijk een beschrijving van de toestand van de natuur en een evaluatie van het natuurbeleid
van de rijksoverheid en tracht een antwoord te geven op de volgende vragen:
* Wat is de huidige toestand van de Nederlandse natuur in vergelijking
met dedoelen van het natuurbeleid?
* Wat isdeverklaringvoor die toestand?
* Iseraleen effect tezien van het rijksnatuurbeleid sindsjuni 1990 (NBP)?
* Worden de doelen van het NBPin detoekomst gehaald (richttijd 2015).

Beperkingen
Erzijn bij het opstellen van ditrapport twee belangrijke beperkingen aan het
licht gekomen:
* erbestaat geen landelijk meetnet dat adequaat isvoor de gewenste trendanalysevan soorten en ecosystemen.
* wetenschappelijk onderzoek is zelden zo opgezet dat het direct aansluit
bij devraagstellingen in dit rapport.
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Deze beperkingen hebben gevolgen voor de inhoud van
het rapport. Erzijn veel interpretaties nodig van het beschikbare materiaal. Soms kan dan toch niet worden
aangegeven of een doel gehaald wordt. Dit wordt zo
goed mogelijk aangegeven. Toch is het beschikbare materiaal ruim voldoende om duidelijke conclusies te kunnen trekken.

Relaties met andere publicaties

[22

In 'Toestand van de natuur 2' is - waar mogelijk - aangesloten op de 'Milieuverkenningen' en de 'Watersysteemverkenningen'. Deze evaluaties worden vervaardigd door respectievelijk het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) en het
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling in samenwerking met de Dienst Getijdewateren (RIZA/DGW).
Het onderdeel 'blik op de toekomst' is mede gebaseerd
op de economische verkenningen van het Centraal Planbureau.
Leeswijzer
Onder de titel 'Toestand van de natuur' vormt hoofdstuk 4 de kern van het rapport. Dit hoofdstuk bevat gegevens over de ontwikkeling van soorten en soortgroepen. Onderscheid wordt gemaakt naar soorten, waarvoor Nederland internationale verantwoordelijkheid
draagt (i-soorten) en naar bedreigde soorten die nationaal belangrijk zijn (tz-soorten) (zie bijlage II). De verspreiding van deze soorten planten en dieren en de aantalsontwikkeling is geanalyseerd. Voor de meeste soortgroepen isdeontwikkeling tot 1990 bekend.
Erwordt verder (4.3) een selectie gepresenteerd van belangrijke plantengemeenschappen. Nagegaan wordt hoe
deze plantengemeenschappen zich in de laatste tijd ontwikkeld hebben. Gaan ze voor of achteruit in verspreiding, oppervlakte en kwaliteit?
Enkele belangrijke kenmerken van de Nederlandse natuur worden gepresenteerd in hoofdstuk 3. Sleutelfactoren zijn de kwaliteit en debeschikbaarheid van water en
de indeling van de ruimte. Deze sleutelfactoren zijn ook
een hoofdbestanddeel van hoofdstuk 5. Daarin worden
oorzaken en gevolgen besproken van de aantasting van
de natuur in ons land. De analyse wordt afgesloten met
een korte beschouwing over de invloed van de toepassing van wettelijke en andere instrumenten op de ontwikkeling van de Nederlandse natuur (hoofdstuk 6).

De Grutto in Toestand van
denatuur2'
Door het hele rapport heen
zijn korte teksten opgenom e n over de Grutto.Deze illustreren de samenhang tussen de verschillende onderwerpen. De overweging o m
voor de Grutto te kiezen is
vooral van praktische aard.
Het is een van de zeer w e i nige soorten waarover redelijk veel bekend is in het
licht van de hier behandelde
thema's.De Grutto is een internationaal
belangrijke
soort, maar wordt door de
opstellers van dit rapport
overigens niet gezien als hèt
symbool van de Nederlandse natuur.
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In hoofdstuk 7tenslotte wordt aan de hand van de Nationale Milieuverkenning een blik vooruit geworpen op de verwachte ontwikkeling van de milieukwaliteit en de daarmee samenhangende ontwikkeling van de kwaliteit
van de natuur.
Verwijzingen naar literatuur en naar andere bronnen zijn in de tekst als
volgtaangeduid: ').Debronnen zijn inbijlage Iverzameld, gerangschikt naar
hoofdstuk.
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3. Landschapsecologie
van Nederland
Een deel van deveranderingen die in denatuur zijn waar tenemen, heeft een
natuurlijke oorzaak. Het isbelangrijk teweten welke oorzaken datzijn, om ze
te kunnen onderscheiden van de beïnvloeding van de natuur door de mens.
Dit hoofdstuk geeft daar in hoofdlijnen een antwoord op, zonder overigens
volledig te zijn. Ook komt in dit hoofdstuk de samenhang tussen de processen die zich in het landschap afspelen aan de orde. Die samenhang is groter
dan hoofdstuk 5wellicht doet vermoeden. Tot slot wordt een beknopt overzichtgegeven van strategieën diein het natuurbeheer worden toegepast.

3.1 DEBASIS:WATER, BODEM ENLUCHT ENHETVOEDSELWEB
Nederland kent een grote verscheidenheid aan landschappen en ook binnen
die landschappen is de variatie van nature groot. Die grote verscheidenheid
berust op slechts enkele basiselementen: bodem, water en lucht. Vooral
deze drie tezamen bepalen van nature de mogelijkheden voor het bestaan
van planten en dieren. De ingewikkelde relaties tussen de levende en nietlevende natuur worden aangeduid met de term 'ecosysteem'. Dit begrip is
niet aan één bepaalde maat gebonden: een graspol op zand met humus, bodemvocht, bodemdieren en insecten is net zo goed een ecosysteem als de
Waddenzee met z'n stromingen en zandplaten, kwelderbegroeiïngen, vaste
bewoners zoalsschelpdieren en tijdelijke bezoekers alsganzen en eenden.
De eigenschappen van bodem, water en lucht hebben een overheersende invloed op het voorkomen van planten en dieren. Zand of klei, kalkarm of
kalkrijk, vochtig of droog, koude of milde winters, aldeze factoren tezamen
bepalen het milieu, waarvan flora en fauna afhankelijk zijn. Elke soort stelt
unieke eisen aan zijn milieu: bepaalde omstandigheden zijn optimaal, andere minder gunstig of zelfs geheel ongeschikt. Er is dus nooit sprake van
een in absolute zin 'goed' of'slecht' milieu: de milieukwaliteit isgeschikt of
ongeschiktvoor eenbepaalde soort.
Het milieu van soorten en individuen wordt niet alleen bepaald door de eigenschappen van bodem, water en lucht. Planten en dieren zijn voor hun
bestaan ook sterk afhankelijk van andere individuen en soorten in hun directe omgeving. Ze beconcurreren elkaar in een strijd om de ruimte, om het
beschikbare water en om voedsel, ze eten ofworden gegeten, ze parasiteren
of maken wederzijds gebruik van elkaar. Verder zijn er soorten die dode organismen verwerken.
Uiteraard is daarnaast in een land als het onze de invloed van de mens zeer
groot. Door een zeer directe beïnvloeding zoals bejaging zijn al vroeg soorten uitgestorven. Veel groter is de beïnvloeding geweest in de vorm van het
veranderen van processen en patronen inhet landschap.
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Elke soort heeft een eigen rol in het ecosysteem. Het wegvallen of het toevoegen van een soort heeft gevolgen voor het hele ecosysteem ter plaatse,
omdat het ecosysteem een gemeenschap van samenlevende individuen is.
De voedselketen is een onderdeel van die gemeenschap en bestaat uit de relatie 'eten en gegeten worden'. Die relatie wordt, vereenvoudigd, wel als een
voedselpiramide voorgesteld. De basis bestaat uit planten (groeiend op de
bodem) die gegeten worden door planteneters, die op hun beurt weer voedsel zijn voor vleeseters. De gestorven planten, planteneters en vleeseters
worden echter ook weer door onder andere schimmels verteerd, zodat
sprake is van een kringloop: de vertering levert weer levenloos materiaal op
datvoedsel isvoor planten.
Bij bestudering van concrete gebieden blijkt dat simpele relaties zoals hiervoor geschetst zelden voorkomen. Er is vrijwel altijd sprake van een ingewikkeld netwerk van relaties:een voedselweb (figuur 3-11))-

3.2 RUIMTELIJKE STRUCTUREN ENRELATIES
[26

3.2.1 Variatie in het landschap
Het Nederlandse landschap is van nature heel gevarieerd: op korte afstand
zijn er aanmerkelijke verschillen in samenstelling van de bodem, in het reliëf en verder in de aanwezigheid èn in de samenstelling van het water. In de
lucht zijn de verschillen kleiner, al neemt de invloed van de zee op de temperatuur, luchtvochtigheid en windkracht in oostelijke en zuidoostelijke
richting merkbaar af.

IAbiotische materialen; IIProducenten (planten);
III Macroconsumenten (dieren): A herbivoren, Bsaprovo-

qeoloqisch moedermatenaal - V

qeoloqisch moeder
materiaal

ren, C carnivoren,
IV AfvalverwerIV

kende organismen
zoals bacteriën en
schimmels1).
figuur 3.1

Schematischevergelijking van destructuur vaneen terrestrisch ecosysteemeneensysteem
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figuur 3.2

Nederland alsverzamelbekken vanmateriaal van uiteenlopende herkomst2).
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figuur 3.3

Regioindeling van Nederland3).
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Deze variatie is te danken aan de ligging van ons land in de delta van Rijn,
Maas en Schelde. De ondergrond is opgebouwd uit materiaal, dat werd aangevoerd door de rivieren, de wind en de zee (figuur 3.22) en 3-33)). Aanvullend daarop zijn er door beweging van ijs (met name in de ijstijden) reliefverschillen ontstaan, met op kleine schaal geleidelijke overgangen (gradiënten) die door wind en vooral door water zijn ontstaan, zoals in beekdalen.
Door de groei van veenvegetaties zijn in een deel van Nederland op de minerale ondergrond veenbodems ontstaan.
Het resultaat van al deze processen is een vervlochten en ingewikkeld patroon, met een zeergrote verscheidenheid aan milieuomstandigheden. Deze
grote verschillen in bodem en water op korte afstand bieden kansen voor de
ontwikkeling van een (potentieel) zeer grote verscheidenheid aan soorten
en ecosystemen. Deze verscheidenheid is mede te danken aan grote verschillen in de hoeveelheid voedingsstoffen en de daardoor ontstane hoeveelheid biomassa (zie figuur 3.4')).
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blijkt, dat slechts een klein deel van de biosfeer van nature hoge produkties

De mens is in Nederland al vele eeuwen bezig om de van nature aanwezige
verschillen aan te passen aan zijn eigen wensen. Dat heeft geleid tot grote
veranderingen in de aard en de samenstelling van de aanwezige ecosystemen: enerzijds verdwenen daardoor ecosystemen, anderzijds verschenen er
nieuwe. Dit heeft vermoedelijk pas in de tweede helft van deze eeuw door
de toegenomen schaal en intensiteit van de menselijke ingrepen geleid tot
een dramatische achteruitgang in de grootte van de biodiversiteit, afgemeten aanhet aantal plante- en diersoorten.

3.2.2 Gradiënten in het landschap
Hoe ingewikkelder de opbouw van het landschap is, hoe meer overgangen
erzijn van het ene milieutype naar het andere. Dat kunnen kleinschalige geleidelijke overgangen zijn in eenbeekdal van een droge,zandige helling naar
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een vochtige, lemige dalbodem. Maar ook de grootschalige overgangen van
de voedselarme, hooggelegen zandgronden naar de voedselrijke, laaggelegen rivier- en zeekleigebieden dragen bij aan de variatie.
Deze overgangen of gradiënten zijn van bijzondere betekenis voor de levende natuur. Omdat elke soort unieke eisen stelt aan zijn milieu leidt variatie in het milieu tot verscheidenheid aan soorten. De meest soortenrijke
vegetaties komen voor op overgangen in het landschap (milieugradiënten).
Belangrijke factoren daarbij zijn: bodemtype (klei, leem, zand en veen),
vochtvoorziening, kalk, organische stof, zuurgraad, stikstof-, fosfor- en
zoutgehalte, temperatuur en licht.
Dat er een grote soortenrijkdom bestaat in gradiëntsituaties komt niet alleen
omdat contrasterende milieus elk met de bijbehorende soorten naast elkaar
voorkomen. Er blijken ook veel soorten specifiek afhankelijk te zijn van de
omstandigheden diezichvoordoen in overgangsmilieus.

Tjf.
L

In figuur 3.5+)worden de belangrijkste gradiënten op middelgroot schaalniveau aangegeven. Dit zijn dus tevens de plekken in Nederland waar de
meest gevarieerde vegetaties, en de daarvan afhankelijke faunagemeenschappen, kunnen ontstaan. Behoud van biodiversiteit is op deze plekken
(potentieel) het meest succesvol.
Hoe ontstaan gradiënten?
Zichtbaar en onzichtbaar stromen stoffen door het landschap. Dat gebeurt in
de vorm van kringlopen. Bekende voorbeelden zijn de kringloop van het
water (figuur 3.6s)) en van stikstof (figuur 37 6 )); verder zijn te noemen de
fosfor- en zwavelkringloop. Deze stofstromen beïnvloeden de milieuverschillen en dragen daarom bij aan het ontstaan van gradiënten. Dit kan worden verduidelijkt aan de hand van het water, dat als verbindende schakel
heelbelangrijk isin het ontstaan van milieuvariatie.
Het regenwater, dat op het land valt, stroomt voor een deel over het oppervlak afen voor een deel zakt het in de grond en stroomt langzaam als grondwater naar laaggelegen delen. Daar komt het als kwelwater weer aan het op-
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pervlak. Uiteindelijk komt het water via beek- en rivierdalen terecht in de
zee. In het stromende grondwater lossen allerlei stoffen op, die voor de levende natuur belangrijk zijn, zoals kalk, nitraten, fosfaten en 'keukenzout'
(natriumchloride). Goed ontwikkelde bodemgradiënten komen op het land
vooral daar voor waar regen- en/of grondwater een belangrijke rol speelt.
Vandaar dat in het lage en regenrijke Nederland veel gradiëntsituaties kunnen voorkomen.
Tijdens het transport verandert de samenstelling van het (grond)water dus.
In de bodem vinden processen plaats die met name invloed hebben op de
gehalten aan natrium (uit 'keukenzout'), kalium, calcium (kalk) en magnesium. Planten reageren op de hoeveelheid mineralen in het water. Zo is bijvoorbeeld water met een hoog zoutgehalte slechtsbruikbaar voor een kleine
groep planten. Ook de meeste dieren kunnen slecht tegen hoge zoutgehalten.
Planten reageren echter ook op de verhouding tussen deze stoffen. Deze
zogenoemde ionenbalans (de verhouding tussen natrium en kalium enerzijds en calcium en magnesium anderzijds) blijkt een goede verklaring te
zijn voor het vóórkomen van plantesoorten. Veel planten blijken een vrij
grote tolerantie te hebben voor hoeveelheden mineralen, maar een geringere tolerantie voor deverhouding tussen mineralen. In kader 3.17)wordt dit
voor hoogveen geïllustreerd; daaruit blijkt bijvoorbeeld dat hoogveenbulten
behoefte hebben aan een vaste ionenbalans van 3:1, terwijl de hoeveelheid
mineralen met een factor 8mag variëren.
Hoe langer de weg isvan het punt waar het water in de bodem infiltreert tot
waar het in de vorm van kwel in lagere delen van het landschap weer boven
komt, hoe sterker de samenstelling verandert. Calcium en magnesium lossen betrekkelijk gemakkelijk op, waardoor ouder grondwater over het algemeen kalkrijker isdan regenwater. Het grondwater isgerijpt, de ionenbalans
verschoven. Deze verschuiving is te volgen in figuur 3-87).Het infiltrerende
regenwater staat linksonder in de figuur. Tijdens het rijpingsproces wordt
de top van de driehoek bereikt. Daarbij isde hoeveelheid mineralen vertienvoudigd en de ionenbalans met een factor 4 verschoven.
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figuur 3.7
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Kader 3.1: lonenverhoudingen alsverklaring voor het voorkomen van planten in
hoogvenen 7)Hoogvenen zijn vegetaties die hoofdzakelijk uit veenmossen bestaan en die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van regenwater. In het veen bevinden zich lagere (nattere) en hogere
(drogere) delen. Plantesoorten blijken vaak een duidelijke voorkeur te hebben voor een bepaalde plek (hoogte) in de vegetatie: zie fig. a. Die verschillende plekken blijken een eigen
(door devegetatie zelfveranderde) ionenverhouding tebezitten: ziefig.b.
(NB:wat infig.3.8 op de y-as alsverhouding (breuk) staat, ishier verdeeld over x- en y-as; de
breuk issteeds gelijk van grootte en levert dus een rechtelijn op).
fig. a.
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Op landschapsschaal heeft dit bijvoorbeeld in een beekdal het effect dat in
de hoge delen alleen jong grondwater voorkomt en in de lage delen vooral
gerijpt grondwater. Daardoor ontstaat een overgangvan zuurminnende naar
kalkminnende vegetaties. Doordat plaatselijk in de lage delen ook regenwater invloed heeft, komen in de lage delen ook planten voor die karakteristiek
zijn voor kalkarme situaties.
Daarnaast treedt het fenomeen op van een verschuivende grens tussen infiltratie en kwel onder invloed van de seizoenen: bij hoge grondwaterstanden
schuift de grens hellingopwaarts, bij lage hellingafwaarts. De zone waarin
dit gebeurt is het gradiëntmilieu; hier wisselen de ionenverhoudingen dus
met het seizoen. Daarnaast kunnen ook zeldzamer gebeurtenissen, zoals een
overstroming, een rol spelen. En zoals we al zagen: juist in deze gradiëntzone concentreren zich veel plantesoorten (figuur 3.9/). In kader 3.27) wordt
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Kader 3.2: Gradiënten in laag Nederland 7.
Laag Nederland bestaat voor een belangrijk deel uit veen en klei, maar in de ondergrond bevinden zich nog veel zandige resten van vroegere rivierlopen (die als het ware door veenvorming en kleiafzettingen 'onder de voet zijn gelopen').Daarnaast bevinden zichin laag Nederland ook dehuidige rivieren. Zie figuur a.
Zand is goed waterdoorlatend en grondwater verplaatst zich daarom vooral langs deze zandbanen. Soms is dat water zelfs afkomstig uit hoog Nederland. Dit geeft aanleiding tot de vormingvan langgerekte gradiënten in het veen- en kleigebied.
Een andere situatie is aan te treffen in een brede strook brakwatergebied achter de duinenrij,
zie figuur b. Inmiddels vele eeuwen terugbevonden zich in dat gebied, tussen de rivierlopen,
uitgestrekte venen op de zeeklei. Omdat regenwater blijft drijven op brakwater, vormden
zich in de kernen van die venen regenwaterafhankelijke hoogveenvegetaties. Binnen die venen kwamen daardoor zeer langgerekte gradiënten voor, samenhangend met de lengte van de
weg die door het stromend grondwater werd afgelegd, overstromingen (in het getijdegebied
vooral) en dergelijke. In het klein isdit nog terug tevinden in brakwaterveentjes.

figuur a.Zandige delen in het veen-en kleigebied

hoogveen — zeggeveen —bosveen

I v X X v X - X ; zoet-zout scheidingstak i X l v l X X v X v ^ X x - X v X v X x v X - X v X ^

figuur b. Hoogveenvorming in het veen-en kleigebied.
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geïllustreerd hoe deze situatie zich op een andere wijze voordoet in WestNederland.

3.2.3 Voedselrijkdom en biodiversiteit
Onder natuurlijke omstandigheden groeien planten in een voedselrijk milieu uitbundiger dan in een voedselarm milieu. Dat wil echter beslist niet
zeggen datvoedselrijkdom tot een grotebiodiversiteit leidt.Uit de verdeling
van voedselrijke en voedselarme milieus over ons land en de situering van
gradiënten kan de conclusie worden getrokken datbiodiversiteit op een bijzondere manier samenhangt met de mate van voedselrijkdom en gradiënten
daarin.
De van oorsprong aanwezige verschillen in voedselrijkdom (zandgronden
zijn over het algemeen voedselarm, rivierkleigronden voedselrijk) worden
beïnvloed door debewegingvan het water. Datlostimmers voedingsstoffen
op en maakt ze beschikbaar voor planten. Op plaatsen waar het regenwater
in de bodem dringt, spoelen mineralen uit en verarmt de bodem. Op plaatsen waar het grondwater weer aan de oppervlakte komt (kwel) wordt de bodem in het algemeen verrijkt.
In figuur 3.97) is het verband tussen dit proces en de verdeling van de plantengroei over het landschap in schema gezet. De produktie van levend materiaal (biomassa) neemt, gaande van hoog naar laag,geleidelijk toe. De grootste produktie is te vinden in storingsmilieus langs o.a. rivieren. Hier groeien
planten die voorlopers zijn van onze landbouwgewassen. Dit soort milieus
isvan nature op slechts weinig plaatsen tevinden. Als de rijkdom aan mineralen te groot wordt, neemt de produktie sterk af: slechts weinig planten
zijn tegen hoge zoutconcentraties bestand. Vegetaties van wadden en stranden zijn dan ook, ondanks de grote hoeveelheid mineralen, weinig produktief.
Uit figuur 3.g7)blijkt verder, dat er een bijzondere relatie is tussen de diversiteit en de voedselrijkdom. Zeer voedselarme milieus, zoals stuifzanden en
hoogvenen, zijn soortenarm. Toenemende voedselrijkdom leidt aanvankelijk tot toenemende soortenrijkdom. Gradiëntzones zijn door hun bijzondere milieuomstandigheden zeer soortenrijk. In de voedselrijkere milieus
van laag Nederland stabiliseert de soortenrijkdom op een gemiddeld niveau.
Een nog verdere toename van de voedselrijkdom leidt echter tot een afname
van de soortenrijkdom omdat slechts weinig planten onder deze omstandigheden kunnen leven. Tenslotte blijven langs de kust alleen de soortenarme zoutvegetaties over.
Matig voedselarme milieus en vooral gradiëntmilieus hebben dus de hoogstebiodiversiteit. Infiguur 3.87) isdatdelinkerzijde van de driehoek.
Bemesting in het moderne agrarische bedrijf is niet vergelijkbaar met natuurlijke voedselrijkdom. De hoeveelheden mineralen zijn zo hoog dat een
zeer geringe diversiteit van planten en dieren het gevolgis.
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3.2.4 Veranderingen onder invloed van de mens
Bij de beschrijving van de landschapsprocessen is geen rekening gehouden
met de invloed van de mens. In hoofdstuk 5wordt daar uitvoerig op ingegaan.Enkele punten worden hier al aangestipt.
De koolstofdioxide-concentratie (COJ in de lucht neemt toe. Doordat er
lucht in de bodem komt, komt er ook meer koolzuur in de bodem en dat
heeft weer tot gevolgdat ermeer voedingsstoffen in oplossing gaan.
De samenstelling van de neerslag is eveneens veranderd. Erzitten meer mineralen in en de onderlinge verhoudingen tussen de mineralen zijn veranderd. Het regenwater in deprovincie Drenthe isin vergelijking tot de andere
provincies nog het minst veranderd. Toch lijkt dit nu op het relatief mineraalrijke regenwater datin 1930alleen aan zeewerd gevonden. Binnenlandse
vegetaties dievan regenwater afhankelijk zijn, wanen zich nu dus aanzee!

[36

Organische stof (zoals humus), leem en kleibinden het ene mineraal sterker
dan het andere. Natrium en kalium worden weinig gebonden, calcium en
magnesium wat meer en aluminium en ijzer het meest. Dit heeft een stabiliserend effect op de ionenbalans. De vegetatie is daaraan aangepast en kan er
over het algemeen slecht tegen als sterk gebonden stoffen in hoge concentraties vrij beschikbaar zijn (o.a. aluminiumvergiftiging). Door mineralisatie
onder invloed van intensief landbouwkundig gebruik (ploegen, scheuren,
bekalken, waterpeilverlaging) wordt dehumus in debodem snel afgebroken
en neemt debindende werking af. Ook door zure regen en bemesting veranderen de verhoudingen tussen de mineralen èn de totale hoeveelheid mineralen in hetbodemvocht zeer ingrijpend.
Verdroging van de bodem verergert de beschreven effecten. Door onttrekkingvan grondwater vermindert de invloed van kwel en neemt de infiltratie
van regen, dus ook van 'zure regen', toe. De verandering van kwelgebied
naar infiltratiegebied wordt geïllustreerd in kader 3.37).
Het zeer voedselrijke Rijnwater tenslotte wordt ter aanvulling van het
vochttekort gedurende de zomer op grote schaal ingelaten in gebieden, die

Kader 3.3: Krimpenerwaard: kwelgebied wordt infiltratiegebied 7 ).
De Krimpenerwaard stond vroeger bekend als een gebied met veel blauwgraslanden. Deze
vegetaties zijn afhankelijk van gerijpt grondwater, dus van kwel. Blauwgraslanden zijn in dit
gebied drastisch achteruitgegaan. Wat ishiervan de oorzaak?
De aanleg van grote kanalen en polders (droogmakerijen) hebben in West-Nederland gezorgd voor het grotendeels opdrogen van de kwelstroom naar gebieden als de Krimpenerwaard. In die gebieden is een neerwaartse grondwaterstroom (infiltratie) grotendeels in de
plaats gekomen van de kwel. In de Krimpenerwaard is nu alleen nog kwel van betekenis te
vinden langs de Lek. Daarnaast zijn er plaatsen waar oppervlakkige klei-afzettingen voor een
tempering van de infiltratie zorgen. Op die plekken bevinden zich nog gradiënten die door
een internationaal belangrijke en tegelijk nationaal bedreigde soort alsde Harlekijnsorchis benut kunnen worden.

TOESTAND V A N DE NATUUR 2

van nature niet onder invloed van deze rivier staan. Het karakter van dit water leek in 1850 nog op gerijpt grondwater, maar nu is het veranderd in de
richting van zeewater. Samen met de voornoemde effecten ontstaat hierdoor een verregaande nivellering van de verschillen in kwaliteit van het
grondwater in Nederland. Die nivellering komt uit in de punt die centraal in
de driehoek van figuur 3.87)is aangegeven. Het meest ingrijpend zijn de gevolgen voor vegetaties die afhankelijk zijn van de extremen in mineralensamenstelling: vennen, hoogvenen en heiden enerzijds, kalkgraslanden en
blauwgraslanden anderzijds. Storingsvegetaties nemen door deze ontwikkelingen echter toe.

3.2.5 Perspectief
Uit het voorgaande blijkt, dat gradiëntmilieus voor het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit in Nederland essentieel zijn én dat het water
daarbij een sleutelrol vervult. Gradiënten worden bedreigd door de vermindering van kwelstromen (alsgevolg van verdroging) en door verandering in
de kwaliteit van het grondwater. Op veel plaatsen zijn waardevolle gradiënten daardoor al verdwenen. Waar de genoemde invloeden veel minder of
nietvoorkomen zijn echter nog zeer goede situaties tevinden.Voor een deel
komt dat door de soms lange verblijftijd van grondwater in de bodem: op
bepaalde plekken komt dus grondwater (in de vorm van kwel) naar boven
dat geïnfiltreerd is vóór de tijd van de (intensieve) bemesting, ontwatering
etc.Daarachteraan komt dus nog de erfenis van de moderne tijd!
Vaakwordt geprobeerd door beperking van debemesting in infiltratiegebieden of door hydrologische isolatie van natuurgebieden de situatie te verbeteren. Dithelpt wel ietsmaar geeft toch onvoldoende soelaas.
Bijde zogenoemde evenwichtsbemesting iser toch nog sprake van 'acceptabele verliesnormen'. Wat acceptabel is,wordt mede bepaald door economische en technische normen. Evenwichtsbemesting is tot nu toe voornamelijk gericht op fosfaat en is overigens ook nog beslist geen feit. Voor stikstof,
sulfaat en chloor is nog lang geen evenwichtsbemesting in zicht. Beïnvloeding van de zuurgraad is ook bij evenwichtsbemesting nog een duidelijk
probleem.
Hydrologische isolatie leidt vaak tot afname van kwel en daardoor tot een te
groteinvloed van regenwater.
Datleidt tot de conclusie dat het natuurbeheer zichvooral zalmoeten richten
op het beheren van complete grondwatersystemen, omdat alleen dàn zekerheid bestaat over een kwalitatief en kwantitatief goede inzijging en kwel en
daarvanafhankelijke levensgemeenschappen.

3.3 NATUURLIJKE LANDSCHAPSDYNAMIEK
Natuur isniet statisch. Ook zonder invloed van de mens treden, soms grote,
schommelingen op, soorten verdwijnen, andere soorten verschijnen. Op
landschapsschaal veroorzaken stijgingen of dalingen van de zeespiegel, verleggingen van rivierarmen en overstromingen schoksgewijs of geleidelijk
grote veranderingen. Enkele van deze processen worden hier beschreven.
Het doel hiervan is, de veranderingen in de 'toestand van de natuur' zoals
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behandeld in de hoofdstukken 4 en 5, af te zetten tegen de 'normale', natuurlijke veranderingen.

3.3.1 Schommelingen in populaties

[38

In een tijdreeks van ecologische waarnemingen valt vaak het grillige verloop
ervan op. De omvang van een populatie dieren, en soms ook planten, verschilt doorgaans het enejaar sterk van dievan een ander jaar: de afwijkingen
ten opzichte van het berekende gemiddelde zijn groot.
Soms zijn deze afwijkingen en het verloop van het gemiddelde goed te
voorspellen vanwege hun cyclische karakter. Het cyclische karakter hangt
bijvoorbeeld samen met terugkoppelingsmechanismen (vergelijkbaar met
de werking van een thermostaat), die optreden bij dichtheidsafhankelijke
beïnvloeding van dieren ofplanten onderling. Eenvoorbeeld hiervan zijn de
natuurlijke schommelingen van de aantallen lemmingen (zie figuur 3.108)).
In de magere lemmingjaren jaagt de Poolvos extra intensief op ganzeneieren
en jonge ganzen. Hierdoor is zelfs in Nederland te merken, dat er minder
ganzen konden overleven.
In andere gevallen zijn deze afwijkingen echter vrijwel onvoorspelbaar. Dat
kan geïllustreerd worden aan een grillig verlopend proces als de vorming
van jaarringen van de Beuk (zie figuur 3.119)). Deze jaarringen verschillen
jaarlijks van dikte. Dit wordt toegeschreven aan de jaarlijkse variatie in de
weersomstandigheden. Ook op populatieniveau, met name bij dieren, hebben weersomstandigheden duidelijke effecten (zie daarvoor 5.1).
Deze schommelingen, bijvoorbeeld in aantal individuen, ontstaan door een
groot aantal onafhankelijk werkende factoren, die elk hun invloed hebben
op populaties of ecosystemen. Naarmate het aantal inwerkende factoren
toeneemt zal de veerkracht van een ecosysteem (de mogelijkheid tot herstel) afnemen. Het is daarom aannemelijk dat de toename van de beïnvloeding door de mens resulteert in een lagere veerkracht (minder mogelijkheid
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Het verband tussendelemmingencyclus en het broedsuccesvande Rotgans opTaimyr,
Siberië. Bijgebrek aan lemmingen predeert dePoolvos rotganzenbroedselss).
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tot herstel) van ecosystemen. Slechts een deel van de ecosystemen (ook wel
'robuuste ecosystemen' genoemd) heeft een dusdanige veerkracht dat beïnvloeding door demens weinig effect heeft.
In het voorbeeld van de 'lemmingencyclus' is er geen sprake van één doorgaande verandering in een bepaalde richting (trend). Er zijn echter ook gevallen waarin wel degelijk sprake is van een verandering in een bepaalde
richting. Sommige veranderingen worden overigens pas na lange tijd zichtbaar (ziekader 3.4'°)).

Frequentie en omvang van veranderingen in natuurlijke ecosystemen vertonen een onderling verband"). Kleine veranderingen doen zich over het algemeen vaakvoor, grootschalige slechts heelzelden. Ziehiervoor kader 3.512).

3.3.2 Successie

Veranderingen van levensgemeenschappen in de richting van een 'evenwicht' noemt men successie13): de opeenvolging van stadia totdat het eindstadium (de climax) is bereikt. Dat evenwicht is niet statisch en de ontwikkeling naar dat evenwicht wordt mede bepaald door de uitgangssituatie en
debeïnvloeding tijdens de successie.
De soorten die in de diverse ontwikkelingsstadia van de successie domineren, vertonen verschillende kenmerken. In jonge stadia overheersen kortlevende soorten, die veel nakomelingen produceren en een efficiënte verbreiding kennen door middel van wind ofwater of op eigen kracht. Op plekken
waar het ecosysteem zich in een jong stadium bevindt, worden de populaties soms elkjaar weer opgebouwd. Het ecosysteem isdus niet voortdurend
vol.
In de oudere stadia overheersen langlevende plantesoorten, die weinig nakomelingen produceren en voor een deel een geringe verbreiding kennen.
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Kader 3.4:Veranderingen komen soms pas laat aan het licht 10 ).
In twee heischrale graslanden in Engeland is gedurende 22jaar het aandeel van de Gewone
veldbies in devegetatie gemeten. In het ene grasland was er sprake van begrazing door konijnen, in het andere niet. In de loop van detijd fluctueerde het aandeel van de Gewone veldbies
in beide graslanden en in vergelijkbare mate. In 1947 kwam er een grote zomerdroogte die
leidde tot een afname van deze plant. Het bleek echter in de jaren daarna dat het begraasde
grasland een groot herstel en zelfs toename te zien gafvan de Gewone veldbies, terwijl in het
onbegraasde grasland de populatie uitstierf. Kennelijk kwam de verandering in de vegetatie
alsgevolgvanbegrazingpastot expressie door de grote zomerdroogte.

f.

/ \
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Ook hebben deze soorten met name in donkere bossen eigenschappen die
hen in staat stellen langdurigin een relatief ongunstig lichtklimaat te overleven.Deze stadia van een ecosysteem zijn immers voortdurend vol.
De twee levensstrategieën worden ook wel aangeduid met respectievelijk ren K-strategie: de r-strategie optimaliseert de reproduktie, de K-strategie
richt zich op eigenschappen die het leven in voortdurend volle habitats mogelijk maken H ).Eenvoorbeeld in de dierenwereld istevinden in kader 4.5.
Gedurende het proces van successie wordt in het systeem steeds meer koolstof vastgelegd in plantaardig en dierlijk materiaal. Een kenmerk van de
evenwichtstoestand is, dat de hoeveelheid vastgelegde koolstof (in het levende deel van een ecosysteem) netto niet meer toeneemt ' 5 ). Door het afvoeren van organisch materiaal daarentegen, wordt de successie stilgelegd of
afgeremd. Zo kanbosvorming worden uitgesteld door onder andere graasactiviteiten van dieren of maaien en afvoeren van het maaisel door de mens,
zodat het ecosysteem in degraslandfase blijft.
Zonder afvoer van organisch materiaal ontstaat in het overgrote deel van
Nederland een climaxvegetatie van bos, veen (onder invloed van kwel of
stagnerend water) ofkwelder (onder invloed van zeewater).
In de loop van de successieverandert niet alleen de hoeveelheid opgehoopte
organische stof:ook het bodemmilieu verandert. Zoworden grote delen van
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Kader3.5:Kleineopen plekkeninhet boskomenvakervoor dangrote 12).
In natuurlijke bossen is er voortdurend sprake van het ontstaan van open plekken, doordat
bomen omvallen door ouderdom, storm en dergelijke. Het blijkt dat kleine open plekken
veelvaker voorkomen dan grote open plekken. De reden hiervoor isdat de oorzaken van het
ontstaan van grote open plekken, zoals zware storm, veel minder vaak voorkomen dan de
oorzaken van het ontstaan van kleine open plekken, zoals omvallen van een boom door ouderdom. Anderzijds is het effect van de weinige grootschalige open plekken op de bosontwikkeling veelgroter dan het effect van allekleine open plekken tezamen.
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het landschap onder invloed van de successie droger: door verlanding van
open water (in onder andere het laagveengebied) en bosvorming (toename
van het bladoppervlak waardoor er minder vocht op de bodem komt en
meer vocht aan de bodem wordt onttrokken). Elders wordt deze vorm van
successievoorkómen door een sterke oppervlakte- of grondwaterstroom.
Vooral op de hogere delen is er (zoals duidelijk werd in paragraaf 3.2) door
de neerwaartse grondwaterstroom sprake van uitspoeling van onder andere
calcium, waardoor debodem geleidelijk verzuurt. Dit wordt versterkt doordatplanten organische zuren afscheiden.
Ten derde neemt de totale hoeveelheid voedingsstoffen, die aan organische
stof is gebonden, in de loop van de tijd toe. Deze voedingsstoffen worden
door planten uit de lucht en het bodemvocht gehaald. De snelheid waarmee
datgebeurt isechter relatief laag.
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Het verloop van het gehalte organische stof (LOI),het totaal stikstofgehalte (Ntot) en de
zuurgraad (pH)in debovenste 5cm vanhet bodemprofiel gedurende desuccessie in een
droog duingebied in Denemarken ,e).

Deze natuurlijke verdroging, verzuring en verrijking worden geïllustreerd
aan dehand van een successiereeks in de duinen (figuur 3.12l6)).
Hoezeer deze natuurlijke processen ook lijken op de milieuproblemen 'verdroging', 'verzuring' en 'vermesting', onder natuurlijke omstandigheden
verlopen deze processen wezenlijk anders:
- zevinden dan slechts langzaam plaats,
- met een geringere intensiteit
- en slechts op bepaalde plekken in het landschap (die zich ook nog in de
loop van detijd kunnen verplaatsen) en op andere plekken niet.
Dat betekent dat soorten onder natuurlijke omstandigheden ook de tijd en
de ruimte hebben om te reageren op een veranderende situatie. Ze hebben
namelijk de gelegenheid zich te verplaatsen naar een plek in de buurt waar
de omstandigheden wèlgunstig zijn.
Dat is, zoals uit de volgende paragraaf zal blijken, bij de huidige beïnvloedingvan het landschap door demens meestal nauwelijks het geval, omdat:
- degenoemde aantastingen van het milieu snel om zich heen grijpen,
- met een grote intensiteit
- en over een zeergroot oppervlak.

3.3.3 Ruimtelijke dynamiek
Door verschillende oorzaken kan de natuurlijke successie worden afgeremd of
zelfs teruggezet. Soms zijn die invloeden grootschalig en zeer ingrijpend, zoals
veranderingvan hetklimaat ofeen inbraakvan dezee.Stormen,bosbranden of
overbegrazinghebben meerlokale effecten.
Veranderingen in het landschap werden oorspronkelijk geheelbepaald door
natuurlijke processen. Tegenwoordig is er, zeker in Nederland, sprake van
een sterke overheersing van menselijke ingrepen. Kleinschalige processen,
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zoalslokale kwel, en grootschalige processen, zoals het ontstaan en verdwijnen van duinen en riviermeanders, zijn door de mens aanbanden gelegd.
Ook het karakter van deveranderingen isin de loop der tijd veranderd. Oorspronkelijk was er sprake van het frequent optreden van kleine veranderingen en het slechts zelden optreden van grote veranderingen. Tegenwoordig
is er sprake van door de mens veroorzaakte storingen die zeer ingrijpend
zijn en plaats vinden met een hoge frequentie en op alle schaalniveaus. Het
resultaat van dat alles is een landschap waarin zowel zeer kleinschalige als
zeer grootschalige natuurlijke patronen niet meer voorkomen en waarin
jonge, instabiele successiestadia, zoals akkers, eenvormige graslanden en
ruigten domineren.
Natuurlijke veranderingen worden aangeduid met het begrip dynamiek.
Veranderingen in het milieu kunnen betekenen dat de leefomstandigheden
voor een soort (tijdelijk) ongunstig worden, zodat een soort lokaal zelfs kan
uitsterven. Doordat echter de omstandigheden van plaats tot plaats verschillen, kan de soort zich elders handhaven als daar de omstandigheden wèl
gunstigzijn en van daaruit andere plaatsen bezetten.
Het bezetten van andere plaatsen beperkt zich meestal tot relatief dichtbij
gelegen lokaties, afhankelijk van het verbreidingsvermogen van de soort. In
figuur 3.13 wordt dit geïllustreerd I7). Ondanks het feit dat slechts een naar
verhouding klein aantal individuen zich over een grote afstand verplaatst,
lijkt het zeer waarschijnlijk dat juist deze individuen voor de ruimtelijke
verplaatsing van de soort alsgeheel van essentieel belang zijn.
Door voldoende verbreiding (dispersie) kan het uitsterven van een soort dus
voorkomen worden. Dat verbreidingsproces bestaat uit twee elementen: de
ruimtelijke bewegingen van individuen en de groei van populaties. Is de
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Verband tussendeaantallen migrerende turkse tortels endeafgelegde afstand gedurende
hun invasie in Europa. Demeeste vogelsleggen slechtskorte afstanden af, terwijl slechts
een enkel dier werkelijk grote afstanden overbrugt ").
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verbreiding te gering, dan volgt het ene na het andere lokale verdwijnen van
een populatie tot een soort volledig isuitgestorven. Door het huidige grootschalige verlies aan leefgebieden worden beide elementen aangetast: gebieden liggen te ver van elkaar af en zijn te klein. De overgebleven gebieden
worden ook nog voor een deel kwalitatief ontoereikend door onder andere
deverslechtering van het milieu.
Gunstige leefomstandigheden voor een soort zijn van nature ruimtelijk dynamisch: zeverschuiven. Deze verschuivingen kunnen leiden tot lokaal uitsterven. Dat is niet ernstig als soorten planten en dieren zich kunnen handhaven in andere,wèl gunstige gebieden ofzich daarnaar kunnen verplaatsen.
Voor verplaatsing is echter tijd en ruimte nodig. De beste omstandigheden
zijn te vinden in grote gebieden waar natuurlijke processen ongestoord hun
gangkunnen gaan.Zo kunnen van nature ofdoor demens veroorzaakte veranderingen in de natuurgebieden zelf worden opgevangen. Ook de mens
kan door een gerichtbeheer hieraan meewerken.

[44

Dit is een belangrijke reden geweest om in het Natuurbeleidsplan het idee
van een Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te introduceren. De EHS bestaat
momenteel uit de grote natuurgebieden in Nederland die nationaal of zelfs
internationaal grote waarde hebben, inclusief een grote oppervlakte multifunctioneel bos.De EHSwordt uitgebreid in devorm vanvergroting van bestaande gebieden en het ontwikkelen van verbindingszones. Dat heeft het
effect dat leefgebieden van veel soorten groot genoeg zullen worden, zodat
duurzaam overleven mogelijk wordt. Daarnaast wordt het mogelijk om natuurlijke processen als trekbewegingen van dieren, verstuivingen in de duinen, lokale overstromingen en dergelijke weer de ruimte te geven. Belangrijke voorwaarden voor het slagen van dit plan zijn goede milieu-omstandigheden en het benutten van de in ecologisch opzicht meest gunstige
locaties. Dat laatste heeft te maken met de kenmerken van bodem en water
(zodat bijvoorbeeld de eerder genoemde gradiënten in het landschap benut
kunnen worden), de grootte van gebieden en de vorm van gebieden (gebieden met veel randlengte zijn gevoeligvoor effecten van buitenaf).

3.4

BEHEERSTRATEGIEËN

van een cultuurlandschap

tot een meer natuurlijk

landschap

Een belangrijk deel van de natuur in Nederland wordt door de mens beheerd. Beheer is een middel om natuurlijke processen tebeïnvloeden of om
soorten meer ofjuist minder kansen te geven.
Veel van de thans aanwezige soorten en gemeenschappen kwamen ook
vroeger in Nederland voor (zij het in andere aantalsverhoudingen), zonder
dat daar beheer voor nodig was. Dat voor een deel daarvan beheer nu wèl
noodzakelijk is,heeft twee oorzaken.
Allereerst werd in de vorige paragraaf al geconstateerd dat een deel van de
natuurlijke landschapsvormende processen niet of minder aanwezig zijn,
doordat de mens het landschap omgevormd heeft naar zijn eigen behoeften.
Voorbeelden daarvan zijn bedijking, grondwaterstandverlaging, uitroeien
van grote grazende diersoorten. De van die processen afhankelijke soorten
en gemeenschappen kunnen nu alleen voortbestaan alseen vervanging voor
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die processen wordt toegepast in de vorm van beheer. Voorbeelden zijn:
maaien of beweiden in plaats van natuurlijke begrazing door edelherten of
het kunstmatig verhogen van het waterpeil in plaats van een natuurlijke
kwelstroom. Overigens kan beheer natuurlijke processen nooit werkelijk
vervangen.
De tweede oorzaak is de slechtere kwaliteit van het milieu, die tot uiting
komt in onder andere verzuring en vermesting. Met beheersmaatregelen
wordt getracht om de negatieve effecten zoveel mogelijk te neutraliseren,
bijvoorbeeld door gewas of zelfs de zode af te voeren van door vermesting
verruigend grasland.
Een belangrijk uitgangspunt van het Natuurbeleidsplan 18 ) is de natuurlijkheid van ecosystemen. Dat betekent, dat de natuur zoveel mogelijk zichzelf
reguleert, waardoor het beheer door de mens zoveel mogelijk overbodig
wordt. Hiervoor moeten twee belangrijke voorwaarden worden vervuld:
* in grote gebieden, gedacht wordt in duizenden hectaren, moeten natuurlijke processen weer mogelijk worden,
* de milieukwaliteit moet verbeterd worden.
Voor deverdere uitwerking van het Natuurbeleidsplan (NBP) zijn twee strategieën voorgesteld om natuurlijke processen op landschapsschaal te bevorderen 1 ''):
* het creërenvan nagenoeg-natuurlijke landschappen en
* het creëren vanbegeleid-natuurlijke landschappen.
In de nagenoeg-natuurlijke landschappen wordt de actieve menselijke beïnvloeding zoveel mogelijk uitgeschakeld en wordt de oorspronkelijke, natuurlijke landschapsprocessen weer een kans gegeven terug tekeren. Het gebied wordt 'aan zijn natuurlijke lot overgelaten'.
In de begeleid-natuurlijke landschappen zijn er geen garanties dat natuurlijke processen voldoende kunnen werken en zorgt de beheerder ervoor dat
ze gestuurd of nagebootst worden, bijvoorbeeld door het kunstmatig beïnvloeden van de kwelstroom, het regelen van het waterpeil in een groot gebied, of het beïnvloeden van de ontwikkeling van de vegetatie door het reguleren van deaantallen grazers.
Voor beide strategieën geldt, dat ze in grote gebieden worden ingezet om de
landschapsprocessen voldoende de ruimte te geven. Beïnvloeding vindt dus
niet op een gedetaileerd niveau plaats.
vier beheerstrategieën
biodiversiteit

voor natuurlijkheid

en

In totaal zijn er ter uitwerking van het Natuurbeleidsplan vier gebiedsgerichte strategieën ontwikkeld ' 9 ).Samengevat stellen deze strategieën de volgende eisen:
Strategie 1:Nagenoeg-natuurlijke landschappen
Om in de grote wateren de essentiële natuurlijke processen ongestoord te
laten plaatsvinden, ishet noodzakelijk alle verstorende menselijke ingrepen
in depopulaties van planten en dieren, en in de waterstroming en de bodem
te beëindigen.

45]
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Op het land kunnen de essentiële natuurlijke processen alleen ongestoord
plaatsvinden in het Limburgse heuvelland, de hogere zandgronden, het
laagveengebied (mits grenzend aan een gebied met vrij afstromend water)
en in de duinen. Door de aanwezigheid van dijken en stuwen zal er elders
geen sprake kunnen zijn van ongestoorde processen.
Realisering van dit type in de duinen zal relatief eenvoudig zijn, elders zal
het voor de korte termijn grote maatschappelijke inspanningen vragen, aangezien grote niet-beïnvloede oppervlakten thans niet voorkomen. Herstel
van de natuurlijke waterhuishouding, bijvoorbeeld in een compleet beekdal,iseen belangrijke voorwaarde.

[46

Strategie 2: Begeleid-natuurlijke landschappen
Deze strategie, diebestaat uit het op landschapsschaal sturen van de natuurlijke processen (mede) gericht op een bepaald natuurresultaat, kan in elke
regio worden toegepast. De sturing kan met name plaatsvinden via beïnvloeding van de waterhuishouding en beïnvloeding van de begrazing. Beïnvloeding van de waterhuishouding kan bestaan uit het dempen van getijdewerking, afdammen van waterlopen, het plaatsen van stuwen, peilverhoging en dergelijke. Beïnvloeding van de begrazing zal in het algemeen
bestaan uit het instandhouden van een zekere begrazingsdruk om een grote
openheid van het landschap metbijbehorende diversiteit te bereiken.
Deze strategie is,gezien het huidige gebruik, relatief eenvoudig toe te passen
in de grote wateren en de duinen. In de rest van Nederland zal deze strategie
alleen kunnen worden toegepast als in grotere gebieden kleinschalige menselijkebeïnvloeding beëindigd kan worden.
Strategie 3: Half-natuurlijke terreinen
Deze strategie isin de eerste plaats gericht op het in stand houden van biodiversiteit, verscheidenheid aan soorten. Natuurlijkheid is in dit geval minder
belangrijk. In deze strategie wordt gedetailleerder ingegrepen dan in strategie 2, namelijk niet op de schaal van het landschap (minimaal honderden
hectares), maar op de schaal van hectares of zelfs vierkante meters. Het beheer ismeestal afgeleid van agrarische methoden en heeft een gecontroleerd
effect op een kleinschalig niveau. In vergelijking met gangbare agrarische
methoden is er echter sprake van een extensief beheer: weinig maaien, lage
veedichtheid, geen ontwatering.
Veel van de typen die behoren tot de half-natuurlijke terreinen kunnen
voortbestaan zonder menselijk beheer, ook een deel van de typen die thans
meestal wèl beheerd worden. In dat laatste geval kan veelal volstaan worden
met begrazing door geherintroduceerde dieren.
De reden dat kleine,onbeheerde natuurterreinen ook tot deze strategie worden gerekend en niet tot strategie i, is gelegen in het feit dat het door de geringe omvang van deze gebieden onmogelijk is geworden om natuurlijke
processen op landschapsschaal ongestoord te laten plaatsvinden. Dat heeft
gevolgen voor denatuurlijkheid en de biodiversiteit.
Strategie 4: Terreinen met medegebruik
In een groot deel van Nederland is sprake van medegebruik van natuurterreinen. We kunnen daarbij denken aan landbouw, visserij,houtteelt, waterwinning, delfstofwinning, militaire oefeningen en recreatie. De intensiteit
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van dat medegebruik isoverigens heel verschillend.
Voor een belangrijk deel gaat het hier dus om het cultuurlandschap, zij het
met eenbelangrijke natuurfunctie. In deze gebieden kunnen natuurwaarden
uiteraard, afgezien van specifieke waarden alsakkerkruiden, nietvolledig tot
ontwikkeling komen. De verscheidenheid aan (soms zeldzame) soorten, die
ondanks het gebruik van de terreinen kan worden verwezenlijkt, is het belangrijkste punt, naast het verwezenlijken van een voldoende milieukwaliteit.
Voorzover deze gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur liggen
wordt er naar gestreefd een aanvaardbaar minimum aan natuurwaarden te
waarborgen.
Buiten de EHS kan eveneens sprake zijn van het ontstaan of voortbestaan
van natuurwaarden in cultuurlijke gebieden. De doelstellingen voor behoud
van deze waarden zijn echter beperkter. Toch zijn er in het landelijk gebied
en in de steden nog vrij veel mogelijkheden voor vestiging van plante- en
diersoorten. Ook langs wegen, op spooremplacementen en dergelijke kunnen door gericht beheer verrassende resultaten worden bereikt. Het is echter
de vraaghoe duurzaam populaties op deze plekken kunnen voortbestaan. In
ieder gevalisdemate van natuurlijkheid hier gering.
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4. Detoestand van
de natuur
-een analyse van de toestandsverandering van de natuur 4.1 INLEIDING
4.1.1 Circa 36.000 soorten: de huidige biodiversiteit in Nederland
In Nederland zijn, sinds het moment dat min of meer intensief naar wilde
planten en dieren is gezocht, circa 36.000 soorten waargenomen, waarvan
het overgrote deel op het land leeft1). Het exacte aantal is moeilijk vast te
stellen. Er worden regelmatig soorten ontdekt die in Nederland nog niet
eerder gezien zijn.
Systematisch verzamelde veldgegevens zijn echter lang niet van alle soortgroepen beschikbaar. Omdat intensiever naar vogels of zoogdieren wordt
gekeken dan naar paddestoelen ofinsecten, is de eerste waarneming van een
vogel ofzoogdier met grotere zekerheid aan te merken alseen nieuwe vestiging van de soort dan een eerste waarneming van een paddestoel of een insect.Veel nieuw ontdekte soorten uit de relatief onbekende groepen komen
dus waarschijnlijk allangin ons land voor.
In tabel 4.11)wordt een beeld gegeven van de in Nederland levende soorten,
voorzover waargenomen in de laatste 100 à 150 jaar. Dit is dus een grotere
hoeveelheid dan de inheemse soorten: ook dwaalgasten, ontsnapte gekweekte soorten en dergelijke zijn hierin opgenomen. In percentages is aangegeven welk deel daarvan zo intensief wordt gevolgd dat het mogelijk is
om landelijk de ontwikkeling aan te geven.
De conclusie die hieruit getrokken kanworden, isdat de hogere planten (varens en zaadplanten) goed worden gevolgd en de lagere planten minder
goed, afnemend van mossen naar eencelligen. Van de dieren wordt een zeer
aanzienlijke groep niet goed gevolgd. Er is evenwel voldoende bekend over
veranderingen in de natuur om een helder signaal af te geven over de toestand van deNederlandse natuur.

4.1.2 Internationale en nationale betekenis
In het buitenland ligt de kennis van de soortengroepen op hetzelfde of een
lager niveau. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheden om nauwkeurig aan
te geven voor welke soorten Nederland een internationale verantwoordelijkheid heeft. Toch is dat belangrijk, omdat bijvoorbeeld op de UNCEDconferentie van Rio de Janeiro (1992) een biodiversiteitsverdrag is opgesteld
dat oproept tot soortenbehoud op wereldschaal2). Elk land dat het verdrag
ondertekent, zal hieraan moeten bijdragen. Het ligt dan voor de hand om te
bepalen welke soorten voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van Neder-

\
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(toestandsverandering van levensgemeenschappen) daarvan een overzicht
opgenomen.
In dit rapport wordt een sterk accent gelegd op de waardering aan de hand
van internationaal belangrijke soorten. Het isdaarom relevant om na te gaan
in welke ecosysteem- ofmilieutypen deze soorten zich in Nederland bevinden. Uit literatuurgegevens 5 ) blijkt dat de internationaal belangrijke plantesoorten in Nederland vooral voorkomen op oflangs de hogere zandgronden
en in het kustgebied. Het gaat daarbij met name om voedselarme milieus
(zowel droog als nat) op zwak gebufferde bodems en om zoute milieus. Dit
beeld wordt bij deandere soortgroepen bevestigd: internationaal belangrijke
dagvlinders, amfibieën, reptielen en zoogdieren leven met name op de hogere zandgronden, internationaal belangrijke kreeftachtigen, stekelhuidigen
en vissen leven met name in het zoute water.Eenuitzondering zijn de internationaal belangrijke vogels, die een duidelijke voorkeur hebben voor de
wetlands van laagNederland (laagveen-, zeeklei- en rivierengebied).

[52

4.1.4 Analyse vóór en na 1990
Het beeld van deveranderingen wordt steedsminder eenduidig naarmate de
ontwikkelingen in kortere tijdsperioden worden beschreven. Hoe korter de
periode is, die in beschouwing wordt genomen, des te meer tekenen de tijdelijke invloeden van toevallige omstandigheden (zoals veranderingen in
het weer) zich af. In dit rapport wordt daarom gewerkt met tijdsperioden
van ten minste 10 jaar. Wetenschappelijk gezien kunnen er dus geen betrouwbare uitspraken gedaan worden over de effecten van het rijksnatuurbeleid op de ontwikkelingvan soorten over deperiode 1990tot 1993.De gegevens over diekorte periode zijn voor zover bekend wel opgenomen en gebruikt om toch enige indicatie te geven van de ontwikkelingen na 1990. In
uitzonderingsgevallen ismet zekerheid te stellen dat ereen effect is opgetreden dankzij beleidsinspanningen na 1990 (zie daarvoor ook hoofdstuk 5 en
6).

4.1.5 De methode invergelijking met Toestand van de natuur 1989
Het eerste rapport 'Toestand van de natuur' isin 1989 verschenen 6 ). Het bevat gegevens van diverse soortgroepen, bijgewerkt tot 1980 of latere jaren.
De trends zijn landelijk en regionaal beschreven.
Dewijzigingen inhetvoorliggende rapportzijn alsvolgt:
- de soortgroepen mossen en sprinkhanen en krekels zijn toegevoegd;
- de gegevens van de overige groepen zijn zover mogelijk bijgewerkt of
verbeterd;
- de veranderingen zijn gewaardeerd aan de hand van internationale betekenis van soorten;
- het overzicht wordt beperkt tot veranderingen op nationaal niveau. Een
regionale uitwerking ligt meer voor de hand voor provinciaal natuurbeleid.

f
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4.2 TOESTANDSVERANDERING VAN SOORTEN
4.2.1 Inleiding
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de toestandsverandering
van soorten: afname en toename, verdwijnen en nieuw ontdekt worden.
De analyse beperkt zich tot de inheemse soorten, waartoe alle soorten gerekend worden die:
- zich spontaan hebben gevestigd gedurende een reeksvan jaren,
- regelmatig naar Nederland trekken,
- zijn ingeburgerd na aanvankelijk door te mens tezijn geïntroduceerd.
Aangesloten wordt bij de per soortengroep heersende mening van deskundigen.
Met name zijn buiten beschouwing gelaten: dieren die zelden naar of door
Nederland trekken, gekweekte soorten die ontsnapt zijn maar nog niet zijn
ingeburgerd, zoals kooivogels en adventieve planten, en aangeplante of uitgezaaidebomen en struiken.
De verschillende soortgroepen worden niet alle even intensief en met een
gelijke methode gevolgd. De presentatie in deze paragraaf is daarom voor de
verschillende soortgroepen niet gelijk. Het is daarom goed te letten op de
volgende aspecten:
- vergelijkingen zijn gemaakt tussenbepaaldejaren (peildata) en tussen perioden; in het laatste geval is er sprake van optelling van waarnemingen
over meerdere jaren. Perioden kunnen daarom een hoger getal geven dan
peildata.
- jaartallen (peildata) of perioden waartussen vergeleken wordt, zijn niet
voor alle groepen gelijk. Daarnaast zijn de perioden per soortgroep nooit
gelijk (bijvoorbeeld 1950-1980 versus 1980-1990 is 30 en 10 jaar); over
grotere perioden mogen hogere getallen verwacht worden.
- in het verleden is minder geïnventariseerd dan heden ten dage.Dat betekent, dat gegevens van met name vóór 1950 beperkt zijn. Voor enkele
soortgroepen zijn decijfers gecorrigeerd voor dit 'inventarisatie-effect'.
- de veranderingen kunnen op verschillende manieren worden weergegeven:
1. aantallen individuen,
2. verspreiding op het niveau van vindplaatsen of populaties,
3. verspreiding op het niveau van kilometerhokken (1x1km),
4. verspreiding op het niveau van uurhokken / atlasblokken (5x5km),
5. verspreiding op het niveauvan UTM-hokken (10x10km).
Dit heeft grote consequenties voor de conclusies. Uit onderzoeken als die
over Valkruid (kader 4.1)7) blijkt namelijk dat veranderingen op het niveau
van populaties (2) slechts beperkt zichtbaar worden als op het niveau van
uurhokken (4) wordt geïnventariseerd. Voor hogere planten is echter het
uurhokniveau de basis voor conclusies omtrent veranderingen, omdat er
landelijk gezien niet voldoende detailgegevens beschikbaar zijn. In het geval
van Valkruid betekent dat een onderschatting van de afname in de laatste
decennia. Dit wordt bevestigd in de gedetailleerde vegetatie-inventarisatie
van de provincie Zuid-Holland 8 ): in de laatste tien jaar heeft er in het landelijk gebied een sterke vermindering van het voorkomen van waardevolle
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kader 4.1: Vijfmaal een toestandsverandering bij Valkruid.
Valkruid iseen plant die tegenwoordig vooral nog in Drenthe voorkomt. De afname van deze
soort is groot. Het maakt echter verschil op welk niveau die afname in beeld wordt gebracht.
Van Valkruid zijn (bij uitzondering) de niveaus vindplaatsen, kilometerhokken, uurhokken
en UTM-hokken bekend voor Drenthe in 1975en 19927). De veranderingen zijn alsvolgt samen te vatten:

vindplaatsen:
1975: 125
1992: 69

1975

1992

kilometerhokken:
1975:109
1992: 57

[54
uurhokken:
1975: 45
1992: 31

UTM-hokken:
1975: 19
1992: 16

verdwenen gelijk nieuw

Op het kilometerhok-niveau zijn de nieuwe vindplaatsen nog terug te vinden, op hoger niveau niet meer. Het blijkt (zie de bovenstaande balkjes) dat de afname van Valkruid op verschillende niveaus respectievelijk 53%,31% en 16%is. Het maakt dus enorm uit op welk niveau de veranderingen zichtbaar gemaakt worden. Van de aantallen planten is overigens nog
bekend dat op 30%van de69vindplaatsen sprake isvan tenminste een halvering.
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plantesoorten plaatsgevonden zonder dat dat goed zichtbaar isop het niveau
van uurhokken.
De niveaus zijn in dit rapport alsvolgt toegepast:
Niveau i:vissen,vogels en zoogdieren.
Niveau 2:paddestoelen en mossen.
Niveau 4: hogere planten, dagvlinders, amfibieën en reptielen.
Niveau 5:sprinkhanen en libellen.
Ziekader4.2voor een nadere toelichting.
Elkebespreking van een soortgroep mondt uit in een conclusie over de ontwikkelingen van de laatste decennia, variërend van zeer negatief tot zeer positief.Inbijlage IIIstaat een toelichting op de achtergronden hiervan.

4.2.2 Toestandsverandering per soortgroep
PADDESTOELEN
ecologie
Tot de paddestoelen behoren de schimmels die een vruchtlichaam van minimaal 1 m m maken (de zogenoemde macrofungi of 'grote schimmels').
Paddestoelen vervullen verschillende rollen in ecosystemen:
1. in symbiose leven met voornamelijk bomen (mycorrhiza's);
2. afbreken van levend materiaal (parasieten);
3. afbreken van dood materiaal (saprofyten).

Kader 4.2: Klasse-indeling van veranderingen.
Op niveau 1 (aantallen individuen) isde klasse-indeling:
sterke afname: >50%afname per 10jaar
lichte afname: 25-50%afname per 10jaar
gelijk:
<25%toe- ofafname per 10jaar
toename:
>25%toename per 10jaar
Op niveau 2(vindplaatsen) isde klasse-indeling:
afname:
>20%afname per10jaar
gelijk:
<20%toe- ofafname per 10jaar
toename:
>20%toename per 10jaar
Op niveau4 (uurhokken) en 5(UTM-hokken) isde klasse-indeling:
sterke afname: 2tot4 UFK's/UTM's afgenomen
lichte afname: 1 UFK/UTM afgenomen
gelijk
geen toe- ofafname in UFK/UTM
toename:
1tot 5UFK's/UTM's toegenomen
NB:1 UFK/UTM-klasse verschil isongeveer een halvering cq.verdubbeling van dehokken (bij de
hogere klassen van UTMechter minder).
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(inter)nationale betekenis
In Nederland zijn bijna 3400 soorten paddestoelen waargenomen 9 ). Het internationale belang van soorten is nog niet bepaald, evenmin als het aantal
nationaal bedreigde soorten. Wel staat op de ruimer geformuleerde voorlopige rode lijst een aantalvan 944 soorten (28%van het totaal)10).
toestandsverandering
Voor 117van de circa 3400 soorten is een vergelijking gemaakt tussen de periode 1970-1979 en 1980-198911). Deze 117 soorten worden representatief geachtvoor detotale groep.
Van deze 117soorten isnietbekend wat de exacte mate van verspreiding was
en is,aangezien er in de loop der tijd met heel verschillende intensiteiten is
geïnventariseerd. Wel kan een indruk verkregen worden van de veranderingen aan de hand van het relatieve aandeel van elke soort in kwalitatief goede
inventarisatielijsten.
Degegevens zijn gebaseerd op het aantal vindplaatsen.
[56

Uit tabel4.3blijkt het volgende:
- erisbeduidend meer afname dan toename te constateren.
- tussen de functionele groepen zijn er duidelijke verschillen: het gaat met
de mycorrhiza-soorten veel slechter dan met de saprofyten en met name
de parasieten.

Tabel4.3 Toestandsverandering paddestoelen (representatieve selectie van 117 soorten) tussen periode 1970-1979 en periode 1980-1989 T1)
aantal
afname
-mycorrhiza's
-parasieten
-saprofyten
totaal

40
2
17

gelijk
-mycorrhiza's
-parasieten
-saprofyten
totaal

14
4
21

toename
-mycorrhiza's
-parasieten
-saprofyten
totaal

2
5
12

%

34
2
15
59

51

12
3
18
39

33

2
4
10
19

16

TOESTAND V A N DE NATUUR 2

Paddestoelen
1970-1979/1980-1989
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Toestandsverandering paddestoelen (representatieve selectie van 117soorten) 1970-1979/
1980-1989 ").

Uitgesplitst naar type standplaats (in de tabel niet aangegeven), blijkt het
volgende:
- mycorrhiza-soorten van loofbomen nemen even hard af als die van
naaldbomen, terwijl in de jaren '6o en '70 het accent nog heel duidelijk
bij denaaldboomsoorten lag;
- de meeste houtparasieten nemen toe, wat een aanwijzing is dat de weerstand van debomen verminderd is;
- de houtsaprofyten blijven gelijk na een toename in de jaren '70.Die toename werd toen veroorzaakt door de toename van dood hout in ouder
wordende bossen;
- soorten van voedselrijke milieus nemen toe en soorten van voedselarme
milieus nemen af.
De conclusies worden nogversterkt alsook de aantallen vruchtlichamen per
soort geteldworden. Zoisuit onderzoek in Drenthe gebleken dat de vruchtlichamen van houtparasieten spectaculair zijn toegenomen en die van mycorrhiza-soorten zeer sterk zijn afgenomemi).
Debelangrijkste oorzaken van deveranderingen zijn:
- vooral vermesting (deze komt ook tot uiting in verminderde bosvitaliteit),
- in mindere mate verzuring en overige gevolgen van intensivering van de
landbouw,
- ouder worden van en minder ingrijpen in de bossen.
De laatste oorzaak heeft een toename van de verspreiding van paddestoelen
tot gevolg,deandere oorzaken vooral een afname.
De geselecteerde groep soorten zou de suggestie kunnen geven dat er geen
soorten nieuw ontdekt worden en dat erook geen soorten verdwijnen. Dat is
echter niet het geval. In de afgelopen decennia zijn erheel wat soorten nieuw
ontdekt, maar het overgrote deel daarvan is waarschijnlijk vroeger over het
hoofd gezien.Erisanderzijds wel degelijk sprakevanhetreëelverdwijnen van
soorten: sinds 1970 zijn zeker 87 soorten niet meer waargenomen10). Aangezien dewaarnemingsfrequentie nu hoger isdan enkele decennia geleden, mag
verwacht worden dathet echteaantalverdwenen soorten groter is.
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Samengevat zijn de ontwikkelingen bij de paddestoelen negatief: er verdwijnen meer soorten dan er nieuw ontdekt worden en er nemen meer
soorten in verspreiding afdan er toenemen.

KORSTMOSSEN
ecologie
Korstmossen vormen een bijzondere groep in het plantenrijk, omdat ze bestaan uit een symbiose van twee soorten uit verschillende soortgroepen: een
wier en een schimmel. Deze Symbiosen zijn zodanig herkenbaar, dat ze beschreven zijn als soorten. Ze zijn in het algemeen korst-, blad- of struikvormig. Korstmossen leven op de bodem, op bomen (epifytisch) of op stenen
en halen hun voeding vrijwel alleen uit regenwater.
(inter)nationale betekenis

[58

In Nederland zijn 633 soorten korstmossen waargenomen. Het internationale belang van soorten isnog niet bepaald, evenmin alshet aantal nationaal
bedreigde soorten. Wel staat op de ruimer geformuleerde voorlopige rode
lijst een aantal van 367soorten (58%van het totaal)12).
toestandsverandering
Van deze groep zijn geen complete gegevens beschikbaar om de ontwikkelingte kunnen volgen.Wel ishet volgende bekend12):
- niet meer gevonden na 1949:
91 (14%)*
- thans met verdwijning bedreigd: 115 (18%)
- afgenomen en thans zeldzaam:
54 ( 9%)
- afgenomen, maar niet zeldzaam: 35 (6%)
* van nog eens 30 soorten is onbekend ofzenog voorkomen
Deze cijfers zijn helaas niet goed te vertalen naar de standaard die voor andere groepen gebruikt wordt. Wel kunnen enkele duidelijke conclusies getrokken worden.
Afname en verdwijning van korstmossen gaat nog steeds in ernstige mate
door. Zelfs in de laatste 10 jaar zijn nog vijf soorten verdwenen en van 30
soorten isonbekend ofzenog voorkomen.
De grootste afname doet zich voor bij de epifytische korstmossen (61% van
dat type soorten is verdwenen of neemt af), in het bijzonder de soorten op
van nature zwak zure tot neutrale boomschors. Dit heeft te maken met de
verzuring van boomschors door zure depositie13). Rond de steden en in industriële regio's komen vrijwel geen epifytische korstmossen voor H ), als
gevolg van verzuring en van te droge lucht (door relatieve warmte van stedelijke gebieden).
Door luchtverontreiniging en dichtgroeien van (relatief) open vegetaties
door met name vermesting zijn veel soorten van heide en stuifzand afgenomen. Anderzijds heeft de stijging van het ammoniakgehalte in de lucht een
aantal stikstofminnende soorten doen toenemen 15 ).
In de jaren tachtig is er ook sprake van enig herstel 15 ). De verminderde uit-
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stoot van verzurende zwaveldioxide heeft geleid tot een geleidelijke terugkeer van soorten. Dit is aangetoond in het Rijnmondgebied 16 ) en doet zich
waarschijnlijk ookvoor in de regio Amsterdam '7).
Samengevat zijn de ontwikkelingen bij de korstmossen negatief: er verdwijnen meer soorten dan er nieuw ontdekt worden en er nemen meer soorten
inverspreiding afdan er toenemen.

MOSSEN
ecologie
De mossen worden verdeeld in twee groepen: de levermossen en de bladmossen. Alleen de laatste komen hier aan de orde (met uitzondering van de
veenmossen). De meeste mossen groeien op de bodem, op bomen (epifytisch) of op stenen. Sommige, zoals de veenmossen, groeien in het water.
Alleen invenen vormen mossen eenbelangrijk deel van de biomassa.

(inter)nationale betekenis
Er zijn in Nederland 425 soorten bladmossen en 122 soorten levermossen
waargenomen. Het internationale belang van soorten is nog niet bepaald,
evenmin als het aantal nationaal bedreigde soorten. Wel staat op de ruimer
geformuleerde voorlopige rode lijst een aantal van 207 soorten bladmossen
(47%vanhet totaal) en 67soorten levermossen (55%van het totaal)12).

toestandsverandering
Er zijn vóór 1950 36 soorten uit Nederland verdwenen. Voor de periode
1950 tot 1990 is de ontwikkeling weergegeven in onderstaande tabel. De gegevens zijn gebaseerd op het aantal vindplaatsen 18 ).
In deze periode lijken toe- en afname elkaar in evenwicht te hebben gehouden. Vooral reeds algemene en stikstofminnende soorten nemen toe. De
zeldzame soorten, die vaak bijzondere eisen stellen, worden steeds zeldzamer. De grootste afname wordt geconstateerd bij de epifytische soorten.
Bijna de helft hiervan isverdwenen of neemt sterk af. De oorzaak ligt bij de
verzuring.
Er is een treffende overeenkomst met de korstmossen: tussen 1950 en 1970
is er een sterke afname geweest als gevolg van verzuring door zwaveldioxide, gevolgd door enig herstel in de laatste 20 jaar als gevolg van de verminderde uitstoot van deze stof.
Het ontdekken van soorten is vooral toe te schrijven aan een sterke intensiveringvan de inventarisaties; de meeste nieuw ontdekte soorten komen dus
hoogstwaarschijnlijk allange tijd in Nederland voor.
Samengevat zijn de ontwikkelingen bij demossen niet negatief, maar ook niet
positief: er verdwijnen waarschijnlijk evenveel soorten als er nieuw ontdekt
worden enerzijn ongeveer evenveel toenemende alsafnemende soorten.
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Tabel 4.4 Toestandsverandering mossen (alleen bladmossen, uitgezonderd veenmossen)tussen 1950en 1990'8)
aantal

%

verdwenen
afname
gelijk
toename
nieuw ontdekt

75
197
78
34

20
51
20
9

totaal

384

Mossen
1950/1990

[60

51
Toename
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figuur 4.2

Nieuw ontdekt

Toestandsverandering mossen(alleen bladmossen, uitgezonderd veenmossen)1950 11990'8).

Tabel 4.5 Aantalsontwikkeling van soorten mossen (alleen bladmossen, uitgezonderd veenmossen) in deze eeuw '")
peildatum:
aantal soorten:

1950
350

1990
384

HOGEREPLANTEN
ecologie
Hogere planten worden gekenmerkt door het bezit van vaten. Ze worden
daarom ookwelvaatplanten genoemd. Zeworden verdeeld in sporeplanten,
zoals varens, en zaadplanten. De hogere planten bepalen, zeker in een land
dat weinig reliëf heeft, in belangrijke mate het aanzien van het landschap en
vormen op het land een zeer groot deel van de biomassa.
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(inter)nationale betekenis
In Nederland zijn circa 2600 soorten hogere planten waargenomen ">), waarvan 1448 soorten (inclusief ondersoorten) inheems zijn. Internationaal belangrijk zijn 233 soorten (16% van het totaal), nationaal bedreigd zijn 209
soorten (14%van het totaal).
toestandsverandering
De veranderingen tussen 1940 en 1990 zijn in onderstaande tabel weergegeven. In deze periode zijn 1411van de 1448 inheemse planten waargenomen,
waarvan 1 soort zowel verschenen alsverdwenen is,zodat devergelijking zich
beperkt tot1410soorten.Vóór1940waren reeds37soortenverdwenen2°).
In figuur 4.4 is het aantal soorten per zeldzaamheidsklasse (UFK) weergegeven, voor zowel 1940 als 1990. De zeldzaamheidsklassen zijn: uitgestorven
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Tabel4.6 Toestandsverandering hogere planten tussen 1940 en
1990 20)

aantal
(totaal)
verdwenen
sterke afname
lichte afname
gelijk
toename
nieuw ontdekt

33
84
262
673
317
41

totaal

%

aantal
(i-soorten)

%

2
6
19
47
23
3

2
15
49
129
36
2

1
6
21
55
15
1

1410

233

Hogere planten
1940/1990

Hogere planten (i-soorten)
1940/1990

^^^^H

Verdwenen

^^^^H

Afname

]

&

' Gelijk
1

i2
n

47

3

2i

figuur 4.3
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' Nieuw ontdekt

15

Toestandsverandering hogere planten 194011990;gehele groep (links)en i-soorten
(rechts)20).
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Tabel4.7 Aantalsontwikkeling van soorten hogere planten in deze
eeuw 20
peiljaar:
aantal soorten:

1940
1369

1990
1377

(o), uiterst zeldzaam (ï), zeer zeldzaam (2), zeldzaam (3), vrij zeldzaam (4),
minder algemeen (5), vrij algemeen (6), algemeen (7),zeer algemeen (8) en
uiterst algemeen (9).
NB: tot UFK = o in 1940 behoren ook de soorten die pas na 1940 zijn ontdekt. 37 van de 78 soorten in deze categorie behoren tot de uitgestorven
soorten, terwijl alle 71soorten van 1990 tot de uitgestorven soorten behoren 21).
Aantal soorten
250
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1

100
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-

0
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figuur 4.4

1

2
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6

Het aantal plantesoorten per zeldzaamheidsklasse in 1940 en 1990").

De ontwikkeling in deze periode laat zien dat in 1940 vooral soorten voorkwamen in de middenklassen. Dat betekent dat er duidelijke regionale verschillen waren: slechts weinig soorten zijn overal te zien, de meeste zijn in
een deelvan het land tezien, maarkomen daar meestal welin vrij grote hoeveelheden voor. In 1990 blijken de groepen van zeldzame en van algemene
soorten in omvang toe tenemen ten koste van de middengroep.
Anders gezegd: zeldzame soorten worden zeldzamer, algemene worden algemener. Het effect isdat een klein deel van de soorten bijna overal iste zien
en een groot deelvan de soorten slechtshier en daar: een nivelleringvan natuurwaarden in het landelijk gebied.
Ditbeeld wordt versterkt alsop een gedetailleerder niveau onderzoek wordt
gedaan, zoals in Zuid-Holland 8 ). Het blijkt dat zelfs hele gewone soorten als
Pinksterbloem en Madeliefje in aantal afnemen. Dit is echter niet of nauwelijks zichtbaar in deverspreiding op het niveau van uurhokken.

7

8

9
UFK
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Kader 4.3: Toestandsverandering van hogere planten (opUFK
oecologische groep tussen 1940 en 1990 2 1 ).

-niveau) per

oecologische groep

gelijk (%)

onkruiden
voedselrijke akkers
kalkrijke akkers
kalkarme akkers
tredplanten
voedselrijke ruigten
kalkrijke ruigten
h u m e u z e ruigten
storings- en natte pionierplanten
storingsmilieus
pioniers, stikstofrijke
natte grond
pioniers, matig voedselarme
vochtige grond
kustplanten
zeeduinplanten
schorrenplanten
hoge kwelders
water- en oeverplanten
voedselrijke wateren
voedselarme wateren
voedselrijke oevers
natte ruigten
planten van bemeste graslanden
vochtige bemeste graslanden
natte bemeste graslanden
planten van droge graslanden
muurplanten
droge neutrale graslanden
kalkgrasland
droge zure graslanden
heide- en veenplanten
laagveenplanten
kalkmoerassen
blauwgraslanden
natte heiden
droge heiden
planten van bosranden en struwelen
kapvlakten
voedselrijke zomen
kalkrijke zomen
struweelplanten
bosplanten
natte bossen
droge voedselrijke bossen
stinseplanten
kalkrijke bossen
bossen op droge zure grond

totaal aantal

46

afname (%)

37

7
74
38

17

12

66
48

6

31

57

toename

(%)
37

26

16

31

19
16

46
47
35
48
55

49

16

57

27

23

V

13

70

36

42

47

11

25
26

8

64

28

31
32

62

8

50

18
40

22

41

59
33
29
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7
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-
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5
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In deze periode houdt de afname op het niveau van uurhokken gelijke tred
met detoename en erverdwijnen vrijwel evenveel soorten alsernieuw ontdekt worden. Het verdwijnen van soorten tussen 1940 en 1990 heeft zich
voltrokken in een vrij gelijkmatig tempo. Nieuw ontdekte soorten bestaan
voor een deel uit planten die met behulp van de mens in Nederland zijn gekomen envervolgens inburgeren.
Voor de internationaal belangrijke soorten is het beeld echter wat negatiever: 27% neemt af en 15%neemt toe. Uit kader 4.3 2I) blijkt dat de toenemende soorten in de totale flora vooral bestaan uit soorten van voedselrijke
milieus en de afnemende soorten vooral bestaan uit soorten van voedselarme of kalkrijke milieus. De internationaal belangrijke soorten hogere
planten zijn vooral te vinden invoedselarme ofkalkrijke milieus en dat verklaart de relatief slechtere positie van deze soorten. Omdat i-soorten echter
van oorsprong relatief weinig zeldzaam zijn in Nederland, treedt er ondanks
de relatief grote achteruitgang toch nog geen grote mate van verdwijnen op.
Als de trend echter doorzet mag dat op termijn wel verwacht worden. In internationaal opzicht is dat ernstiger dan het verdwijnen van soorten waar
Nederland geen (of een minder grote) internationale verantwoordelijkheid
voor draagt.
Samengevat zijn de ontwikkelingen bij de hogere planten niet negatief,
maar ook niet positief: er verdwijnen waarschijnlijk evenveel soorten als er
nieuw ontdekt worden en er zijn ongeveer evenveel toenemende als afnemende soorten.

SPRINKHANEN ENKREKELS
ecologie
Sprinkhanen en krekelsbehoren tot deinsekten. Zezijn met name te vinden
in heide en grazige vegetaties en voeden zich met allerlei,vooral plantaardig
voedsel.
(inter)nationale betekenis
In Nederland zijn 42 soorten sprinkhanen en krekels waargenomen. Internationaal belangrijk zijn 5soorten (12%van het totaal), het aantal nationaal
bedreigde soorten isnog niet bepaald.
toestandsverandering
Een vergelijking tussen 1900-1980 en 1981-1992 staat weergegeven in tabel
4.8 z2).Uithet overzichtblijkt dat ermeer afname isdan toename. Er worden
geen soorten nieuw ontdekt. In+1986 is eréén soort uit Nederland verdwenen, maar dat is in de tabel niet zichtbaar vanwege de optelling van meerdere jaren.
De meeste soorten sprinkhanen zijn gebonden aan droge heideterreinen en
heischrale graslanden. Juist de soorten van de voedselarme vegetaties
(schrale, vochtige graslanden, open heide en stuifzand) nemen het sterkste
af. Er zijn ook enkele soorten die profiteren van de aanwezigheid van ruderaleterreinen en bermen.
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Tabel4.8 Toestandsverandering sprinkhanen en krekels tussen periode 1900-1980 en periode 1981-1992 " )

%

aantal
(totaal)
verdwenen
afname
gelijk
toename
nieuw ontdekt

-

-

12
25
5

28
60
12

-

-

totaal

42

Sprinkhanen en krekels
1900-1980/1981-1992

aantal
(i-soorten)

5

100

-

Sprinkhanen en krekels (i-soorten)
1900-1980/1981-1992

Verdwenen
Afname
Gelijk
Toename

60

<5tW<aBK|

100

Nieuw ontdekt

12

figuur 4.5

Toestandsverandering sprinkhanen en krekels 1900-198011981-1992;gehele groep (links)
en i-soorten (rechts)22).

De verspreiding van alle vijf internationaal belangrijke soorten blijft gelijk.
Daarmeeisdepositievan dezesoortengunstiger danvoor degroep alsgeheel.
Zie kader 4.4") voor een illustratie van een in verspreiding toenemende
soort.
Samengevat zijn de ontwikkelingen bij de sprinkhanen vrij negatief: het
soortenaantal blijft gelijk, maar er zijn meer afnemende dan toenemende
soorten.

LIBELLEN
ecologie
Libellen behoren tot de insekten. Ze groeien als larve op in allerlei typen
zoet water en blijven, eenmaal volwassen geworden, vaak ook dichtbij het
water rondvliegen. Zevoeden zich met kleine dieren.
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Kader 4.4: Schavertje 22)
Het Schavertje is een kleine veldsprinkhaan die voorkomt op schrale graslanden en heideterreinen met een vrij dichte, maar steeds korte grasmat. Deze soort heeft een groot areaal, maar
is overal weinig algemeen. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in Nederland. De soort
werd vroeger in Nederland niettemin als zeldzaam beschouwd. De gegevens lijken op een
toename tewijzen. Dit kan aan beter inventariseren liggen, maar erzijn ook duidelijk aanwijzingen dat de soort profiteert van ontwikkelingen in het beheer van graslanden en heideterreinen (o.a.begrazing).

O voor 1980
e voor en na 1980
• na 1980
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Vindplaatsen van
het Schavertje
vóór en na1980.

(inter)nationale betekenis
In Nederland zijn 69 soorten libellenwaargenomen, waarvan 60 soorten inheems zijn23). Internationaal belangrijk zijn 3 soorten (5%van het totaal),
nationaal bedreigd zijn 15 soorten (25%van het totaal).

toestandsverandering
De verspreiding over Nederland moet nu nog per 100 km2 (UTM-hokken)
worden beschreven. Deze grove wijze van presenteren heeft tot gevolg dat
de geconstateerde afname waarschijnlijk een duidelijke onderschatting is.
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat erbij de libellen sprake isvan een omvangrijke en alvele decennia langplaatsvindende achteruitgang. De balans is
overduidelijk negatief, wat zich ook uit in het gestaag dalende aantal inheemse soorten. Deze conclusie wordt versterkt als ook de aantallen indivi-
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Tabel4.9a Toestandsverandering libellen tussen 1900en 195023)
aantal
verdwenen
sterke afname
lichte afname
gelijk
toename
nieuw ontdekt

3
3
21
32
1

totaal

60

%
5
5
35
53
2

-

Libellen
1900/1950

Verdwenen
Afname
Gelijk

53
Toename
Nieuw ontdekt

figuur 4.6a

Toestandsverandering libellen 1900/195023).

Tabel4.9b Toestandsverandering libellen tussen 1950en 199023)
aantal
(totaal)

%

verdwenen
sterke afname
lichte afname
gelijk
toename
nieuw ontdekt

5
4
14
29
5

9
7
24
51
9

totaal

57

aantal
(i-soorten)

,
1
2

-

33
(67

67]
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Libellen
1950/1990

Libellen (i-soorten)
1950/1990

Verdwenen
Afname

V - . ..

31

Gelijk
Toename

* £ & * & i 67;

51

figuur 4.6b
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I 33

Toestandsverandering libellen 195011990; gehele groep (links) eni-soorten (rechts)23).

Tabel4.10 Aantalsontwikkeltng van soorten libellen in deze
eeuw73)
peiljaar:
aantal soorten:

Nieuw ontdekt

1900
60

1950
57

1990
52

duen in beschouwing worden genomen 23). Maar liefst 32van de 52 soorten
houden in 1990 hooguit 1%over van het aantal individuen van 1900! Een
aantal van 18 soorten is 50% of meer afgenomen. Van de resterende twee
soorten wordt aangenomen dat er een toename is geweest ten opzichte van
1900. De opmerking van Heimans uit 1918:"libellelarven haalt ge op, bijna
bij iedere trek van een schepnet, uit elke sloot waar wat leven in zit" is dus
duidelijk verleden tijd.
Vermesting, verdroging en biotoopvernietiging (en in mindere mate verzuring) 'worden voor de gehele groep als voornaamste oorzaken van afname
gezien.
Samengevat zijn de ontwikkelingen bij de libellen zeer negatief: het soortenaantal neemt duidelijk af, zonder dat nieuwe soorten worden ontdekt.
Een belangrijk deel van de soorten neemt in verspreiding af, terwijl weinig
soorten toenemen.

DAGVLINDERS
ecologie
Vlinders, die in Nederland met circa 2400 soorten voorkomen, behoren tot
de insekten.De vele families binnen de groep van vlinders worden uit praktisch oogpunt verdeeld in dagvlinders (twee families) en nachtvlinders (alle
andere families), hoewel van de nachtvlinders sommige soorten ook over-
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dag vliegen. Alleen dagvlinders worden hier behandeld. Dagvlinders leven
in allerlei typen terreinen (behalve open water) en voeden zich met planten:
rupsen eten plantenweefsel en volwassen vlinders drinken nectar.

(inter)nationale betekenis
In Nederland zijn 107 soorten dagvlinders (inclusief ondersoorten) waargenomen, waarvan 76 soorten inheems zijn (72 standvlinders en 4 trekvlinders) H ). Internationaal belangrijk zijn 12 soorten (16%van het totaal), nationaalbedreigd zijn 30 soorten (39%van het totaal).

toestandsverandering
Voor de analyse is alleen gebruik gemaakt van de standvlinders, vlinders die
hun volledige levenscyclus in Nederland doormaken 24Z5 ).
In figuur 4.8 is het aantal soorten per zeldzaamheidsklasse (UFK) weergegeven,voor zowel 1951-1980als1981-1990.
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Tabel4.11a Toestandsverandering dagvlinders (alleen standvlinders)tussen de perioden 1901-1950 en 1951-198024)
aantal

%

verdwenen
sterke afname
lichte afname
gelijk
toename
nieuw ontdekt

9
5
25
22
11
-

12
7
35
31
15

totaal

72

Dagvlinders
1901-1950/1951- 1980

^ H Verdwenen

-12

WÊ Afname
Gelijk

31

I

W

^12
15

figuur 4.7a

Toestandsverandering dagvlinders 1901-195011951-1980").

L

Toename

c

Nieuw ontdekt
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Tabel4.11b Toestandsverandering dagvlinders tussen de perioden
1951-1980 en 1981 -1990 24)
aantal
(totaal)
verdwenen*
sterke afname
lichte afname
gelijk
toename
nieuw ontdekt

8
13
18
24

totaal

63

%

aantal
(i-soorten)

%

13
21
28
38

-

-

1
2
8

9
18
73

-

-

-

11

* = inclusief 1soort waarvan het verdwijnen vermoed wordt
[70
Dagvlinders
1951-1980/1981-1990

Dagvlinders (i-soorten)
1951-1980/1981-1990

Verdwenen
Afname
Gelijk
Toename

38

figuur 4.7b

Nieuw ontdekt

Toestandsverandering dagvlinders 1951-198011981-1990;gehele groep (links) en i-soorten
(rechts)24).

Tabel4.12 Aantalsontwikkeling van soorten dagvlinders in deze
eeuw 24 )
peiljaar:
aantal soorten:

1900
72

1950
72

1980
63

1990
54

NB: het verdwijnen openbaart zich in UFK=o pasin een periode na het uitsterven, vandaar dat erslechts 9 soorten verdwenen lijken.
Evenals bij de libellen is te constateren dat er sprake is van een voortgaande
negatieve trend.In delaatste4 0 jaarisdehelft van devlinders afgenomen en
nog eens 14%is verdwenen. In de laatste 10jaar zijn zelfs 8 soorten verdwenen: dat is gemiddeld bijna één soort per jaar. Daarnaast is duidelijk, dat er
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Aantal soorten

16
14

"'.1-1980
'•"1-1990

12
10

0
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I
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4

5

6

7

8

9
UFK

figuur 4.8

Het aantal dagvlindersoorten per zeldzaamheidsklassein 1951-1980 en 1981-1990 ").

een verschuiving heeft plaatsgevonden van relatief veel algemene vlinders
naar relatiefveel zeldzame vlinders.
In deze eeuw zijn 10 soorten in areaal toegenomen, maar voor geen van deze
soorten heeft zichdatin dejaren tachtig voortgezet.
Voor wat betreft aantallen individuen is de inschatting voor de jaren tachtig
dat wellicht het Landkaartje toeneemt, enkele soorten stabiel zijn en de
meeste soorten afnemen.
De internationaal belangrijke vlinders behoren tot de wat algemenere soorten enhandhaven zichrelatief goed.
De soorten die verdwenen, leefden in blauwgraslanden, kalkgraslanden,
beekdalgraslanden, bosranden en moerassige plekken in bossen. Het zijn biotopen die ten prooi zijn gevallen aan vermesting, verdroging, vernietiging
en versnippering. Algemene soorten leven in ruige vegetaties en voedselrijke droge vegetaties.
Inkader4.525)isweergegeven wat delevensstrategie van devlinders isin relatie tot de veranderingen in de laatste veertig jaar. Dan blijkt dat opportunistische soorten, soorten die gewend zijn rond te trekken op zoek naar geschikte plekken (nomaden) en soorten die slim gebruik maken van hun leefgebied (gewieksten), zich in het algemeen goed handhaven. Soorten die zijn
ingesteld op het ter plekke overleven van vrij moeilijke omstandigheden
(geharden) ofhet leven op een klein oppervlak (gefixeerden) zijn in het algemeen afgenomen.
De verklaring daarvoor is dat de laatste groep sterke wijziging van de omstandigheden, bijvoorbeeld ontginning of sterke vermesting, niet kan overleven, omdat ze niet gewend is andere, wèl geschikte plekken op te zoeken.
De opportunistische groep is daartoe veelal wel in staat. Deze conclusie
komt goed overeen met het karakter van de vegetatietypen die hierboven
zijn genoemd.
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Kader 4.5: Levensstrategie van dagvlinders in relatie tot veranderingen in de
verspreiding 1951-1980 / 1981-199024 2S).
verandering:

verdwenen

sterke
afname

lichte
afname

gelijk

4
-

-

2

ï

4
4

12

strategie:
geharde gefixeerde
geharde
gefixeerde
kwetsbare
gewiekste
geharde gewiekste
geharde nomade
nomade
gewiekste nomade

[72

1

-

4

1

ï

5
6
-

2
1

-

ï
i
ï

i

3
3
4

De tabel is geordend van accent op sterke afname naar accent op gelijk blijven. De betekenis
van de strategieën isals volgt.
Gefixeerden zijn honkvast en kunnen (ook in ongunstige tijden) overleven in een kleine
ruimte.
Geharden zijn gespecialiseerd in het overleven van extreme omstandigheden.
Deze strategieën worden ookwel K-strategie genoemd.
Gewieksten zijn door een 'slim' gedrag (o.a. door ruimtegebruik, mimicry en voortplanting)
in staat stress door andere dieren te ontlopen.
Nomaden hebben het vermogen om door rond te zwerven gunstige plekken te benutten en
daar voedsel op tenemen en zichvoort te planten.
Deze strategieën worden ookwel r-strategie genoemd.
Kwetsbaren zijn niet gespecialiseerd in eenbepaalde strategie;zeleven onder bijzondere omstandigheden diezich slechts plaatselijk voordoen.

De internationaal belangrijke vlinders behoren in meerderheid tot de 'gewieksten' en dus tot degroep diezichrelatiefgoed weet te handhaven.
Sinds 1990 zijn drie soorten dagvlinders uitgezet in voor hen geschikte terreinen. Deze soorten waren vóór die tijd alzeker 10jaar nietmeer waargenomen in Nederland.
Het dagvlindermonitoringproject dat in 1990 is gestart geeft een voorlopige
indicatie van de meest recente ontwikkelingen 26). De eerste resultaten duiden bij 10 soorten op een meerjarige toename van aantallen individuen. Dit
zijn vooral de meer algemene. De toename lijkt eerder het gevolg van gunstige weersomstandigheden dan van verbetering van het biotoop. Er zijn
daarnaast aanwijzingen dat bepaalde soorten profiteren van meer natuurgerichtbeheer vanwegbermen. Toename van aantallen in deze eerstejaren van
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het onderzoek hoeft nog niet te betekenen, dat het areaal, op grond waarvan
de bovenstaande tabellen zijn gemaakt, istoegenomen. Ook ishet nog maar
de vraag of de geconstateerde toename zich zal voortzetten in de komende
jaren, alser ongetwijfeld ookjaren met slechter weer zullen optreden.
Samengevat zijn de ontwikkelingen bij de dagvlinders zeer negatief: het
soortenaantal neemt duidelijk af, zonder dat nieuwe soorten worden ontdekt; een belangrijk deel van de soorten neemt in verspreiding af, terwijl er
geen soorten zijn, diein verspreiding toenemen.

VISSEN
ecologie
Vissen zijn zowel in zoet als in zout water te vinden. Een deel van de soorten leeft, al of niet trekkend, in beide typen water, maar de meeste soorten
beperken zich tot één van beide typen. Vissen voeden zich met planten of
dieren.
73]
(inter)nationale betekenis
In Nederland, inclusief de Noordzee zijn 126 soorten vissen waargenomen 26 ). Internationaal belangrijk zijn 59 soorten (47% van het totaal), het
aantal nationaal bedreigde soorten isnogniet bepaald.

toestandsverandering
Erzijn voor de zoete wateren alleen goede gegevens beschikbaar van de aanwezigheid van soorten in degrote rivieren 27 ).
De visfauna van de grote rivieren bereikte haar dieptepunt in de jaren '70.
Oorzaken van de afname van het aantal soorten waren: afsluiting van de

Tabel4.13 Aantalsontwikkeling soorten vissen in de grote rivieren'')
ecologische groep

1900-'40 '40-'60 '60-70

stilstaand tot
zwak stromend water
stroomminnend
stroomafwaarts trek
stroomopwaarts trek
geen voorkeur

6
2
9
11

totaal

36

8

8
6
2
7
12
35

'70-'80 '80-'90

3
1
1
1
7

6
2
2
3
11
24

13

3
2
2
4
12
23
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meeste trekroutes (Deltawerken en stuwen), minder zand- en grindbanken
door kanalisatie, verdwijnen van dieptes en ondieptes door aanpassingen
van oevers,aanbrengen van steenbestorting op de oevers,verslechtering van
de waterkwaliteit onder invloed van industrialisatie en verstedelijking en
verliesvan een veelzijdig aanbod van voedselorganismen.
Sinds die tijd iseen aantalproblemen aangepakt, met name door middel van
afvalwaterzuivering en door aanbrengen van vistrappen bij stuwen. Inmiddels zijn de niet gespecialiseerde soorten ('geen voorkeur') weer op hun
oude soortenaantal terug en treedt er enig herstel op bij de meer gespecialiseerde soorten. Opmerkelijk zijn de recente vangsten van Steur en Zalm,
soorten diehalverwege dejaren '50uitNederland verdwenen waren 28 ).
Over het wel en wee van de zoetwatervissen buiten de grote rivieren zijn
geen landelijke cijfers beschikbaar. Wel is bekend, dat van 46 inheemse
zoetwatervissen er 20 sterkbedreigd ofverdwenen zijn 29 ).
Van allevissoorten die in de Noordzee leven, zijn slechts van de soorten die
voor commerciële doeleinden worden gevangen voldoende gegevens beschikbaar. Een analyse van de veranderingen kan alleen gebaseerd worden
op kilo'svangst van 11 soorten 3°).

[74
Tabel4.14a Toestandsverandering vissen (commerciële zeevissoorten) tussen 1950en 198030)
aantal

%

verdwenen
sterke afname
lichte afname
gelijk
toename
nieuw ontdekt
totaal

18
9
9
64

11

Vissen
1950/1980

64

figuur 4.9a

Toestandsverandering vissen (commerciële zeevissoorten) 19501198030).
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Tabel4.14b Toestandsverandering vissen (commerciële zeevissoorten) tussen 1980en 198630)

%

aantal
(totaal)
verdwenen
sterke afname
lichte afname
gelijk
toename
nieuw ontdekt
totaal

aantal
(i-soorten)

%

-

-

-

-

1
2
7
1

9
18
64
9

1
2
6
1

10
20
60
10

-

-

-

-

11

10

Vissen
1980/1986

.

Vissen (i-soorten)
1980/1986

'

^ ^ ^ ^ H Uprrlwpnpn

27

64

^ ^ ^ ^ H

Afname

j

Gelijk
Toename

60

'

Nieuw ontdekt

9

figuur 4.9b

Toestandsverandering vissen (commerciële zeevissoorten) 1980/1986; gehele groep (links)
en i-soorten (rechts)30).

De kabeljauwachtigen (4 soorten) hadden een top in de tweede helft van de
jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig en waren in de periode
1980-1986 min of meer stabiel. Recente gegevens van het RIVO wijzen op
een sterke afname van de Kabeljauw v). De Haring en de Makreel zijn sterk
afgenomen in de jaren zeventig. De Haring heeft zich in het laatste decennium weer sterk hersteld; de schommelingen bij deze soort worden veroorzaakt door de visserij, maar mogelijk ook door natuurlijke veranderingen in
zee 32 ). Sprot, Puitaal en de twee zandspieringsoorten, dievooral voor de vismeelindustrie gevangen worden, zijn mogelijk toegenomen in de jaren
1950-1980.De Sprot isna 1980 sterk afgenomen. De hoeveelheid Schol is de
hele periode gelijk gebleven, de Tong nam tot 1980 continu af en blijft de
laatstejaren op hetzelfde peil.
Uit cijfers over de jaren 1974-1985 is gebleken dat gemiddeld 35%van de
jaarlijkse sterfte van deze soorten (gemeten in biomassa) te wijten is aan de
visserij; het overige deel sterft door natuurlijke oorzaak.
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Van een kleine negentig zeldzame zeevissen (waarvan 27internationaal belangrijke soorten) zijn aanvullende gegevens bekend over de periode 1977198630,33) slechts een deel van deze soorten wordt min of meer regelmatig
gevangen. Bij deze soorten is in het merendeel van de gevallen sprake van
gelijk blijven; een kleiner deel neemt af. Erzijn geen soorten waargenomen,
die toenemen. Dit komt ongeveer overeen met de gegevens van de selectie
van de commerciële vis 1980-1986.
Hetbeeldbij deinternationaal belangrijke soorten wijkt hiervan niet af.
Bij deze conclusies moet bedacht worden dat de hoeveelheden gevangen vis
perjaar sterk kunnen verschillen.
Samengevat zijn de ontwikkelingen bij devissen vrij negatief:er verdwijnen
meer soorten dan er nieuw ontdekt worden, maar er zijn ongeveer evenveel
toenemende alsafnemende soorten.

AMFIBIEEN
r76

ecologie
Amfibieën groeien alslarve op in (vrijwel alleen zoet) water.Volwassen amfibieën kunnen in of bij het water blijven, maar een deel van de soorten is
dan niet meer vanwater afhankelijk. Zevoeden zich met kleine dieren.

(inter)nationale betekenis
In Nederland zijn 18 soorten amfibieën waargenomen, waarvan er 16 inheems zijn. Internationaal belangrijk zijn 7soorten (44%van het totaal), nationaal bedreigd zijn4 soorten (25%van het totaal).

toestandsverandering
Als gevolg van de vrij lage waarnemingsintensiteit beperkt de analyse zich
tot devergelijking tussen de perioden 1920-1980en 1980-1986 34).
De groep vertoont als geheel een duidelijke afname in de verspreiding. Regionale en lokale inventarisaties laten zien dat binnen de groep die schijnbaar gelijk blijft in verspreiding bij drie soorten toch een achteruitgang te
constateren valt in aantallen individuen. Vijf soorten kunnen zich redelijk
handhaven. Bijde Boomkikker isrecentelijk enige toename geconstateerd in
twee streken, als gevolg van kleinschalige natuurontwikkeling: zie kader
4.635).Erisechter geen reden aan tenemen dat de situatie bij de amfibieën na
1986is gewijzigd.
De situatie bij de internationaal belangrijke soorten is niet wezenlijk anders
danbij dehele groep.
Debelangrijkste oorzaken van afname zijn verzuring van voortplantingswateren en biotoopvernietiging, met name het 'opruimen' van beplanting en
dempen van poelen.
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Tabel4.15 Toestandsverandering amfibieën tussen periode 1920
1980en periode 1980-19863")
aantal
(totaal)
verdwenen
sterke afname
lichte afname
gelijk*
toename
nieuw ontdekt

1
5
8

totaal

%

aantal
(i-soorten)

%

7
36
57
-

3
4
-

43
57
-

14

* = de drie soorten van de groene-kikkergroep worden niet onderscheiden
77]

Amfibieën (i-soorten)
1920-1980/1980-1986

Amfibieën
1920-1980/1980-1986

^^^^H

•x

57

V-f|H43
.
*

figuur 4.10

•jfc

Gelijk
Toename

57

'V": I43

Nieuw ontdekt

- •' SW
ÎV*

Toestandsverandehng amfibieën 1920-198011980-1986; gehele groep (links) en i-soorten
(rechts)34).

Tabel 4.16 Aantalsontwikkeling soorten amfibieën in deze eeuw '•'•)
peiljaar:
aantal soorten:

Afname

1980
16

1986
16

Samengevat zijn de ontwikkelingen bij de amfibieën negatief: het soortenaantal blijft gelijk, maar een belangrijk deel van de soorten neemt in verspreiding af, terwijl geen soorten toenemen.
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Kader 4.6: Boomkikker 3 5 )

1920-1980

1990-1992

De verspreiding vande Boomkikker in deperiode 1920-1980en in deperiode 1990-1992.

Aantal km-hokken
35

30 \
25 1
De achteruitgang
van de Boomkikker

20

in twee regio's en de
recente toename in

15

de verspreiding. Het
herstel iste danken

10H

aan aanleg van poelen op korte afstand
van de resterende

5H

leefgebieden.
(Foto: Th.de Jong)

1958

1970

1982

1992
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REPTIELEN
ecologie
Reptielen leven in Nederland zowel op het land (hagedissen en slangen) als
in het water (de Ringslang deels).Zevoeden zich met kleine dieren.

(inter)nationale betekenis
In Nederland zijn 12soorten reptielen waargenomen, waarvan er7 inheems
zijn. Internationaal belangrijk zijn 3 soorten (43%van het totaal), nationaal
bedreigd zijn 2soorten (29%van het totaal).

toestandsverandering
Als gevolg van de vrij lage waarnemingsintensiteit beperkt de analyse zich
tot devergelijking tussen deperioden 1920-1980 en 1980-1986 34).
Bij de reptielen is weliswaar nog geen sprake van verdwijnen van soorten,
maar de situatie is ernstig. Dit is slechts ten dele te lezen uit tabel 4.17. Op
grond van onderzoek in bepaalde gebieden, moet de conclusie luiden dat in
ieder geval in aantallen individuen gemeten, alle soorten reptielen afnemen.
Erisgeen reden aan tenemen dat de situatie na 1986is gewijzigd.
Alle drie de internationaal belangrijke soorten nemen af in verspreiding.
Met name de situatie van de Gladde slang is zorgwekkend. Voor deze soorten is de balans dus nog negatiever dan voor de hele groep. De belangrijkste
oorzaak van de afname is vermesting met als gevolg onder andere vergrassing van heide en duinen. De grootschalig toegepaste anti-vergrassingsmaatregelen hebben in veel gevallen eveneens een negatief effect gehad.
Ook versnippering (areaalverlies en isolatie) iseen oorzaak van afname.

Tabel 4.17 Toestandsverandering reptielen tussen periode 19201980en periode 1980-198634)

verdwenen
sterke afname
lichte afname
gelijk*
toename
nieuw ontdekt

aantal
(totaal)

%

5
2
-

71
29
-

aantal
(i-soorten)

%

100

totaal
:de drie soorten van de groene-kikkergroep worden niet onderscheiden

^qi
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Reptielen (i-soorten)
1920-1980/1980-1986

Reptielen
1920-1980/1980-1986

^ ^ ^ ^ ^ H \/prHwpnpn
j ^ ^ ^ ^ H Afname
Gelijk

29

71

100

..

.

, .*

v.

*

••'

<

"•

* ' "••'•

^ ,;. jfc. ~- •=. - ' -

Toename

I

;..;». x x V ->v '•

figuur 4.11

Nieuw ontdekt

Toestandsverandering reptielen 1920-198011980-1986; gehele groep (links) en i-soorten
(rechts)34).

Tabel4.18 Aantalsontwikkeling soorten reptielen in deze eeuw 34 )

[80
peiljaar:
aantal soorten:

1980
7

1986
7

Samengevat zijn de ontwikkelingen bij de reptielen negatief: het soortenaantal blijft gelijk, maar een belangrijk deel van de soorten neemt in verspreiding af, terwijl geen soorten toenemen.

VOGELS
ecologie
Alle vogels broeden op het droge, maar wateren zijn vaak belangrijk als
voedsel- of rustgebied. Vogels voeden zich met planten, dieren ofbeide. De
meeste Nederlandse vogels brengen slechts een deel van hun jaarcyclus
(broeden, ruien, opvetten, overwinteren) in ons land door, de rest van hun
jaarcyclus brengen ze in andere, soms verre streken door. De biotoopeisen
van een vogelsoort verschillen per deel van de jaarcyclus. De som van de
omstandigheden in alle biotopen van de gehele jaarcyclus van een soort is
bepalend voor het voortbestaan van die soort.

(inter)nationale betekenis
In Nederland zijn 480 soorten vogels (inclusief ondersoorten) waargenomen 36). Van de 424 waargenomen soorten (exclusief ondersoorten) zijn er
296 soorten inheems (dat wil zeggen: regelmatig voorkomend). Van deze
296 soorten behoren 174 soorten tot de regelmatige broedvogels (in deze
eeuw), de restbestaat uit niet, ofeventueel onregelmatig in Nederland broedende vogels. Internationaal belangrijk zijn 17soorten (6% van het totaal),
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nationaal bedreigd zijn 36soorten (12%van het totaal).
Het internationaal belang van Nederland voor watervogelsoorten (nietbroedvogels) is ook op een andere, ruimere wijze bepaald met behulp van
het criterium dat 1%of meer van het aantal individuen van een biogeografïsch onderscheiden populatie van een soort afhankelijk moet zijn van Nederland. Van de 76 algemener voorkomende watervogels blijken 71soorten
aanditcriterium tevoldoen.11 Soorten overschrijden zelfs de 50%57).

toestandsverandering
Bij de analyse van de toestandsverandering van de vogels moet onderscheid
gemaakt worden in broedvogels en niet-broedvogels. Van de broedvogels
zijn degegevens het meest compleet.
Voor de analyse van de broedende vogels is alleen gebruik gemaakt van de
vogelsoorten die regelmatig in Nederland broeden of gebroed hebben, dus
niet de onregelmatige broedvogels. Tabel 4.19 is gebaseerd op het aantal
broedparen per soort 38 ).

Tabel4.19a Toestandsverandering vogels (regelmatig broedend)
tussen 1950en 19803S)

verdwenen
sterke afname
lichte afname
gelijk
toename
nieuw verschenen
totaal

aantal

%

3
4
23
79
51
11

2
2
14
46
30

6

171

Vogels (broedend)
1950/1980
16

46

30

figuur 4.12a

Toestandsverandering vogels(regelmatig broedend) 1950119803S).
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duinen. Enkele soorten komen hier nu zelfs meer voor dan enkele decennia
geleden, mogelijk ten gevolge van een gunstiger terreinbeheer 4°).
De soorten van moerassen nemen eveneens af. De oorzaken zijn vermesting
en verdroging. Voor enkele soorten speelt ook de verandering van omstandigheden in de trekroute een rol,met name de omstandigheden in de Sahelzone 4 ').
Een duidelijke toename is te constateren bij soorten die aan bossen zijn gebonden. Dit is een gevolg van het ouder worden van het bos, het toenemende aandeel loofbomen en een minder intensief bosbeheer. Enkele in
bossen broedende roofvogels zijn in de jaren zeventig sterk hersteld van de
negatieve invloed van (inmiddels verboden) landbouwbestrijdingsmiddelen.

[84

Nederland vervult eveneens een belangrijke functie voor vogelsoorten die
hier niet broeden, met name watervogels. Vergelijkbare gegevens voor deze
soorten zijn minder compleet dan voorbroedvogels.
Tabel 4.21geeft een indicatie van de veranderingen van de geschatte aantallen van de algemener voorkomende watervogelsoorten, grofweg voor de
periode 1980-1990 37). De aantallen en verblijftijden kunnen van jaar tot jaar
sterk verschillen. Ook zijn erduidelijk regionale verschillen. Voor de andere
niet-broedvogels (met name zangvogels) is een vergelijkbare analyse niet
mogelijk.
Uit de tabel blijkt dat de betekenis van Nederland voor niet-broedvogels is
toegenomen. Deze algemene toename is ondermeer te danken aan gegroeide populaties zwanen en ganzen (9 soorten) en meeuwen (4 soorten).
Afname is vooral te constateren bij vogels die in hun broedgebied zijn aangewezen op stranden enbij steltlopersoorten van zoete wateren.
De trends geven geen indicatie van de omstandigheden in Nederland alleen,
maar weerspiegelen de ontwikkelingen van de populatie alsgeheel. De oorzaken van veranderingen zijn veelal niet gemakkelijk te achterhalen, omdat
de omstandigheden binnen de gehele vliegroute van een soort doorwerken
op het broedsucces en de sterfkans. De groei van de ganzenpopulatie is mogelijk geworden door jachtregulering binnen de gehelevliegroute van de betreffende soorten. In hoeverre dejachtregulering voor debejaagbare soorten
in Nederland aan deze groeiheeft bijgedragen, isniet bekend 42 ).
De positie van de internationaal belangrijke soorten isbinnen de groep van

Tabel4.21 Toestandverandering vogels (selectie van 65 niet-broedvogels) tussen 1980en 199037)
aantal
(totaal)

%

afname
gelijk
toename

13
28
24

20
43
37

totaal

65

aantal
(i-soorten)
2
1
8
11

%

18
9
73
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Vogels (niet broedend)
1980/1990

!

(Vogels (niet broedend; i-soorten)
1980/1990

Verdwenen

^^^™
^^^^H

^A
éÊÊSÊÊÈk

Steöfc v

^^^^H

Afname

18

^^^^^^^
^IK ^,* ^p>

Gelijk

ÉÊËÊSÈSSË
9

43

Toename

^^^^s

j
Nieuw ontdekt

37

figuur 4.13

73

Toestandsverandering vogels (selectievan65niet-broedvogels) 198011990; gehele groep
(links) eni-soorten (rechts) 17).

niet-broedvogels gunstig te noemen: de meeste soorten nemen toe, dat
geldt met name de ganzen. Afname is geconstateerd bij Lepelaar en Grutto
(beide overigens ookalsbroedvogels in Nederland aanwezig).
Samengevat zijn de ontwikkelingen bij de vogels vrij positief: er worden
meer nieuwe soorten ontdekt dan er verdwijnen en er zijn meer toenemende dan afnemende soorten.

ZOOGDIEREN
ecologie
Zoogdieren leven zowel op het land als in het water. Deze groep omvat zowelkleine alszeergrote dieren.De grotezoogdieren kunnen door met name
begrazing een duidelijke invloed uitoefenen op de vorm van het landschap.
Zoogdieren voeden zich met planten en/of dieren. In het laatste geval staan
zevoor een deel aan het einde van devoedselketen (alszogenoemde toppredator).

(inter)nationale betekenis
In Nederland (inclusief de Noordzee) zijn 94 soorten zoogdieren waargenomen 43 ),waarvan76 soorten inheems zijn (inclusief 5zeezoogdieren waarvan
de status 'inheems' onzeker is).
Internationaal belangrijk zijn 12soorten (16%van het totaal), nationaal bedreigd zijn 9 soorten (12% van het totaal).

toestandsverandering
De analyse is gebaseerd op een schatting van aantallen individuen, gecorrigeerd voor inventarisatie-intensiteit. Alleen van vleermuizen zijn telgegevensbeschikbaar 44 ).
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populaties van de Otter zijn in de tweede helft van de jaren tachtig verdwenen, zeer waarschijnlijk door waterverontreiniging. Onlangs is waarschijnlijk een enkel exemplaar in de Oude Venen waargenomen. Met de Boommarter lijkt het na 1990 beter te gaan, de oorzaak is nog niet duidelijk. Zie
voor de Das paragraaf 6.2.2.
De Grijze zeehond is na bijna 500 jaar afwezigheid in dejaren tachtig teruggekeerd in de Waddenzee. Er leven daar nu ongeveer honderd zich voortplantende dieren. De Gewone zeehond is in deze eeuw afgenomen van
meer dan 10.000 tot thans 1074dieren (zie figuur 5.13).De populatie isin de
eerste helft van deze eeuw door bejaging sterk afgenomen; in dejaren '60 en
'70 was er sprake van afname door met name PCB-verontreiniging. Herstel
tot het niveau van midden deze eeuw trad op in de jaren '80.Na de klap van
de 'zeehondenziekte' in 1988-1989 is weer snel herstel opgetreden. Het percentagejongen isnog wat aan delagekant (thans 18%) 46 ).

[88

De dolfïjnenfauna van de Noordzee heeft in deze eeuw een duidelijke verandering ondergaan 47). De Tuimelaar werd vanaf de twintiger jaren vrij algemeen, maar is halverwege de jaren zestig sterk afgenomen en nu zelfs
bijna verdwenen. De Echte dolfijn verscheen pas in dejaren twintig en werd
nooit algemeen; na de jaren vijftig zijn er slechts weinig waarnemingen. De
piek van deze zuidelijke soorten in het midden van deze eeuw werd waarschijnlijk veroorzaakt door de hogere temperatuur van het zeewater in die
tijd. Een menselijke invloed op de afname geldt wellicht deels voor de Tuimelaar.
De noordelijke soorten Witsnuit- enWitflankdolfijn zijn vooral sinds de jaren zestig in onze wateren gesignaleerd, wellicht door het weer kouder worden vanhet zeewater en de toename van kabeljauwachtigen.
De Bruinvis is in aantallen sterk afgenomen vanaf de jaren vijftig, mogelijk
als gevolg van microverontreinigingen (PCB's) en de afname van de Haring48). De laatste jaren neemt deze soort weer toe. Potentieel is de Nederlandse kustzone zeer geschikt voor deze soort en dat is in het verleden ook
gebleken.
Samengevat zijn de ontwikkelingen bij de zoogdieren niet negatief, maar ook
niet positief: er verdwijnen ongeveer evenveel soorten als er nieuw ontdekt
worden en erzijn ongeveer evenveel toenemende alsafnemende soorten.

4.2.3 Samenvattingvandetoestandsveranderingen
Zonder uitzondering geldt dat in elke onderzochte soortgroep een deel van
de soorten in verspreiding afneemt. Bij een deel van de groepen is er eveneens sprake van het verdwijnen van soorten. De balans tussen afname en
toename, of tussen verdwijnen en nieuw ontdekt worden is per soortgroep
verschillend. De karakterisering van de ontwikkelingen van soortenaantallen en verspreiding per soortengroep in de laatste decennia is als volgt (een
verantwoording istevinden inbijlage III).
1. zeerjiegatief is de ontwikkeling bij de libellen en dagvlinders: het soortenaantal neemt duidelijk af, zonder dat er nieuwe soorten worden ontdekt; een belangrijk deel van de soorten neemt in verspreiding af, terwijl
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bij dedagvlinders geen en bij de libellen weinig soorten toenemen.
2. negatiefis de ontwikkeling bij depaddestoelen, korstmossen, amfibieën en
reptielen: erverdwijnen meer soorten dan er nieuw ontdekt worden en er
nemen meer soorten in verspreiding af dan er toenemen (bij paddestoelen en korstmossen); ofhet soortenaantal blijft gelijk, maar een belangrijk
deel van de soorten neemt in verspeiding af, terwijl geen soorten toenemen (bij amfibieën en reptielen).
3. vrij negatiefis de ontwikkeling bij de sprinkhanen en vissen: er verdwijnen meer soorten dan er nieuw ontdekt worden, maar toch zijn er ongeveer evenveel toenemende als afnemende soorten (bij vissen); of het
soortenaantal blijft gelijk, maar er zijn meer afnemende dan toenemende
soorten (bij sprinkhanen).
4. niet negatief, maar ooknietpositief isde ontwikkeling bij de mossen, hogereplanten en zoogdieren: er verdwijnen ongeveer evenveel soorten als
er nieuw ontdekt worden en er zijn ongeveer evenveel toenemende als
afnemende soorten.
5. vrij positief is de ontwikkeling bij de vogels: er worden meer nieuwe
soorten ontdekt dan erverdwijnen en erzijn meer toenemende dan afnemende soorten.
Onverdeeld positiefis de situatiebij geen enkele soortgroep.
Rekening houdend met de aantallen soorten per soortgroep, kunnen de
ontwikkelingen van deze soortgroepen samengevat worden in de volgende
conclusie: de ontwikkeling van de biodiversiteit in de soortgroepen
waarvoldoende overbekend is,is te kenschetsen alsvrij negatief.
Dit is het resultaat over de afgelopen decennia. Voor enkele groepen is ook
de ontwikkeling bekend in de afgelopen 10 jaar ('8o-'çio). Dan blijkt dat er
sprake isvan een matig positieve ontwikkeling bij vissen (waarschijnlijk een
weer herstellend soortenaantal) en zoogdieren (meer toenemende dan afnemende soorten).
De conclusies lijken, hoewel vergelijking moeilijk is, vrij goed overeen te
stemmen met het beeld van de verschillende voorlopige rode lijsten en het
percentage nationaal bedreigde soorten per soortgroep.
Van een deel van de groepen is bekend hoe de ontwikkelingen bij de internationaal belangrijke soorten zijn geweest. Dan blijkt dat bij geen van de
acht groepen waar wat met zekerheid over te zeggen valt, sprake is geweest
van een negatieve balans in soortenaantal. Wel is er een groot verschil ten
aanzien van de verspreiding: bij dagvlinders, libellen, amfibieën en reptielen
neemt geen enkele internationaal belangrijke soort toe.Bij hogere planten is
de balans negatief. Bij sprinkhanen isdebalans in evenwicht. Bij zoogdieren
en vooral vogels is de balans positief. Maar ook bij deze laatste groepen
neemt toch nog een deelvan deinternationaal belangrijke soorten af!
In vergelijking met het algemene beeld per groep, gaat het met de internationaal belangrijke soorten iets beter, soms (amfibieën) even slecht. Zelfs
wat slechter gaat het met de hogere planten (negatieve balans ten aanzien
van verspreiding) en de reptielen (alle drie internationaal belangrijke soorten nemen af). Dat leidt tot de conclusie dat, als deze ontwikkeling
zich doorzet, Nederland zijn internationale verantwoordelijkheid
onvoldoende kan waarmaken.
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Alleen bij vissen, vogels en zoogdieren zijn deze conclusies gebaseerd op gegevens op het niveau van individuen van een soort. Bij de andere groepen
zijn de inventarisatiegegevens grover, namelijk op het niveau van populaties
ofzelfs aanwezigheid per oppervlakte-eenheid (25of100 km 2 ).Uit regionaal
onderzoek isgebleken dat afname van verspreiding van met name de niet zo
zeldzame soorten moeilijk te ontdekken valt op het niveau van uurhokken
(25 km z ). Het is daarom aannemelijk dat de conclusies bij een deel van de
hierbehandelde soortgroepen nog teoptimistisch zijn.

4.2.4 Oorzaken van de toestandsveranderingen
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Bij veel soortgroepen is er sprake van toename en afname, nieuw ontdekt
worden en verdwijnen. Dit is te verklaren uit het feit dat de verschillende
invloeden op de natuur, zoals die in het volgende hoofdstuk aan de orde
zullen komen, niet op elke plek plaatsvinden, of althans niet even intensief.
Daarnaast is de reactie van soorten op een milieuverandering verschillend,
afhankelijk van de eisen die een soort aan zijn milieu stelt. Omdat soorten
met overeenkomende milieu-eisen of levenswijzen vaak tezamen op een
plek voorkomen (alslevensgemeenschap), vindt toe- ofafname van soorten
vaak plaats bij een groep van soorten met een overeenkomende milieu-eis
oflevenswijze. Datisin tabel4.24 weergegeven.
In deze tabel is sprake van overlap tussen milieutypen onderling (bijvoorbeeld stabiele en kalkrijke of kwelwatermilieus) en tussen milieutypen en
levenswijzen (bijvoorbeeld leven in stabiele milieus vooral soorten die gewend zijn ter plekkete overleven).

Tabel4.24 Overzichtstabel van de veranderingen in de toestand
van soorten per milieutype of levenswijze.
Afname
milieutype
-voedselarme,zwakgebufferde
milieus
- stabiele milieus
- extensief cultuurland
- kwelwatermilieus
- kalkrijke milieus
- zoute milieus
- helder water
levenswijze
-ter plekke overleven
- symbiose met bomen
(paddestoelen)

Toename of handhaving

-voedselrijke milieus
met name bij afhankelijkheid
van regenwater
- instabiele (storings)milieus
- intensief cultuurland

-vervuild water

-verplaatsen om elders te overleven
- boomparasieten
(paddestoelen)
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De geconstateerde afname van de soorten van de links genoemde milieus is
recentelijk soms bijgebogen, bijvoorbeeld landelijk bij de korstmossen die
op bomen leven (afname SOJ en lokaal als gevolg van milieumaatregelen,
natuurontwikkeling, effectgerichte maatregelen en beheer.
De belangrijkste oorzaken van de veranderingen zijn beperkt in aantal. Het
zijn vermesting, verzuring, verdroging en overige gevolgen van de intensivering van de landbouw. In mindere mate ook afname van zoute milieus
(door verzoeting en afsluitingen) en verstoring. Versnippering van leefgebieden komt hier als extra factor bovenop: de genoemde oorzaken werken
sterker door bij versnipperde natuurgebieden. Het totaal van deze veranderingen wekt een versterkte respons op met name extreme weersomstandigheden in de hand.

4.3 TOESTANDSVERANDERING VAN LEVENSGEMEENSCHAPPEN
4.3.1 Inleiding
Afzonderlijke plante- en diersoorten komen in de natuur niet onafhankelijk
van elkaar voor. Door overeenkomende eisen ten aanzien van klimaat, bodem, reliëf en water, en door wederzijdse relaties (beide eventueel beïnvloed door beheer) kunnen we in het veld kenmerkende combinaties van
soorten onderscheiden. Daarvan worden ook gegevens verzameld.
Deze soortencombinaties worden levensgemeenschappen genoemd; samen
met bodem, water en luchtvormen zeecosystemen. De grenzen tussen de te
onderscheiden levensgemeenschappen zijn van een verschillende hardheid:
sommige eenheden komen relatief zelfstandig voor en hebben een scherpe
omgrenzing, andere kennen meer geleidelijke overgangen.
Levensgemeenschappen kunnen op hoge of lage abstractieniveaus beschreven worden: van de Aarde als alomvattende levensgemeenschap tot een gemeenschap op microniveau. Op vooral de lagere niveaus vindt vaak een beperking plaats ten aanzien van de beschouwde soortgroepen: men beperkt
zich tot het beschrijven van een plantengemeenschap (vegetatie) of een
broedvogelgemeenschap, hoewel duidelijk is dat deze gemeenschappen onderdeel zijn van eenbredere levensgemeenschap ter plekke.
De reden dat ze hier behandeld worden, is dat het behoud van biodiversiteit
en het streven naar een zo groot mogelijke natuurlijkheid vooral vorm krijgt
door het behoud en de ontwikkeling van ecosystemen. Immers: soorten
hebbenalleenduurzaamoverlevingskans alszeinhetmilieuvoorkomen dat
bijze past
In ieder gevalbeperkt dit rapport zich tot de levensgemeenschappen die bestaan uit soorten die 'wild' zijn, dat wil zeggen: die zelf (en niet door de
mens) eenbepaalde rangschikking hebben aangenomen.
Eerst wordt het aspect biodiversiteit behandeld. De mate van natuurlijkheid
van de levensgemeenschappen komt aan het einde van deze paragraaf aan de
orde.
In deze paragraaf worden, vanwege de beperkte beschikbaarheid van gege-
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vens, slechts twee niveaus van levensgemeenschappen behandeld. Deze
worden benoemd aan de hand van de daarin voorkomende plantesoorten en
de daardoor gevormde structuur. Met het presenteren van de vegetatiegegevens kan ook een indruk worden verkregen van debijbehorende fauna. Omdat de planten één van de belangrijkste factoren zijn voor het vóórkomen
van de fauna.
De twee niveaus zijn: de eenheden van de Natuurwaardenkaart 1988 49)
(hoog abstractieniveau) en de associaties (laagabstractieniveau). Dit laatste
niveau vormt de basale eenheid van het systeem van vegetatiebeschrijvingen. Een associatie is een plantengemeenschap met een soortensamenstelling en een aantal milieuomstandigheden die min of meer constant en kenmerkend zijn. De concrete voorbeelden in het veld kunnen zich (homogeen) uitstrekken van enkele vierkante meters tot hectares.
Deze associaties worden op grond van gemeenschappelijke kenmerken samengevat tot (op het hoogste niveau) formaties. Deze formaties zijn gekenmerkt door eenbepaalde organisatiegraad: ze zijn gerangschikt van zeer eenvoudige en losgeorganiseerde waterplantvegetaties, pioniervegetaties, moerassen, graslanden, heiden en struwelen tot de bossen: de hoogst
ontwikkelde gemeenschappen. De formaties vormen, door hun geringe aantalen grote herkenbaarheid in het veld, debasisvan de Natuurwaardenkaart.

4.3.2 Deeenheden van de Natuurwaardenkaart
Resultaten
In het NBP-achtergronddocument Natuurwaardenkaart 1988 zijn de actuele
oppervlakten gepubliceerd van negen typen levensgemeenschappen. Het is
niet mogelijk om deze getallen verder te actualiseren. Wel is het mogelijk
om van deze negen typen ook de historische gegevens te presenteren; zie tabel4.25"»'SO).
In totaal besloegen de negen typen (inclusief bos met primair een productiefunctie) in 1988450.000 ha.Deze oppervlakte isvoor eenbelangrijk deel terug te vinden in de Ecologische Hoofdstructuur, die thans circa 470.000 ha
groot is 5I); slechts kleine, geïsoleerde natuurterreinen en tijdelijk bos zijn
daarin niet opgenomen. Welk deel van de450.000 habinnen de EHSvalt, is
onbekend. De EHS is dus groter dan het 'natuurdeel' van de 450.000 ha en
datverschil wordt gevormd door met name weidevogelgebieden, die niet in
denegen typen zijn opgenomen.
Uit de tabel isaftelezen datalle typen natuur, behalve debossen, in omvang
zijn afgenomen. Van de schraallanden zijn weliswaar geen cijfers bekend
van vóór 1988,maar het iszeker dat ook bij deze typen de afname zeer groot
is geweest.
Het oppervlak bos is sinds 1920 behoorlijk toegenomen. Dit bos bestaat
deels uit bos met natuurwaarden (daardoor tot natuurgebieden te rekenen)
en deels uit bos met primair een productiefunctie, zonder (grote) natuurwaarde. In hoeverre de bossen met natuurwaarden in oppervlak zijn toegenomen, is niet uit de cijfers af te lezen, maar een duidelijke toename is aannemelijk.
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Tabel 4.25 Verandering in oppervlakte in deze eeuw van negen typen levensgemeenschappen.49'50)

kwelder/schor
moeras (excl. bos)
nat schraalland
droog schraalland/duin
zandverstuiving
heide
levend hoogveen
rustend,vergraven en
ontwaterd hoogveen

1920

1950

1976

1988

24.000
*36.000

26.000
*26.500

12.800

-

-

-

12.720
377.000
33.000

11.028
108.000

4.289
79.000

11.990
21.010
11.370
29.170
1.820
35.750

-

-

160

23.400

-

-

8.790

165.000

120.060

totaal natuurlijke
terreinen (excl.bos)
bos

540.000
248.000

264.000
242.000

309.000

328.660

totaal natuurlijke
terreinen en bos
788.000
506.000 474.000 448.720
- =geen gegevens; het totaal van de ontbrekende cijfers iswèl bekend en verwerkt in de totalen.
* = schatting
NB: bos bestaat uit bos met natuurwaarden, productiebos en nieuwe aanplant.

Oorzaken
De afname bij de kwelders (na 1950) is vooral te wijten geweest aan de Deltawerken en in gebruikname als landbouwgrond. De afname van moerassen
en schraallanden werd vooral veroorzaakt door omzetting in landbouwgrond en intensivering van de landbouw. Zandverstuivingen en heiden zijn
afgenomen door bebossing (terug te vinden bij de 329.000 ha bos), maar bij
de heide vooral door omzetten in landbouwgrond. De achteruitgang van de
hoogvenen isveroorzaakt door afgraving (turfwinning) en ontginning.
De toename van het areaalbos isvooral te danken aan een bewuste keuze tot
uitbreiding van de zelfvoorzieningsgraad ten aanzien van houtconsumptie,
deels in combinatie met o.a. werkverschaffingsprojecten. Dit is deels ten
koste gegaan van (andere) natuurwaarden. De natuurkwaliteit van het bos is
toegenomen door beterbeheer en ouder worden van het bos.
Het is belangrijk te beseffen dat in deze statistiek geen onderscheid wordt
gemaakt tussen kwalitatief goede en minder goede natuurgebieden. De invloeden van milieuvervuiling worden hierin dus niet zichtbaar. Ook de versnippering van natuurgebieden isuit deze tabelniet afte lezen.

93]

TOESTAND V A N DE NATUUR 2

Internationale betekenis
Voor de rol van Nederland in het instandhouden van de internationale biodiversiteit heeft deze afname grote consequenties gehad. De afname heeft
zich geconcentreerd op de hogere zandgronden en juist daar liggen (naast de
duinen) de levensgemeenschappen die nu nog steeds het grootste aantal internationaal belangrijke soorten herbergen 5 ).Vooral de soorten die afhankelijk zijn van droge en natte,voedselarme plekken op dehogere zandgronden
zijn daardoor afgenomen.
Het is duidelijk dat zonder de grote afname van vooral de natuurgebieden
op de hogere zandgronden, Nederland zijn internationale verantwoordelijkheid beter gestalte had kunnen geven.

4.3.3 De plantengemeenschappen (associaties)
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Met name de laatste 50 jaar zijn veel gegevens verzameld over het voorkomen van plantengemeenschappen in Nederland. In het IBN-project 'Plantengemeenschappen van Nederland' wordt aan de hand van de bestaande
(deels nu pas openbare) gegevensbestanden een verbeterd overzicht opgesteld, met bijbehorende kenmerken en verspeiding van de plantengemeenschappen.
Vooruitlopend op de afronding hiervan worden in dit rapport de analysen
van 24van deongeveer 300 in Nederland voorkomende associaties gegeven:
een kleine steekproef 52 ).
Degeselecteerde associatiesvoldoen aandevolgende kenmerken:
- gezamenlijk herbergen van een groot deel van de soorten waar Nederland
een internationale verantwoordelijkheid voor heeft (de i-soorten) of die
nationaalbedreigd zijn (de tz-soorten; ziekader4.7),
- goede verdeling over de formaties (verschillende mate van complexiteit,
dus van eenvoudige watervegetaties tot complexe bossen),
- (in een aantal gevallen) een duidelijk indiceren van milieu-aantastingen
(deze associaties komen dan ook terugin devolgende hoofdstukken),
- erisvoldoende bekend over classificatie en verspreiding.
De steekproef is niet representatief voor de in Nederland voorkomende
plantengemeenschappen, omdat de aanwezigheid van (inter)nationaal belangrijke plantesoorten belangrijk heeft meegewogen bij de selectie.
Gezien het feit dat bijna de helft van de internationaal belangrijke plantesoorten voorkomt in de geselecteerde associaties, kan gesteld worden dat
deze associaties van grootbelangzijn voor hetbehoud van biodiversiteit.

Resultaten
De resultaten worden gepresenteerd per plantengemeenschap, gerangschikt
naar formatie (toenemende complexiteit). Per plantengemeenschap worden
vermeld: de kenmerken, het internationaal en nationaal belang voor de hogere planten en de trend (veranderingen in het voorkomen, zo mogelijk in
aantallen hectaren).
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Kader 4.7: Aantallen internationaal belangrijke en

nationaal bedreigde soorten

hogere planten indegeselecteerde associaties.
soorten:

i

tz

(itz)

associatie:
ï
2

3
4
5
6
7
8
9

-

1
2

11

5
7

2

2

15
10

7
7
-

4

1

5

9

M
(2)

IO

11

-

H

17

2

12

3

1

13

15

27

H

8

2

15
i6

13

7

(2)

1

«

17
i8

3
5
7

19

12

10

20

3

21

2

22

12

23

6

H

14

totaal:103
van de233
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(2)

1

3
4
4
4
totaal:77
van de 209

(1)

(1)

(totaal:9
van de16)

Toelichting:
i-soorten (internationaal belangrijke soorten) zijn overgenomen uit de Ontwerp-Nota Ecosysteemvisies EHS 3); tz-soorten zijn de planten die in Nederland zeldzaam tot uiterst zeldzaam zijn (UFK 3of lager) en tegelijkertijd sinds 1940
afgenomen (eventueel recent verdwenen) zijn: de nationaal bedreigde planten.
Dei- en tz-soorten overlappen voor een deel (itz).
Dei- soorten worden alleen gescoord alsze in 10%ofmeer van devegetatie-opnamen van het
type voorkomen; alleen dan kan er sprake zijn van een belangrijke betekenis die de assocatie
heeft voor het in stand houden van de soort. De tz-soorten (inclusiefitz
.)worden echter, vanwege hun zeldzame voorkomen, altijd gescoord;4 van
de 9 itz-soorten komen in minder dan
10%van de opnamen van debetreffende associatie voor, maar vanwege
het zeldzame voorkomen van deze soorten hebben de betreffende associaties toch een grote
betekenis voor het in
stand houden van deze soorten.
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Het internationaal en nationaal belang wordt afgemeten aan het voorkomen van internationaal belangrijke, respectievelijk nationaal bedreigde
soorten hogere planten. De beperking tot hogere planten wordt veroorzaakt
door de mate van beschikbaarheid van gegevens (van bijv. korstmossen,
mossen en paddestoelen is het internationaal belang nog niet bekend). Op
de eindconclusies heeft dit echter naarverwachting weinig invloed.
De aantallen i- en tz-soorten worden vermeld in kader 4.7 en worden in de
tekst samengevat in de klassen: geen (o), vrij gering (1-2), vrij groot (3-5),
groot (6-9) en zeer groot belang (10 en meer). De klassen nemen exponentieel in grootte toe.
Overigens ishet goed te weten dat de ene vegetatie van nature soortenrijker
is dan de andere, zodat het potentiële aantal internationaal belangrijke en
nationaal bedreigde soorten ook verschilt.
De bepalingvan internationaal en nationaal belang isnadrukkelijk niet gerelateerd aan de mate van bedreigdheid of de zeldzaamheid van de soortencombinatie (de associatie) als zodanig. De onderscheiden associaties zijn in
deze opvatting alleen een hulpmiddel om de voor het natuurbeleid belangrijke soorten in hun optimale leefomgeving te behouden. Daardoor is het
bijvoorbeeld ook niet van grootbelang om een zeldzame soortencombinatie
tebehouden alsde samenstellende soorten ook in andere combinaties (associaties) voorkomen. Als er echter veel belang gehecht wordt aan associaties
als zodanig, dan is het (inter)nationaal belang voor een deel van de associaties anders dan in deze tekst vermeld; voor de conclusies maakt dat in
hoofdlijnen echter geen verschil.
De verandering van de toestand is in veel gevallen niet af te lezen uit de
kaartjes omdat vóór 1950 minder vegetatie-opnamen zijn gemaakt dan na
1950, terwijl er vroeger juist meer natuur was.Voor de periode na 1980 zijn
zelfs nog extra hokken ingevuld als opnamen ontbreken maar er toch zekerheid bestaat over het voorkomen van de associatie. De vergelijking van de
drie perioden op dekaartjes wordt daardoor bemoeilijkt, maar datwordt opgevangen in de tekst.

Vegetaties van water- en amfibische planten
1. Associatie van Nitellopsis obtusa
Kenmerken: kranswiervegetaties van zoete tot zwak brakke, schone, heldere,grote oppervlaktewateren in de laagveenregio.
Belang: internationaal geen, nationaal vrij gering belang voor hogere planten;
echtervanvrij grootbelangvoorkranswieren (behorend tot delagereplanten).
Toestand : vroeger algemeen; dramatische afname tot eind jaren '80; licht
herstel tot 5ha (in7hokken).
2. Nimfkruid-associatie
Kenmerken: vegetaties met Nimfkruid in sloten en (kleine) meren met (vrij)
helder, (matig) voedselrijk, zwak brak of zeer ionenrijk zoet water in vooral
de laagveenregio.
Belang:internationaal geen, nationaal vrij gering.
Toestand : dramatische afname in kwantiteit en kwaliteit; thans enkele ha
(in 9 hokken).
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3. Associatie van Biesvaren en Waterlobelia
Ziefiguur 4.15.
Kenmerken: soortenarme vegetaties op minerale bodems in vennen met
wisselende waterstanden en voedselarm, zeer zacht, zuur tot neutraal water
in deregio van dehogere zandgronden.
Belang:internationaal en nationaal vrij groot.
Toestand : teruggangvan 30naar6 plekken;herstel o.a.inhet Beuven.
4. Associatie van Veelstengelige waterbies
Kenmerken: korte vegetaties van periodiek droogvallende plassen en vennen met zandig, zuur substraat en zwak gebufferd, voedselarm water in de
regio's hogere zandgronden en duinen. Kan thans alleen behouden blijven
door actief beheer.
Belang: internationaal zeer groot, nationaal groot; Draadgentiaan en Witte
waterranonkel (deels in deze associatie voorkomend) zijn bedreigde i-soorten.
Toestand :sterkafgenomen in kwantiteit enkwaliteit, thansvrij zeldzaam.

Vegetaties op muren
5. Tongvaren-associatie
Kenmerken: vegetaties opvochtige oude muren.
Belang:internationaal en nationaal vrij gering.
Toestand : tussen 1950 en 1980 waarschijnlijk op 70 plekken, na 1980 op
waarschijnlijk 27plekken.Vrij sterke afname in kwaliteit en kwantiteit.

Kortstondige pioniervegetaties
6. Draadgentiaan-associatie
Zie figuur 4.16.
Kenmerken: mosrijke, lage vegetaties op voedselarme, kale, vochtige zandof leembodems (paden en oevers) in vooral de duinregio en Twente. Moet
thans altijd actiefbeheerd worden.
Belang:internationaal zeer groot, nationaal groot; Draadgentiaan en Dwergrus (optimum in dezeassociatie) zijn bedreigde i-soorten.
Toestand :overal zeer sterk afgenomen.
7. Associatie van Ruige klaproos
Zie figuur 4.17.
Kenmerken: vegetaties in wintergraanakkers op lemige en enigszins vochthoudende zandgronden in met name het rivierengebied.
Belang:internationaal en nationaal groot.
Toestand :sterk afgenomen in kwantiteit en kwaliteit; thans hoogstens enkelehectaren (invier hokken).
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Meerjarige pioniervegetaties
8. Associatie van Helm en Zandhaver
Zie figuur 4.18.
Kenmerken: vrij soortenarme, door Helm gedomineerde vegetaties op
droog,stuivend zand invooral deregio duinen.
Belang:internationaal zeer groot, nationaal geen (echter welvan belang voor
korstmossen).
Toestand :in de duinen buiten de zeereep afgenomen, maar met ruim 4 0 0 0
ha niet bedreigd.

Droge graslanden
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9. Associatie van Buntgras en Heidespurrie
Kenmerken: open vegetaties van stuifzanden in de regio hogere zandgronden en plaatselijk in deregio rivierengebied.
Belang: internationaal vrij groot, nationaal vrij gering (echter van groter belangvoor korstmossen).
Toestand : samen met het areaal stuifzanden (tienduizenden ha in de Middeleeuwen?) afgenomen tot circa 500 ha.
10.Associatie van Buntgras en Hondsviooltje
Kenmerken: open vegetaties van niet of zwak stuivend, kalkarm zand in de
regio duinen.
Belang:internationaal zeer groot, nationaal geen; zwaartepunt van het areaal
in Nederland en Denemarken.
Toestand : sinds de vorige eeuw grote oppervlakten verloren gegaan, maar
elderswel gecompenseerd; thans ruim 4 0 0 0 ha,zij het vaak verarmd.
11. Associatie van Kegelsilene en Duinsterretje
Kenmerken: vegetaties op droog, kalkrijk en door menselijk gebruik mineraalrijk, humusarm zand in de duinregio, rond de oude zeedorpen; elders
soms langs (spoor)wegen met duinzand.
Belang: internationaal zeer groot, nationaal vrij gering; vrijwel beperkt tot
Nederland.
Toestand :afgenomen; thans circa4 0 0 ha,deelsin vergraste vorm.
12. Associatievan Kandelaartje en Plat beemdgras
Kenmerken: open, warmte- enbasenminnende pioniergraslanden op debovenkant vanbrede muren inwestelijk Zeeland en zuidelijk Limburg.
Belang:internationaal vrij groot en nationaal vrij gering.
Toestand : verdwenen uit Zeeland, standhoudend in Limburg; thans minder
dan 0,1ha in 8 hokken.
13. Krijthellinggrasland
Kenmerken: gesloten, zeer soortenrijke, beweide graslandvegetaties op verwerend kalkgesteente in deregio heuvelland.
Belang: internationaal en nationaal zeer groot; buiten Nederland veel verloren gegaan; Beemdhaver en Vliegenorchis (optimum in deze associatie) zijn
bedreigde i-soorten.
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Toestand : gestage afname begin jaren '80 stopgezet; plaatselijk geregenereerd; thans circa 20 ha.

Vochtige tot natte graslanden
14.Kwelderzegge-associatie
Kenmerken: graslandvegetaties van af en toe overstroomde, regelmatig vernieuwde, slibarme strandvlakten in de regio getijdengebieden (vooral op de
Waddeneilanden).Verdraagt geen beweiding.
Belang:internationaal groot, nationaalvrij gering.
Toestand : in deze eeuw geen duidelijk verandering waarneembaar; bijna
100 ha.
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15.Blauwgrasland
Zie figuur 4.19.
Kenmerken: soortenrijke,vochtige, schralehooilandvegetaties op zwak zure
veen- of venige zandgrond in de regio's hogere zandgronden, laagveengebied en (plaatselijk) duinen.
Belang: internationaal zeer groot, nationaal groot; Breed wollegras en Harlekijn (optimum in deze associatie) zijn bedreigde i-soorten.
Toestand :dramatische afname van vele duizenden ha naar thans hoogstens
30ha (in48 hokken).
16.Kievitsbloem-associatie
Kenmerken: vegetaties van hooiweiden met Kievitsbloem op zavelige, Heiige oflemige gronden met een hoge grondwaterstand in de regio's laagveengebied (plaatselijk in Friesland en Zuid-Holland) en rivierengebied (Overijssel).
Belang: internationaal vrij groot, nationaal vrij gering; vrijwel alleen in Nederland; Kievitsbloem (optimum in dezeassociatie) iseenbedreigde i-soort.
Toestand :sterke afname: van circa 2500 ha rond 1900 naar 125ha nu.

Vegetaties van bronnen en moerassen
17.Associatie van Paarbladig goudveil
Kenmerken: beschaduwde vegetaties op vlakke, vrijwel voortdurend overstroomde plekken langs bronkommen en -beken, met niet zuur, matig
voedselrijk water in deregio's heuvelland en hogere zandgronden.
Belang: internationaal vrij groot, nationaal geen (echter wel van belang voor
mossen).
Toestand :kwalitatief en kwantitatief sterk afgenomen tot thans minder dan
ïha.
18.Veenmos-Riet-associatie
Kenmerken: veelal gemaaide ijle moerasvegetaties met veel veenmos in de
regio's laagveengebied en (plaatselijk) hogere zandgronden.
Belang:internationaal groot, nationaal vrij gering.
Toestand :kwalitatief en kwantitatief afgenomen tot thans enkele tientallen
ha.
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o 1920-1950
• 1951-1980,
eventuee

O 1920-1950
• 1951-1
eventueel ook vroeger
•

CIRSIO-MOUNIETUM

1981-heden;
eventueel ook vroeger

JUNCO BALTIÜ-5CHOENETUM NIGRICANTIS

figuur 4.19

figuur 4.20

Blauwgraslands2).

Knopbies-associatie a).

O 1920-1950

O 1920-1950

• 1951-1980;

• 1951-1980;

eventueel ook vroege
• 1981-heden;
eventueel ook vroege

• 1981-heden;
eventueel ook vroeger

ERICO-SPHAGNETUM MAGELLANIC!

eventueel ook vroeger

FAGO-QUERCETUM

figuur 4.21

figuur 4.22

Associatie vanDopheide en veenmoss2).

Wintereiken-Beukenbos52).
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19.Knopbies-associatie
Zie figuur 4.20.
Kenmerken: lage vegetaties van ontzilte, natte, kalkrijke en stikstofarme,
jonge duinvalleien in deregio duinen (thans alleen op de Waddeneilanden).
Belang: internationaal en nationaal zeer groot; alleen in Nederland en WestDuitsland; Draadgentiaan (deels voorkomend in deze associatie) is een bedreigde i-soort.
Toestand :in de vorige eeuw algemeen in duinen van Holland en Waddeneilanden, thans niet meer dan too ha over.

Hoogveen- en heidevegetaties
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20 Dopheide-associatie
Kenmerken: heidevegetaties op natte, voedselarme en meest venige bodems, van nature langs hoogvenen en vennen, daarbuiten uitgebreid door
kappen en plaggen van andere vegetatie of na boekweitcultuur op hoogvenen, alleen in deregio hogere zandgronden.
Belang: internationaal vrij gering, nationaal vrij groot; zwaartepunt van het
kleine areaalin Nederland.
Toestand :na oorspronkelijk toename door de mens, nu weer sterk afgenomen tot ruim 1000 ha (veelal versnipperd), terwijl er in i960 nog 4 0 0 0 ha
overwas. Zieook kader4.8.
21.Associatie van Dopheide en Veenmos
Zie figuur 4.21.
Kenmerken: relatief droge bulten in voedselarme veenvegetaties van hoogvenen en verlandende vennen in deregio hogere zandgronden.
Belang:internationaal en nationaal vrij groot.
Toestand : dramatisch afgenomen van oorspronkelijk (begin Holoceen)
circa 180.000 ha, via 56.400 in 1920 naar circa 9000 ha nu, waarvan minder
dan 15 ha groeiend hoogveen (grotendeels in verlandende vennen in
Drenthe) binnen 160hamin ofmeer levend hoogveen.
22.Associatie van Struikheide en Kruipbrem
Kenmerken: heidevegetaties (uitgezonderd debosbesrijke heiden) op droge,
voedselarme zandgronden in de regio hogere zandgronden; in stand gehouden door beheer, thans alleen in stand te houden door een veel intensiever
beheer dan voorheen.
Belang: internationaal zeer groot, nationaal vrij groot; komt alleen voor van
Vlaanderen tot Jutland; Knollathyrus (deels voorkomend in deze associatie)
iseen bedreigde i-soort.
Toestand : de totale heide (inclusief natte heide: 20) buiten de duinen besloeg in 1833 nog circa 600.000, in 1920 circa 370.000 ha en in 1988 nog
33.740 ha, grotendeels bestaand uit droge heide; de kwalitatief goede heide
is na 1980 echter slechts van 162hokken bekend (circa 47 %van het areaal),
de rest isverarmd door o.a.vergrassing. Zieook kader4.8.
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Bossen
23.Beekdal-Elzenbroek
Kenmerken: bossen van permanent natte, venige bodems met kalkhoudende kwel, in de regio's hogere zandgronden en (plaatselijk) heuvelland,
laagveengebied en duinen.
Belang: internationaal groot, nationaal geen; ook buiten Nederland sterk afgenomen.
Toestand : van minimaal enkele duizenden ha sinds dejaren '50 afgenomen
(kwantitatief en kwalitatief) tot enkele honderden ha (waarvan deels nieuwe
vestiging in het laagveengebied).
24.Wintereiken-Beukenbos
Zie figuur 4.22.
Kenmerken: bossen van droge tot vochtige, lemige zandgronden en relatief
arme leemgronden met vrij schaarse ondergroei, in de regio's hogere zandgronden en (plaatselijk) heuvelland en duinen.
Belang:internationaal zeer groot, nationaal vrij groot.
Toestand : alsinds eeuwen veelminder aanwezig dan potentieel mogelijk is;
thans, na plaatselijk zowel toe- als afname, maximaal enkele duizenden ha
(merendeels in reservaten; de bomen zijn meestal aangeplant), daarbuiten
door lagekwaliteit niet tot het type te rekenen.

Samenvatting van de trends in vergelijking met het (internationaal
belang (afgemeten aanhogere planten)
In tabel 4.26 worden de resultaten kort weergegeven. Op grond daarvan
kunnen devolgende conclusies getrokken worden.
1. Tweederde van de associaties uit de steekproef (18) is in deze eeuw sterk
tot zeer sterk afgenomen, nog eens vier zijn minder afgenomen en slechts
tweezijn gelijk gebleven.
2. In internationaal opzicht belangrijke en minder belangrijke associaties
zijn ongeveer evenveel afgenomen.
3. De meeste associaties met een (vrij tot zeer) groot nationaal belang zijn
sterktot zeer sterk afgenomen.
4. Na 1980 is naar schatting in ruim eenderde van de gevallen de afname tot
staan gebracht. Daarvan profiteren de associaties met relatief groot internationaal belang vrij goed, de associaties met een relatief groot nationaal
belang echter vrij weinig.
5. Van 14van de 24associaties zijn gevallen van recent geslaagde regeneratie
bekend. Dit komt voor een groot deel ten goede aan deassociaties met relatief groot internationaal belang, echter wat minder aan de associaties
met een relatief groot nationaal belang.
6. In de meerderheid van de gevallen waar sprake is van stabilisering en/of
regeneratie is aangetoond dat dit (vrijwel) alleen in reservaten heeft
plaatsgevonden. Reservaatsvorming heeft in veel andere gevallen de afname kunnen afremmen, maar slaagde niet overal vanwege externe milieubeïnvloeding.
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Tabel4.26 Detoestandsveranderingen van de associaties kort weergegeven
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ass.

verandering
deze eeuw

verandering
na 1980

recente
regeneratie

int.
belang

nat.
belang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

...

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

*

a
a
c
e
b
e
d
e
c
e
e
c
e
d
e
c
c
d
e
c
b
e
d
e

b
b
c
d
b
d
d
a
b
a
b
b
e
b
d
b
a
b
e
c
c
c
a
c

...
-—
-...
...
--0
...
...
—
---...
—
0

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

legenda:
verandering in deze eeuw resp. na 1980:
0 =oppervlakte niet meer dan 10% veranderd
= oppervlakte 10-50% afgenomen
- =oppervlakte 50-90% afgenomen
— =oppervlakte 90% of meer afgenomen
belang (internationaal resp. nationaal):
* = geen
= vrij gering
= vrij groot
= groot
= zeer groot

Vegetaties die niet tot eenassociatie zijn te rekenen
Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat verarming van vegetaties,
kwalitatieve afname een sluipende vorm van afname is.Verarming betekent
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dat de soortensamenstelling zodanig arm is geworden dat er geen sprake
meer is van een volwaardige vegetatie. Deze vegetaties behoren dan niet
meer tot een bepaalde associatie maar tot een romp- of derivaatgemeenschap.Ziehiervoor kader4.8.
Deze situaties lenen zich in het algemeen wel goed voor herstel, mits de
omstandigheden weer goed worden. Anderzijds komen er door een beter
beheer (verschraling) van bermen, slootkanten en dergelijke steeds vaker

Kader 4.8: De kwaliteit van de heide op de hogere zandgronden.
Op de Natuurwaardenkaart 198849)is33.740 ha heide aangegeven op de hogere zandgronden.
Dit komt overeen met 346 uurhokken, zie de figuur. Daarmee komt de heide vrij algemeen
voor.
Als de kwalitatief goede droge en natte heide (associaties 20 en 22)52) op de kaart wordt ingetekend, blijkt dat slechts 162 van de 346 uurhokken bestaan uit kwalitatief goede heide en
waarschijnlijk nog slechts voor een deel.Dat iscirca47%van deuurhokken waar heideterreinen voorkomen (en waarschijnlijk een nog geringer percentage van de oppervlakte daarvan).
Daarmee is de kwalitatief goede heide minder algemeen te noemen (één uurhokfrequentieklasse lager dan vrij algemeen).De rest van de heideterreinen bevatten slechts romp- en derivaatgemeenschappen.
Overigens is een achttiental locaties van kwalitatief goede heide bekend die niet op de Natuurwaardenkaart staan; het betreft zeer kleine terreintjes of onderdelen van hoogveencomplexen.
O plantengemeenschappen van droge en/of
natte heide na 1980
• droge en/of natte heide volgens
Natuurwaardenkaart 1988
• combinatie: heide met goed ontwikkelde
plantengemeenschap(pen) na 1980
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vegetaties voor die zich ontwikkelen in de richting van een herkenbaar
voorbeeld van een associatie. Hoewel deze vegetaties in het algemeen niet
die kwaliteit bereiken die mogelijk is in grotere vlakken (als natuurreservaten), leveren deze 'linten in het landschap' inmiddels een aanzienlijke bijdrage aanhetbehoud van biodiversiteit in Nederland ").
Tot slot kan worden opgemerkt dat er ook associaties in oppervlakte toenemen (zoals storingsgemeenschappen), maar deze vegetaties hebben vrijwel
nooit internationale of nationale betekenis. Daarnaast is ook hier vaak
sprakevan onvolledig ontwikkelde associaties.

Oorzaken van de veranderingen
In tabel 4.27 worden de oorzaken van veranderingen in de laatste decennia
aangegeven. Associatie nr 14(die niet in oppervlakte isveranderd in de afgelopen eeuw) wordt niet vermeld. Beheer is niet als positieve oorzaak vermeld, omdat het maatregelen omvat die gericht zijn tegen negatieve invloeden die alin detabelzijn vermeld.

[108

Samengevat zijn de conclusies de volgende:
1. Vooral standplaatsvernietiging enerzijds en vermesting, verdroging en
(inwatmindere mate) verzuring anderzijds hebben geleid tot een afname
van het voorkomen van de associaties uit de steekproef; daarbij lag vroegerhet accent sterk op het eerste en ligthet thans op het tweede.
2. In enkele gevallen is afname (deels) te wijten aan verzoeting, bestrijding,
bedijking, bebossing, verkeerd of niet meer beheren, vermindering van
vraat door konijnen oftoename van de Brasem.
3. Duinvastlegging, recreatie en natuurlijke successie kunnen zowel tot toename alsafname leiden.
Degeselecteerde associaties en hun voorkomen in het Nederlandse
landschap
Zoalsuit degegeven informatie per associatieblijkt, komen de verschillende
gemeenschappen niet willekeurig verspreid over Nederland voor. Gebruikmakend van de indeling van Nederland in fysisch-geografische regio's kunnen we constateren dat een duidelijk zwaartepunt ligt in de regio's hogere
zandgronden (Drenthe en delen van Overijssel, Gelderland, Utrecht,
Noord-Brabant en Limburg) en duinen. Maar deze conclusie kan nog wat
scherper geformuleerd worden.
In tabel 4.26 is namelijk per associatie aangegeven wat de (inter)nationale
waarde is,gemeten aan het voorkomen van internationaal belangrijke of nationaal bedreigde plantesoorten. Al deze associaties behoren tot de
(inter)nationaal belangrijkere associaties. Toch kan ook in deze selectie nog
een onderscheid gemaakt worden in vegetaties met bijzonder grote
(inter)nationale waarde en vegetaties met relatief minder grote waarde. Beschouwen we de genoemde tabel met die ogen dan zijn het de associaties 8,
10,11,22en 24die een grote waarde hebben en 4, 6,7,13,15en 19die een bijzonder grote waarde hebben. Uit tabel4.28 blijkt dan het volgende: de verspreiding over Nederland van deze zeer waardevolle vegetaties beperkt zich vrijwel tot de regio's hogere zandgronden en duinen (met
alsuitzondering het krijthellinggrasland uit het heuvelland).
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Deze conclusie komt overeen met wat geconcludeerd isbij de afzonderlijke
soortgroepen.
Dit betekent dat bescherming en ontwikkeling van vegetaties (met bijbehorende fauna) door inzet van natuur- en milieu-instrumentarium met name
geboden is in de regio's hogere zandgronden en duinen. Dat dit noodzakelijk is,blijkt uit tabel4.26:vrijwel alle genoemde, zeer belangrijke vegetaties
zijn (deels sterk) afgenomen en deze afname is slechts in een deel van de gevallen tot staan gebracht.
Als we de belangrijkste associaties plaatsen in het landschap van de regio
waarin ze voorkomen, dan valt het volgende op. In de regio hogere zandgronden vinden we deze assocaties zowel in inzijggebieden (droge heide,
vennen, Wintereiken-Beukenbos) als in kwelgebieden (blauwgraslanden),
maar in beide gevallen zijn de omstandigheden voedselarm. In de duinenregio zijn het de open plekken (zowel droog als vochtig) waar de grootste
botanische waarden te vinden zijn. De krijthellinggraslanden van het heuvelland, ten slotte,zijn tevinden op dehellingen (deranden) van heuvels en
plateauswaar dekrijtbodem aan de oppervlakte komt.
Volgens tabel 4.27 zal vooral de aanpak van vermesting, verzuring, verdroging,voorkómen van vernietiging, het weer laten stuiven van duinen en een
beter beheer tot gunstige resultaten leiden. Maatregelen daartoe zijn vooral
ingrijpend en tegelijk noodzakelijk in met name voedselarme en verdrogingsgevoelige zandgebieden die aanintensieve veehouderijen grenzen.

4.3.4 De mate van natuurlijkheid van de Nederlandse
levensgemeenschappen
Uit de vorige paragraaf is gebleken dat een deel van de beschreven plantengemeenschappen menselijk beheer behoeven. In een aantal gevallen is dat
een maatregel om negatieve milieu-invloeden tegen te gaan, in een aantal
gevallen isbeheer altijd nodig geweest om de plantengemeenschap in stand
te houden.
In 3.4iseen overzicht gegeven van devier strategieën inhet natuurbeheer:
1. nagenoeg-natuurlijke landschappen
2. begeleid-natuurlijke landschappen
3. half-natuurlijke terreinen
4. terreinen met medegebruik
Aangezien er geen statistiek bestaat op grond van deze indeling is ook niet
exactbekend hoeveel deverschillende strategieën worden toegepast. Omdat
het aspect natuurlijkheid éénvan de twee uitgangspunten isvan het NBPzal
in de nabije toekomst de gevolgde strategie in elk gebied geregistreerd gaan
worden.
Er bestaat op dit moment echter wel een globaal inzicht. Dat komt op het
volgende neer 54 ).
1. Nagenoeg-natuurlijke landschappen
Op het land is in ieder geval de Boschplaat op Terschelling tot dit type te re-
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kenen. Het gebied isvoldoende groot en demens grijpt in het gebied niet in.
Dit heeft een gebied opgeleverd dat internationaal in hoog aanzien staat en
gekarakteriseerd wordt door een goed ontwikkelde levensgemeenschap van
kwelders en lage duintjes. Binnen de grote wateren isalleen het voor devisserij gesloten deel van de Waddenzee nagenoeg-natuurlijk; daarbuiten is er
sprake van verstoring van natuurlijke processen.

[110

2. Begeleid-natuurlijke landschappen
Gebieden waar alleen de begrazingsdruk gestuurd wordt zijn o.a. Verdronken land van Saeftinge, Slikken van Flakkee, enkele duingebieden, een deel
van de Hoge Veluwe en de Imbosch (ziekader4.9)s455).In de Oostvaardersplassen wordt het waterpeil (in twee deelgebieden) en debegrazingsdruk (in
een derde deelgebied) gestuurd. Ineen aantalgebieden zijn duidelijk aanzetten tot een sturing op landschapsschaal begonnen, meestal in de vorm van
integrale begrazing. Er is echter meestal sprake van aanvullende gedetailleerde beheersmaatregelen (zoals bomen verwijderen op grote heideterreinen) of de terreinen zijn nog te klein. Deze laatste typen gebieden worden
dus toch via strategie 3beheerd, maar dat zal in de toekomst waarschijnlijk
steeds minder gebeuren.
In de grote wateren zijn enkele gebieden tot dit type te rekenen: het voor de
visserij gesloten deelvan de Oosterschelde en het Markiezaat.
3. Half-natuurlijke terreinen
Hiertoe behoren vrijwel alle huidige waardevolle natuurterreinen op het
land. De gebieden met één soort beheer (zoals een bepaald maairegiem of
een bepaald type bosbeheer) variëren van enkele aren tot honderden hectaren, maar de ingrepen zijn steeds gedetailleerd, omdat het resultaat in hoge
mate voorspelbaar moet zijn. Overigens komt het zeker binnen de Ecologische Hoofdstructuur vaak voor dat vele verschillende typen van strategie 3
aaneengesloten liggen, wat duidelijke voordelen voor de natuur heeft. Van

Kader 4.9:Naar een begeleid-natuurlijke Imbosch 54'55)
De Imbosch is een bosgebied dat gelegen is in het zuidoosten van de Veluwe. Het vormt een
onderdeel van het Nationaal Park Veluwezoom. Het gebied is in 1938 verworven door Natuurmonumenten. Het traditionele bosbeheer werd door de nieuwe eigenaar voortgezet. Na
de stormen van midden jaren '70 werd er echter begonnen met een omvormingsbeheer.
Dood hout liet men liggen en open plekken werden gecreëerd, zodat het bosecosysteem natuurlijker ging functioneren. Het gebied herbergde veel grote zoogdieren (zoals edelherten),
maar in 1982werd er nog een soort aan toegevoegd: het Rund, in devorm van het 'primitieve'
ras Schotse Hooglander. In dat jaar werd op 170 ha een proef genomen met jaarrond-begrazing door deze runderen. Overwegingen hierbij waren de toenemende vergrassing van het
bos (en de omliggende heideterreinen) en de wens het gebied alseen samenhangend systeem
te beheren. In 1989 werd het tebegrazen gebied uitgebreid tot 1600 ha bos en heide in de Imbosch en omliggende gebieden (Terletse Heide en Delerwoud). In 1993 is het gebied verder
uitgebreid met de Loenermark en voor de toekomst valt een verdere uitbreiding nog te verwachten. Het isdeverwachting datvanaf 1994geen aanvullend bosbeheer meer zal plaatsvinden, zodat het afwisselende landschap van bos en heide als één samenhangend systeem met
behulp van de Schotse Hooglanders beheerd zal worden.
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een in de tijd verschuivend mozaïek van typen (zoals in strategie 1en 2) is
echter geen sprake.
Voor een deel van de terreinen geldt dat het huidige beheer bedoeld isals tegenwicht tegen de invloed van met name verdroging, vermesting en verzuring.Datbetekent dat tot voor kort onbeheerde gebieden in bijvoorbeeld de
duinen (zoals de natuurlijke duinheiden) alsnog in beheer worden genomen. Dit geldt gelukkig (nog) niet voor alle kleine natuurgebieden in Nederland.
4. Terreinen met medegebruik
Deze strategie kan op twee manieren worden toegepast. De eerste manier is
het bewust toepassen van menselijke gebruiksactiviteiten ten behoeve van
natuurwaarden. Voorbeelden zijn allereerst weidevogelgebieden, waar ten
behoeve van bepaalde (dichtheden van) weidevogels een agrarisch beheer
wordt toegepast, vaak door boeren zelf (alofniet op terreinen van natuurbeschermingsorganisaties). Ook de zogenoemde kruidenakkers zijn hiertoe te
rekenen.De mate van natuurlijkheid van dit type gebieden isgering.
De tweede manier is het zo goed mogelijk bijsturen van in principe schadelijk menselijk gebruik wat meestal economische achtergronden heeft. Voorbeelden zijn (vrijwel) alle grote wateren, riet- en boscultures, militaire oefenterreinen, waterwingebieden en dergelijke. Bij de grote wateren wordt
meestal hoog opgegeven van de aanwezige natuurwaarden. Die zijn meestal
ook groot (in absolute zin wellicht zelfs groter dan reedsbestaande begeleidnatuurlijke boslandschappen), maar het menselijk gebruik leidt toch tot een
wezenlijke aantasting van die natuurwaarden. Zo is de Waddenzee een internationaal zeer belangrijk natuurgebied, maar o.a. de bodem en de vissenen kokkelpopulaties worden in hoge mate door de mens verstoord. Zonder
inrichtingsmaatregelen zou hier direkt de strategie nagenoeg-natuurlijk op
kunnen worden toegepast en dat geldt ook voor andere getijdengebieden.
Een andere situatie is die bij duinen waar bosbouw op plaatsvindt of waar
infiltratieplassen zijn aangelegd en bij bos- en heideterreinen waar militaire
oefeningen worden gehouden. In potentie zijn ook ditvaak waardevolle natuurgebieden, maar omvorming naar een natuurlijker en diverser resultaat
zalhier wel denodige inspanning vergen.

Conclusies
In het overgrote deel van Nederland en zelfs in het overgrote deel van de
Ecologische Hoofdstructuur is geen sprake meer van een ongestoord verloop van natuurlijke processen. De oorzaken hiervan zijn het te overheersende menselijk gebruik van het landschap, versnippering (waardoor de processen geen ruimte meer krijgen) en milieuaantastingen. Hierdoor zijn allerlei vormen van beheer noodzakelijk geworden voor het instandhouden van
de biodiversiteit. In de huidige situatie zijn veel gebieden met een hoge natuurwaarde in termen vanbiodiversiteit dus half-natuurlijk.
In diverse projecten is een begin gemaakt met het herstellen of stimuleren
van een breed scala aan natuurlijke processen zoals overstroming, duinverstuiving en begrazing.
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5. Oorzaken en gevolgen

5.0 INLEIDING
Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat er veranderingen optreden in de
aantallen en deverspreiding van soorten. Dat isook het gevalvoor de oppervlakten en soortensamenstellling van levensgemeenschappen. De veranderingen zijn het gevolg van zowel natuurlijke processen als van activiteiten
van de mens. Menselijke invloeden zijn in de loop der tijden steeds belangrijker geworden. Verzuring, verdroging, vermesting en verstoring, versterkt
door versnippering, worden regelmatig genoemd (zie hoofdstuk 4). Voor de
uitvoering van het (rijks)natuurbeleid en voor het beheer van natuurterreinen ishet de vraagwelke oorzaken een rol spelen en vervolgens of en hoe er
ietsaangedaan moet worden.
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de effecten van deze invloeden op de natuur. Meestal zijn oorzaak en gevolg niet goed te ontrafelen,
omdat factoren tegelijk op een individu of een populatie inwerken. De veranderingen in de natuur zijn het gevolg van een optelsom van vele factoren.
In dit hoofdstuk ligt het accent op de invloed van de mens. In hoofdstuk 3
zijn de natuurlijke processen behandeld, welke de basis zijn voor de natuur
die in ons land aanwezig is.Regelmatig wordt naar dit hoofdstuk verwezen
om de invloed van de mens en tegelijkertijd de zwaarte van de veranderingen te verduidelijken.
De invloeden worden afzonderlijk belicht, ingedeeld in thema's zoals gebruikelijk in het natuur- en milieubeleid. Er is een selectie gemaakt: alleen
die thema's komen aan de orde, die door de meeste deskundigen als landelijk belangrijk worden gezien en waarvan de effecten op de natuur duidelijk
gedocumenteerd zijn.
Elkeparagraaf heeft eenzelfde opbouw:
- een korte inleiding waarin een relatie gelegd wordt tussen de veranderingen in de natuur en het specifieke thema;
- de effecten op de natuur door middel van voorbeelden en wetenschappelijke bewijzen van oorzaak en gevolg;
- conclusies.
De behandeling is noodzakelijkerwijs zeer globaal. Lokaal kunnen er grote
verschillen zijn in de intensiteit van de beschreven invloeden. Er kunnen
bovendien meer factoren in het spelzijn dan hier aan de orde komen.
In hoofdstuk 7'Een blik op de toekomst' wordt de informatie uit dit hoofdstuk gecombineerd met de geconstateerde veranderingen en geëxtrapoleerd
naar de toekomst. In hoofdstuk 1 'Samenvatting en conclusies' wordt de balans opgemaakt.
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5.1 DEINVLOEDVAN HET KLIMAAT
Weer en klimaat bepalen in belangrijke mate de verspreidingsmogelijkheden van planten en dieren. Planten en dieren reageren sterk op veranderingen in weer en klimaat. De effecten van de serie milde winters van de laatste
zes jaar bijvoorbeeld zijn duidelijk te zien in het voorkomen van verschillende soorten. De migratie- en vestigingsmogelijkheden voor soorten bepalen in hoeverre de veranderingen in weer en klimaat zichtbaar zijn. Verzuring,vermesting, verdroging en versnippering beperken demigratie- en vestigingsmogelijkheden van soorten. Daardoor worden de effecten van weer
en klimaat versterkt.
In wetenschappelijke kringen bestaat een grote mate van overeenstemming
over de relatie tussen versterkte stijging van het gehalte aan broeikasgassen
in de atmosfeer en een versterkte klimaatsverandering op een mondiale
schaal.Dituitzich inversterkte temperatuurstijging op wereldschaal, veranderingen in neerslag en windsnelheden en een versterkte zeespiegelrijzing.
Wanneer deze veranderingen merkbaar zullen zijn, is vooralsnog niet met
zekerheid te zeggen.

[114
5.1.1 De invloed van het klimaat
Klimaat en klimaatsverandering
Het Nederlandse klimaat is over een langere periode gezien vrij constant.
Dat neemt niet weg dat er van jaar tot jaar grote grote verschillen mogelijk
zijn, ziekader 5.11'2).

Kader 5.1: (Nog) geen versterkte klimaatsverandering in Nederland1-2)
Klimaat is het dertigjarig gemiddelde van klimatologische grootheden als temperatuur, hoeveelheid en duur van de neerslag, of het aantal uren zonneschijn (de normalen). Veranderen
die normalen, dan verandert het klimaat. In een wisselvallig klimaat alsin Nederland zijn heel
wat positieve en negatieve afwijkingen toegestaan voordat de klimaatskarakteristieken beïnvloed worden.
Gemiddelden van een aantal klimaatskarakteristieken uit deze eeuw staan uitgezet in figuur
5.2.Tot in dejaren zeventig schommelde de gemiddelde temperatuur rond 9,1graad Celcius.
Kortdurende afwijkingen naar boven of naar beneden komen geregeld voor. Seizoensverschillen in opeenvolgende jaren kunnen opmerkelijk zijn. De gemiddelde jaartemperatuur in
de periode 1988-1992was zelfs 10,4 graad Celcius. De temperatuursontwikkeling tussen opeenvolgende jaren lijkt een zekere samenhang te vertonen. Neerslag wordt gekenmerkt door
een sterke natuurlijke variabiliteit. Een grotere depressieactiviteit voor de Nederlandse situatie is tot op heden niet aantoonbaar. Dit geldt zowel de gemiddelde windsnelheid als de
stormfrequentie.
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Over nog langere perioden gezien verandert het Nederlandse klimaat. Sinds
de laatste ijstijd bijvoorbeeld volgen periodes van geleidelijk warmer wordend klimaat en geleidelijk koeler wordend klimaat elkaar af. De laatste
koele periode lagtussen circa1600 en 1850.Sindsdien iser een ontwikkeling
naar eenwarmere periode,zie figuur 5.1").
Veranderingen kunnen gelijkmatig optreden -dan is ersprakevan een trend
- , of zeer abrupt, dan is er sprake van een trendbreuk. Het Nederlandse klimaat verandert geleidelijk; er zijn geen harde aanwijzingen voor een trendbreuk in de laatstejaren, zie figuur 5-22).
De gemiddelde temperatuur over de gehele wereld wordt onder andere aan-
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gestuurd door het voorkomen van zogenaamde broeikasgassen in de atmosfeer. Een stijging van de concentratie van deze gassen leidt mondiaal gezien tot een stijging van de gemiddelde temperatuur. Kooldioxide is
een van de belangrijkste broeikasgassen; de concentratie
in de atmosfeer neemt sinds i960 sterk toe. Er wordt
daarom rekening gehouden met een trendbreuk in de
temperatuurveranderingen op een mondiale schaal. In
verband hiermee wordt onder andere gerekend op een
versterkte zeespiegelrijzing. Veranderingen in neerslag,
windsnelheid en stormfrequentie en een toename van
de weersextremen zijn dan waarschijnlijk, maar hoe
dezevoor Nederland zullen uitwerken is onbekend.

Invloed van weer en klimaat op de natuur
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Planten en dieren reageren zonder uitzondering op klimaatsveranderingen. Het tempo en de mate waarin dit
gebeurt zijn sterk afhankelijk van de soort èn van de
omstandigheden waarin zij leven. Ook in een constant
klimaat met wisselende weersomstandigheden veranderen de verspreiding en talrijkheid van soorten en de
soortensamenstelling van
levensgemeenschappen
voortdurend. Dergelijke veranderingen hebben vaak een
cyclisch karakter.
De klimaatsveranderingen in de laatste eeuwen hebben
in wisselwerking met de agrarische activiteiten in
Noordwest-Europa belangrijke veranderingen in het
landschap tot gevolg gehad. De verbreiding van stuifzanden en hoogvenen in de Middeleeuwen bijvoorbeeld
wordt met het toen heersende klimaat in verband gebracht3). In het algemeen ontbreekt het nog aan langjarige waarnemingsreeksen van planten en dieren om
daarmee een eenduidige relatie met de bekende klimaatsveranderingen tekunnen leggen.
De veranderingen ten gevolge van het klimaat worden
in de huidige situatie versterkt door andere factoren.
Vermesting, verzuring, verdroging, verstoring en versnippering doen de kwaliteit van gebieden veranderen
ènverminderen inhoge mate de verspreidingsmogelijkheden van soorten die een lage reproductiesnelheid en
een geringe verbreidingscapaciteit hebben. Dat betekent
dat onder de huidige omstandigheden een klimaatsverandering sterker dan voorheen gevoeld wordt door deze
soorten.

DeGrutto en het weer
Voorjaarsweer is bepalend
voor het succes van gruttobroedsels. Fraai voorjaarsweer
verhoogt het risico van uitmaaien en vertrapping door
vee. In mei verschijnen de kuikens. Deze voeden zichzelf;
eerst met insecten die ze in de
vegetatie bejagen, later met regenwormen. Kleine kuikens
kunnen zich de eerste anderhalve week onvoldoende zelf
verwarmen. Ze worden dan
bijgewarmd door de oudervogels.Bijnat en/of koud weer in
mei moet veel tijd worden gestoken in het opwarmen en is
minder tijd beschikbaar om te
eten. Aanhoudend slecht meiweer leidt tot verhoogde
sterfte; niet van de kou, maar
door verhongering. Kritisch is
ook het moment waarop moet
worden overgeschakeld op regenwormen.
Regenwormen
mogen niet te diep zitten voor
de gruttosnavels. Het mag niet
te droog zijn. Droge voorjaren
kunnen alsnog tot verhongering leiden.
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Kader5.2:Areaaluitbreiding vanwarmteminnende plantesoorten12)
Detabelgeeft eenselectievanplantesoorten,waarvanbekendisdatdezeinNederland,Belgiëen/of aangrenzende
gebieden uitbreiden, zonder datdirect een oorzaak daarvoor isaan tewijzen. In deze tabel zijn temperatuurgetal
(T),continentaliteitswaarde (K)en stikstofgetal (N)volgens Ellenberg15) ofLandolt (i977)'4)per soort aangegeven,
evenalsdelevensvorm(L).
Opvallend ishet feit dateengrootaantal,nietalleen C4-soorten (waarvan datteverwachten valt),maar ookC3soorten een hoge temperatuurindicatie hebben (7of 8volgens Ellenberg, 5 volgens Landolt).Velen hebben een
zuidelijke dan wel zuidwestelijke verspreiding met continentaliteitswaarde 1-3 (oceanisch of subcontinentaal).
Hetisnogteprematuur deuitbreiding van dein detabelvermelde soorten toeteschrijven aan klimaatverandering.Het isechterwel overeenkomstig met datgenewat teverwachten valt alslogische aanpassingbij een temperatuurverhoging alsgevolgvan een verhoogd COz-gehalte.Immers hetzullen toch vooral de warmteminners
zijn (mediterrane soorten ofmetmeer subcontinentaleverspreiding),diehun areaalkunnen gaan uitbreiden.
Opvallend isook datverscheidene soorten eenhogestikstofindicatie hebben,wathetgevalisop openvoedselrijke plaatsen, zoals akkers, braaklanden en wegbermen: vaak plaatsen met een ruderale inslag. Met andere
woorden: hetzijn meer onkruidachtige soorten.Eenverdere uitbreidingvan dezesoorten kan problemen gaan
opleveren, niet alleen in de landbouw, maar ook in meer natuurlijke ecosystemen, waar deze 'weedy species'
andere soorten kunnen gaan verdringen.

Selectie van plantesoorten die in Nederland en/of België en aangrenzende gebieden neiging vertonen t o t uitbreiding.
Een temperatuurtoename zal mogelijk bijdragen t o t een verdere uitbreiding.
L= levensvorm (t=therofyt;h=hemicryptofyt,g=geofyt,c=chamaefyt,b=biannuel); T,K en N= indicatiewaarden voor t e m peratuur, kontinentaliteit en stikstof volgens Ellenberg (1992) of Landolt (1977, cursief), (zie tekst voor verklaring)
(s)m=(sub)meridionale zone; (s)temp.= (sub)gematigde zone; (sub)trop. = (sub)tropische zone; (sub)cosm. = (sub)cosmopolitisch.
Familie:

Amaranthaceae
Portulacaceae
Cyperaceae
Gramineae

Chenopodiaceae
Papaveraceae
Cruciferae

Resedaceae
Papilionaceae
Lythraceae
Umbelliferae
Malvaceae
Scrophulariacea
Plantaginaceae
Compositae

Soort:
Ci-soorten:
Amaranthus blitoides
Amaranthus retroflexus
Portulaca oleracea
Cyperus esculentus
Cynodon dactylon
Digitaria ischaemum
Digitaria sanguinalis
Echinochloa crus-galli
Eragrostis minor
Eragrostis pilosa
Setaria glauca
C,-soorten:
Chenopodium botrys
Ceratocapnos cfaviculata
Fumaria muralis
Cardaria draba
Coronopus didymus
Descurainia sophia
Diplotaxistenuifoiia
Rapistrum rugosum
Sisymbrium austriacum
Reseda luteola
Medicago arabica
Medicago minima
Lythrum hyssopifolia
Oenanthe crocata
Falcaria vulgaris
Abutilon theophrasti
Linaria repens
Parentucellia viscosa
Plantago arenaria
Crépis veskaria
Gnaphalium luteo-album
Inula conyza
Lactuca serriola
Picris echioides
Picris hieracioides
Pulicaria dysenterica
Senecio inaequidens
Tragopogon dubius
Xanthium strumarium
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N.Amer. m/temp .ruder.
N.Arner., subcosm.
trop.
(s)trop.
subcosm.
m-temp subcosm.
Austr-temp subcosm.
w a r m t e m p subcosm.
w a r m temp.
trop.,warm t e m p .
strop-temp, subcosm.

Nerfamarant
Papegaaiekruid
Postelein
Knolcyperus
Handjesgras
Glad vingergras
Harig vingergras
Hanepoot
Klein liefdegras
Straatliefdegras
Geelrode naaldaar

m-sm
sm-temp.
m-temp.
m-sm
trop. cosm.
med.(sub)cosm.
m-temp. ruderaal
m-stemp. ruderaal
m-stemp. ruderaal
m-temp. ruderaal
m-sm
strop + m-temp.
m-temp. subcosm.
Z.W.Eur.
m-temp.
Z.O. Eur.
sm-temp. ruderaal
27Z.W. Eur.
m-temp.
m-tem. ruderaal
subcosm. t e m p
m-temp.
m-temp. ruderaal
m-sm
m-b ruderaal
m-temp.
exoot z.halfrond ruderaal
sm-stemp. ruderaal
m-temp. ruderaal

Druifkruid
Rankende helmbtoem
Middelste duivekervel
Pijfkruidkers
Kleine varkenskers
Sofiekruid
Grote zandkool
Bolletjesraket
Maasraket
Wouw
Gevlekte rupsklaver
Kleine rupsklaver
Kleine kattestaart
Dodemansvingers
Sikkelkruid
Fluweelblad
Gestreepte leeuwebek
Kleverige ogentroost
Zandweegbree
Paardebloemstreepzaad
Bleekgele droogbloem
Donderkruid
Kompassla
Dubbelkelk
Echt bitterkruid
Heelblaadjes
Bezemkruiskruid
Bleke morgenster
Late stekelnoot
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5.1.2 Effecten op de natuur
Voorbeelden van effecten op korte en lange tijdschalen
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De invloed van veranderingen in het weer en het klimaat zijn vooral zichtbaarbij plante- en diersoorten die:
- in Nederland aan de rand van hun areaal voorkomen;
- in Nederland niet in hun voorkeursomgeving zitten (marginale habitats);
- in staat zijn zichzeer snel ofjuist nauwelijks te verbreiden.
Voorbeelden van snelle areaalgrensverschuivingen onder invloed van een serie
warme zomers zijn ondermeerbekend vanvleermuissoorten (zie hoofdstuk4).
Voorbeeldenvanplantesoorten dieinNederland aandezuidkantvanhun areaal
voorkomen zijn Kraaiheide,Zevenster, Linnaeusklokje en Valkruid. Deze soorten zullen bij een geleidelijk warmer wordend klimaat toenemende moeite ondervinden zich te handhaven. Voor warmteminnende soorten als Handjesgras,
VingergrasenPapegaaiekruid geldthettegenovergestelde45),ziekader5.212).
Een voorbeeld van snelle verbreiding en verandering van soortenverhouding op ecosysteemniveau wordt beschreven in kader 5.3'°) en een voorbeeld van genetische verarming op soortniveau door isolatie tijdens de ijstijden in kader 5.4'5).
Langjarige oceanografische cycli in de Noordzee met een klimatologische
achtergrond hebben een belangrijke invloed op de verspreiding van fytoplankton en op de voedselgebieden en paaiplaatsen van pelagische vissoorten en hun predatoren. Dergelijke lange-termijnveranderingen in de watercirculatie van de Noordzee hangen samen met de sterkte van de instroming
van Atlantisch zeewater in de Noordzee en leiden ondermeer tot veranderingen in zoutgehalte en temperatuurverdeling van het oppervlaktewater6-7). De gevolgen daarvan op het voorkomen van dolfijnen in onze kustwateren worden beschreven in hoofdstuk 4.
Zeespiegelrijzing -thans 17cm per eeuw- en vergroting van de getijde-amplitudo (het gemiddelde hoogwater in Den Helder isbijvoorbeeld toegenomen met 22cm per eeuw en het gemiddelde laagwater is gedaald met 12cm
per eeuw) 8 - 9 ), hebben een belangrijk effect op de sedimentbalans en op de
erosie, aanwas ofverlanding van eilanden, slikken, platen en kwelders. In de
Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde blijkt de hoogteligging van de
geulen, platen en kwelders de zeespiegelrijzing en de stijging van het hoogwater nagenoeg te kunnen volgen. Het sediment dat daarvoor nodig is moet
van de buitendelta en de Noordzeekustzone komen. Dit leidt tot een toename van de erosie van het kustsysteem. Zandsuppletie op het strand blijft
het belangrijkste middel om de erosiete bestrijden.

5.1.3 Conclusies
- Het klimaat en de weersinvloeden bepalen in belangrijke mate de verspreiding en de aanwezigheid van plante- en diersoorten en de samenstellingvan levensgemeenschappen.
- Bepaalde soorten zullen door de wisselende weersomstandigheden het
ene jaar wel en het andere jaar niet (veel) voorkomen in ons land. Dit is
een normaal verschijnsel.
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Kader 5.3: Invloed van milde winters op de Waddenzee10)
Kustgebonden mariene fauna kan snel op veranderde weersomstandigheden inspelen. De eieren en/of larven van deze soorten zijn veelal pelagisch en worden gemakkelijk over grote afstanden langs de kust getransporteerd. In de groep die ten gevolge van milde winters bevoordeeld wordt zijn predatoren goed vertegenwoordigd. De serie milde winters sinds 1989 had
een beperkte broedval van kokkels en mossels tot gevolg, terwijl predatoren van jonge stadia
van deze tweekleppigen juist in hoge dichtheden voorkwamen. Bovendien was er een intensiveringvan devisserij op schelpdieren. Het resultaat isdatbeide schelpdiersoorten bijna van
de droogvallende platen in de Waddenzee verdwenen zijn. De serie milde winters sinds 1989
heeft belangrijke veranderingen in de faunistische samenstelling en het functioneren van het
ecosysteem Waddenzee tot gevolg gehad. De veranderingen zijn ingrijpender dan die tengevolgevan de eutrofïëringsperiode in dejaren tachtig.

Kader 5.4: De invloed van klimaatsverandering op genetische diversiteit 15 )
Recent onderzoek aan enkele hoog- arctisch broedende steltlopersoorten heeft uitgewezen
dat devariatiebinnen het onderzochte genetische materiaal van de Steenloper beperkt is.Eris
wereldwijd waarschijnlijk sprake van maar één type (ondersoort). Bij de Bonte strandloper is
de variatie groter: er kunnen vijf genetisch duidelijk verschillende ondersoorten worden onderscheiden.
De genetische homogeniteit van de Steenloper is een aanwijzing dat deze soort ten tijde van
de laatste ijstijd een zeer beperkte populatie-omvang heeft gekend, met wellicht hooguit enkele duizenden exemplaren. De arctische broedgebieden van deze soort zijn waarschijnlijk in
de laatste ijstijd (80.000-10.000 jaar geleden) bijna geheel door de ijskap bedekt geweest. De
soort heeft zich toen in één of misschien enkele geschikte broedgebieden (réfugia) teruggetrokken. Hierdoor isdepopulatie genetisch zeer uniform geworden, hetgeen nog in denu circumpolairbroedende soort tezien is.
In het geval van de Bonte strandloper moet sprake zijn geweest van meer dan één refugium
die ruimtelijk van elkaar gescheiden waren. Door isolatievan deverschillende populaties binnen de réfugia heeft met de tijd genetische diversiteit op kunnen treden. Dezeverschillen zijn
tot nu toe behouden gebleven. De oudste splitsing tussen populaties heeft 220.000 jaar geleden plaatsgevonden. De afsplitsing van Westeuropese bonte strandlopers dateert van circa
120.000jaar geleden.
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Het klimaat wordt langzaam warmer over een periode van enkele eeuwen gezien. Dit heeft invloed op de soortensamenstelling van vegetaties.
Erisechter nog geen sprakevan een versterkte temperatuurstijging in het
Nederlandse klimaat. De verwachtingen zijn dat mondiaal een versterkte
temperatuurstijging optreedt.
Klimaatverandering zorgt voor zeespiegelrijzing. Menselijke ingrepen in
Nederland zorgen voor extra verschillen tussen hoog- en laagwater.
Wadplaten, geulen en kwelders kunnen de zeespiegelrijzing nagenoeg
volgen. Het geheel van factoren leidt wel tot extra erosie van de duinen
en waddeneilanden langs de zeekust. Zandsuppletie op de stranden compenseert de erosie.
De reactiemogelijkheden van plante- en diersoorten op weersinvloeden
en klimaatverandering worden sterk bepaald door hun verbreidingscapaciteit en de ligging van geschikte leefgebieden. Factoren als verzuring,
vermesting, verdroging en versnippering zijn daar ook van invloed op en
naar verwachting versterken deze de effecten van weer en klimaat op de
toestand vande natuur.
[120

5.2 DEINVLOEDVAN VERZURING,VERMESTING ENVERDROGING
Verdroging, verzuring en vermesting zijn drie factoren, die momenteel in
hoge mate het functioneren van ecosystemen beïnvloeden. In bepaalde gevallen zijn de veranderingen onomkeerbaar. De factoren hebben een grote
invloed op de soortensamenstelling en verspreiding van soorten. Naar het
oordeel van deskundigen wordt bijvoorbeeld een derde van de soorten hogere planten door deze factoren negatief beïnvloed. Een achtste deel wordt
positief beïnvloed door vermesting maar er worden nauwelijks plantesoorten positief beïnvloed door verdroging en verzuring. De verandering in de
samenstelling van de vegetaties en de kwaliteit van het water heeft vervolgens weer invloed op de diersoorten. Naar schatting ondervindt het merendeel van de libellesoorten door deze factoren een negatieve invloed en geldt
hetzelfde voor een derdevan de dagvlinders1).
Verdroging, verzuring en vermesting oefenen vrijwel overal in Nederland
hun invloed uit. In hun werking en invloed is een aanzienlijke overlap aanwezig.Verdroging heeft bijvoorbeeld vermesting alsbijkomend effect, sommige stoffen werken verzurend en vermestend tegelijk. In dit hoofdstuk
worden de factoren eerst afzonderlijk behandeld en daarna in de probleemanalyse gezamenlijk aan de orde gesteld. De effecten op de natuur worden
vooral in samenhangbehandeld en inbeperkte mate per thema.

5.2.1 Verzuring
Wat is verzuring?
Verzuring is het proces waarbij zuurvormende stoffen afkomstig uit industrie, verkeer en landbouw invloed uitoefenen op ecosystemen. De neerslag
(vanuit de lucht) van grote hoeveelheden zure ofzuurvormende stoffen versnelt in veel gevallen de natuurlijke verzuring van de bodem. In natuurlijke
omstandigheden vergt zo'n proces honderden tot duizenden jaren (zie
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hoofdstuk 3);vaak komt het door andere processen als
overstroming ofverstuiving nooit zo ver. De belangrijkste verzurende stoffen in de neerslag zijn zwaveldioxide
(S0 2 ), stikstofdioxide (NOJ en ammoniak (NH3), zie figuur 5.3en 5.418).
De neerslag komt vrijwel overal in Nederland terecht,
zodat grote oppervlakten beïnvloed worden.
De Grutto en verzuring
Zwaveldioxide en stikstofdioxide vormen in contact
met water en zuurstof onmiddellijk zuren (zwavelzuur,
respectievelijk salpeterzuur). Voor ammoniak is dit niet
het geval. In de bodem wordt het echter door micro-organismen omgezet in salpeterzuur en het werkt dan
toch verzurend. Dit proces heet nitrificatie. De nitrificatie verloopt snel en volledig in zure bodems (pH lager
dan 5). In Nederland is het waarschijnlijk in zure (bos-,
heide-) bodems een algemeen verschijnsel 34 ' 5 ).

Deinvloed van verzuring op natuur
Afhankelijk van de chemische samenstelling van de bodem en van het grondwaterpeil blijft een kleiner of groter deel van de zure depositie achter in de bodem. Het
andere deel verdwijnt naar diepere lagen en komt uiteindelijk terecht in gebieden met grondwaterkwel. Het
achterblijvende deel krijgt van nature slechts in beperkte mate de kans om daadwerkelijk debodem te verzuren, doordat er in debodem processen werkzaam zijn
die een buffer vormen (de verzuring tegengaan). Uit kader 5.5blijkt dat de buffercapaciteit wisselt per bodemtype en de mate van belasting.
In het algemeen reageert de vegetatie zeer gevoelig op
veranderingen in de zuurgraad van de bodem; verzuring
leidt daardoor alsnel tot een wijziging van de soortensamenstelling. Voorbeeld daarvan zijn de heischrale soorten (zoals Rozenkransje en Valkruid) die al sterk in aantallen en verspreiding afnamen voordat de massale vergrassing van de heide begon 6 ). Bij een zeer hoge
zuurgraad wordt groei tenslotte voor veel soorten planten vrijwel onmogelijk. Er blijven soorten over die van
nature goed zijn aangepast aan zeer zure omstandigheden (zoals Struikheide en Bochtige smele).Naar het oordeel van deskundigen profiteert vrijwel geen enkele
plantensoort echt van verzuring. Deze factor heeft een
negatief effect op ten minste een vijfde deel van de Nederlandse flora. De internationaal belangrijke en de nationaal bedreigde soorten ondervinden echter meer negatieve invloed (respectievelijk een kwart en een derde
van de soorten)1).
De achteruitgang van de flora in kalkrijke gebieden heeft

Een rijke regenwormenfauna is
vermoedelijk een belangrijk vestigingscriterium voor gruttovrouwtjes. Verzuring van graslanden heeft een sterk negatief
effect op de regenwormenfauna.
De graslanden worden ongeschikt om in korte tijd voldoende
eiwitrijk voedsel te verzamelen.
Verzuring treedt op als percelen
uit intensieve cultuur genomen
worden, bekalking wordt stopgezet en bijvoorbeeld ten behoeve
van natuurbeheer verschraald
worden.
Percelen die arm aan bodemfauna
zijn hoeven niet ongeschikt te
zijn. Iets verschraalde graslandflora is rijk aan insekten: het
hoofdvoedsel voor gruttokuikens. Waar voedselrijke en voedselarme percelen aan elkaar grenzen, broeden grutto's vaak in de
voedselrijke percelen en worden
de kuikens grootgebracht in de
voedselarme percelen. Dit is precies andersom alsin de oorspronkelijke gruttokolonies op heidevelden en hoogvenen. Daar werd
in de voedselarme delen gebroed
en werden de kuikens naar relatief voedselrijke plekken gevoerd. De voedselrijke plekken
van toen zijn vergelijkbaar met
verschraald voedselarm grasland
vandaag.
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doorgaansandere oorzaken (vermestingparagraaf 5.2.2enverdroging paragraaf
5.2.3). Bij de huidige depositie duurt het tientallen (lokaal in de duinen) tot
duizendenjaren (Zuid-Limburg) voordatverzuringdaareenrolgaat spelen.

Waarzijn problemen te verwachten?
Strikt genomen geldt het bovenstaande alleen voor minerale bodems (zand-,
klei- en kalkbodems). Naar effecten van verzuring op organische bodems
(veenbodems) is weinig onderzoek gedaan. Waarschijnlijk zullen op deze
gronden de effecten van verdroging en vermesting (direct, of alsindirect gevolgvan verdroging) veelbelangrijker zijn dan dievan verzuring.
De meeste Nederlandse bodems van hogere zandgronden en kalkarme duinen zijn gevoeligvoor verzuring, zie figuur 5.518).

in de

periode
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Kader 5.5:Zuurgraad van de bodem als resultaat van de toevoer van verzurende
stoffen64)
De verhouding van zure en basische stoffen wordt uitgedrukt in pH.Water met een pH van7
is neutraal, hoger dan 7is het water basisch, lager dan 7zuur. Een hoge zuurgraad wordt aangeduid met een laagpH-getal.
De verzuringssnelheid van de bodem hangt sterk af van de samenstelling van de bodem. De
samenstelling bepaalt welkebuffermechanismen aanwezig zijn en hoe langhet duurt voordat
debuffers op zijn. Devolgende buffermechanismen worden onderscheiden:
- Carbonaat-verwering (vooral oplossen van kalk): kalkhoudende bodems (met meer dan
0,3% carbonaat) bezitten een zeer groot bufferend vermogen. In principe zal in een bodem
depH niet onder 6,8 dalen zolang ernog kalkaanwezigis.
- Kationen-omwisseling: inbodems met een pH 5-7wordt zuur gebufferd door uitwisseling
van (kat-)ionen (als calcium, magnesium, natrium en kalium) voor waterstofionen. Het
bufferend vermogen ten gevolge van kationenomwisseling is slechts gering. Daarom leidt
depositie van zuur juist bij gronden in dit bufferbereik (matig zuur, zwak gebufferd) tot
een snelle dalingvan de pH.
- Silicaatverwering: bij een pH onder 5worden primaire mineralen (vooral veldspaten) omgezet in kleimineralen. Dit proces zorgt voor een groot bufferend vermogen (de Nederlandse zandgronden bevatten ca.10%van dergelijke mineralen). Dit proces verloopt langzaam en kan de huidige zuurdepositie niet bijhouden. Deze buffer vervult in de huidige
omstandigheden een ondergeschikte rol;de pH van debodem daalt snel.
- In oplossing gaan van aluminium. Omdat de silicaatverwering langzaam verloopt (in verhouding tot de hoeveelheid verzurende stoffen die aan de bodem worden toegevoegd),
treedt bij een pH rond 4 een volgend buffermechanisme in werking: het in oplossing gaan
van aluminium die gebonden is in organische stof. Vooral wanneer de pH lager is dan 4.2
kunnen zeer hoge concentraties aan aluminium inbodemvocht en grondwater optreden.
Opgemerkt moet echter worden dat bij de huidige depositie van zure of zuurvormende
stoffen op de armste gronden de aluminiumbuffer op een termijn van enkele decennia uitgeput kan zijn, waarna depH tot waarden rond 3zal dalen.
overheersend buffermechanisme
carbonaatverwering

kationenomwisseling
silicaatverwering
4.2
"O

aluminiumbuffering
N

tijd
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figuur5.5

Overzicht vangronden diegevoelig zijn voor verzuring

,s

).

Weinig gevoelig zijn dekalkhoudende gronden (Zuid-Limburg, duinen ten
zuiden van Bergen, jonge zeeklei), landbouwgrond die bekalkt wordt en
gronden diein contact staan metgebufferd grond- of oppervlaktewater. De
effecten opsoorten envegetaties komen in5.2.4 aan bod.
Enkele specifieke probleemgebieden worden hier apart vermeld: vennen en
landbouwgebieden.
Verzuring heeft eenbelangrijke invloed opvennen. Doordat de uitwisseling
van water metde (meestal ookzwak gebufferde) omgeving gering is nemen
de vennen ongeveer dezuurgraad vanhetregenwater aan 47 ). Eriseen buffermechanisme in de vorm van vastlegging van sulfaat in de zuurstofloze
bodem (indevorm vanonoplosbare sulfiden). Wanneer echter in drogezomers debodem aandelucht wordt blootgesteld treedt oxidatie op en komt
het zuur weer vrij. De effecten van zo'n 'zuur-schok' kunnen nog jaren
voortduren, enleiden toteensterke achteruitgang van gevoelige soorten 8 ).
Landbouwgrond wordt vaak bekalkt. Ditbetekent dater voortdurend buffermateriaal in de bodem komt. Wanneer landbouwgrond uit productie
wordt genomen kan deze door het stopzetten van de bekalking eveneens
zuurgevoelig worden, zeker alshetom droge zandgrond gaat. Indatgevalis
er eenreëel gevaar datereen 'chemische tijdbom' afgaat (ziekader 5.10).In
Nederland is namelijk 80.000 hectare landbouwgrond verontreinigd met
zware metalen. Indien verzuring optreedt bestaat het risico dat aan debodem gebonden zware metalen gemobiliseerd worden en versneld uitspoelen 9 ' 1011 ). Ditlevert in dewaterrijke gebieden effecten opinde natuur inde
vorm vanvergiftiging (zie5.3).
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5.2.2 Vermesting
Wat is vermesting?
Vermesting treedt op als de mens grote hoeveelheden meststoffen in het
milieu brengt, zietabel 5.1.
Tabel 5.1 Milieubelasting vermestende stoffen in 1985-1986 en
1990 in miljoen kg-)

199

1985-1986
FOSFOR
Aanvoer oppervlaktewater
Accumulatie landbouwgrond
Accumulatie niet-landbouwgrond
STIKSTOF
Aanvoer oppervlaktewater
Accumulatie landbouwgrond
Accumulatie niet-landbouwgrond

33
88
22

25
66
22

266
266

258
258

516
118

300
110

Planten hebben voor hun groei circa 15mineralen nodig, die zij grotendeels
uit debodem opnemen. Van deze mineralen zijn stikstof (N,als ammonium
ofnitraat) en fosfor (P,als fosfaat) in betrekkelijk grote hoeveelheden nodig,
terwijl zij niet altijd gemakkelijk uit de bodem zijn op te nemen. Dit komt
doordat stikstof in debodem zeer weinig wordt gebonden en dus gemakkelijk uitspoelt, terwijl fosfor juist zeer sterk wordt gebonden en dus niet altijd
opneembaar is (ook al is het wel aanwezig). Deze twee mineralen treden
daarom meestal op als groeibeperkende factoren. Op minerale bodem en in
zee is meestal stikstof groeibeperkend, op organische bodem en in binnenwater meestal fosfor. Meststoffen worden in de agrarische bedrijfsvoering
bewust toegepast om de groeibeperkingen op te heffen. Vermesting beïnvloedt de natuurlijke omstandigheden zodanig dat voedselarme tot matig
voedselrijke gebieden voedselrijk worden.

Kader 5.6:Atmosferisch transport van stikstofverbindingen.
De via de atmosfeer getransporteerde stikstof bestaat voor ca. 2/3 uit ammoniak, die vrijwel
geheel afkomstig is uit de landbouw: geëmitteerd uit stallen en opslag (ca.40% van alle ammoniak), na uitrijden (ca. 50%), en tijdens beweiden (ca. 10%) 49 ). De overige 1/3is stikstofdioxide dat afkomstig isuit industrie en huisverwarming (ca.50%) en verkeer (ca.50%). Stikstofdat op de bodem terecht komt wordt in het algemeen snel door planten opgenomen; bij
ammoniak kan zelfs opname direct uit de atmosfeer plaatsvinden. Bij zeer hoge belasting
treedt echter op den duur verzadiging op en spoelt stikstof (alsnitraat) uit naar diepere lagen
en komt zoin het grond- en oppervlaktewater en tenslotte in zee.

125]

TOESTAND V A N DE NATUUR 2

Onbedoeld transport van meststoffen naar natuurgebieden kan op de volgende wijzen plaatsvinden, zie kader
5.6:
1. door verwaaien van kunstmest (van lokaalbelang);
2. door transport via de atmosfeer (van regionaal belang);
3. door transport via grond- en oppervlaktewater (van
landelijk belang).
Onbedoelde toevoeging van meststoffen kan plaatsvinden door verdroging en vervolgens mineralisatie van organischebodems (veenbodems).

Deinvloed op natuur

[126

De meststoffen beïnvloeden het milieu zowel buiten als
binnen natuurgebieden omdat zijvrij gemakkelijk in het
milieu verspreid worden. Onbedoeld treedt daardoor
over het gehele land groeistimulering op. De stikstofminnende snelgroeiende plantesoorten profiteren hier
het meest van en verdringen dan de oorspronkelijk aanwezige, traag groeiende soorten. Dit is geen tijdelijk
fenomeen; de toegevoegde stoffen verdwijnen niet snel
uit het systeem. Op droge, minerale bodems komt de
opgenomen stikstof uiteindelijk door bladval en door
verteringvan dode planten en dieren weer op de bodem
terecht (in destrooisellaag). Het kan daar door micro-organismen vrijgemaakt worden (mineralisatie), waarna
een deel weer door de vegetatie wordt opgenomen. De
totale hoeveelheid stikstof die in het ecosysteem circuleert wordt hierdoor steeds groter. Dit is een normaal
verschijnsel bij het ouder worden van ecosystemen (zie
hoofdstuk 3). Door stikstofdepositie wordt dit proces
echter sterk versneld. De successie (opeenvolging van
vegetatiestadia) wordt hierdoor ookversneld. Inveelgevallen treedt spoedig 'verruiging' op, d.w.z. dominantie
van enkele grote en snelgroeiende soorten (vooral grassen, Grote brandnetel en Braam). Voorbeelden zijn o.a.
de vergrassing van de heide, verruiging van bosondergroei, dominantie van het gras Gevinde kortsteel in
kalkgrasland. Er is sprake van een zichzelf versterkend
proces. De toename van grassen leidt tot een toename
van bladoppervlak, waardoor de vegetatie ook meer
meststoffen invangt. Dit levert weer eenversterking van
degroeiop 6? ).
In veel gevallen treedt ook ophoping van strooisel op. In
heide is strooiselophoping één van de factoren die het
optreden van keverplagen, en daarmee de vergrassing,
versnelt12). In bossen kan een dikkere strooisellaag één
van de oorzaken zijn van de achteruitgang van mycorrhiza-paddestoelen 13 ). Het strooisel is meestal zeer stik-

DeGrutto en vermesting
Bemesting bij voedselarme natuurlijke omstandigheden leidt
eerst tot een verhoging van het
voedselaanbod voor grutto's.
Zekunnen dan in hogere dichtheden voorkomen. Dit heeft
z'n grenzen. Bij toenemende
bemesting kan gras vroeger geoogst worden en het vee eerder
naar buiten. Dit leidt tot verhoogde verliezen onder broedsels. Uiteindelijk kunnen de
verliezen zodanig oplopen dat
onvoldoende nageslacht geproduceerd wordt om de normale
sterfte onder oude vogels te
compenseren. Gruttopopulaties gaan dan in grootte achteruiten sterven opden duur uit.
Bij bemesting met meer dan
200 kg stikstof per hectare treden directe negatieve effecten
op. Het aantal regenwormen
dat eerst toenam neemt dan
weer af. Belangrijker nog is dat
een verschuiving optreedt in
de soortensamenstelling van
de bovengrondse insektenfauna. Grotere soorten worden
schaarser, kleinere juist talrijker. Het insektenaanbod als
voer voor gruttokuikens verandert. Minder grote prooien betekent meer inspanning en
kleinere marges voor kuikens
om bijtijds voldoende voedsel
op tenemen en te overleven.
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stofrijk ' 4 ).Door een kleine wijziging in deverhouding tussen de vastlegging
en de mineralisatie van stikstof (b.v. na bekalken om de zuurgraad te verlagen) kan zeer veel stikstof uit dit strooisel worden vrijgemaakt, wat leidt tot
verdere verruiging '5).
Naar het oordeel van deskundigen reageert een zesde deel van de Nederlandse flora negatief op het huidige bemestingsniveau en een tiende deel
positief1).De internationaal belangrijke soorten reageren wat negatiever. Een
derde deel van de nationaal bedreigde plantesoorten reageert negatief en
geen enkele soort positief.
Op (periodiek) waterverzadigde en daardoor zuurstofloze bodems wordt nitraat door micro-organismen omgezet in moleculaire stikstof, die vervluchtigt (denitrificatie). De toegevoerde stikstof heeft onder die omstandigheden
weinig effect.
Fosfor (meestal in de vorm van fosfaat) wordt in de bodem sterk gebonden.
Het is niet vluchtig en wordt daarom niet via de atmosfeer getransporteerd.
Door de zeer hoge bemestingsniveaus treedt op landbouwgrond verzadiging
met fosfor enuitspoeling naarhet grond- en oppervlaktewater op. Momenteel
isongeveer 20%van de Nederlandse landbouwgrond met fosfor (fosfaat) verzadigd16).Ongezuiverd rioolwater isook eenbelangrijkebronvan fosfor in oppervlaktewater. Door de fosfortoevoer neemt de algengroei, en hiermee de
troebelheid van het water sterk toe.Algenbloei en een sterke toename van de
Brasemten kostevananderevissoorten kunnen hiervanhetgevolg zijn.

Waarzijn problemen te verwachten?
In principe zijn alle Nederlandse gronden gevoelig voor vermesting. Kwelders en van nature voedselrijke kleigronden zijn relatief minder gevoelig
dan de andere gronden. Problemen zullen zich in het bijzonder voordoen in
de voedselarme milieus (zowel land- alswatermilieus, en zowel kalkrijke als
kalkarme milieus).

5.2.3 Verdroging
Wat is verdroging?
Een gebied wordt als verdroogd aangemerkt als aan dat gebied een natuurfunctie is toegekend en de grondwaterstand in het gebied onvoldoende
hoog isdanwei de kwel onvoldoende sterk om bescherming van de karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische waarden waarop de funktietoekenning is gebaseerd, in dat gebied te garanderen. Een gebied met een natuurfunctie wordt ook als verdroogd aangemerkt als ter compensatie van
een te lage grondwaterstand water met een voor die natuurfunctie onvoldoende kwaliteit moet worden aangevoerd 17 ).
Oorzaken van verdroging zijn:
1. veranderde (snellere) waterafvoer: door drainage van landbouwgrond en
kanalisatie vanbeken en rivieren;
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2. wateronttrekking vanwege waterverbruik voor drinkwater, industrie en landbouw;
3. toegenomen verdamping door gewaskeuze in de
landbouw enboomsoortenkeuze in de bosbouw.
De effecten hiervan zijn in het algemeen ook voelbaar
buiten de gebieden waar deafvoer of onttrekking plaatsvindt.
DeGrutto en verdroging
Invloed op de natuur
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Het effect van verdroging op natuurwaarden is in veel
gevallen duidelijk, maar vaak als afzonderlijk effect zeer
moeilijk vast te stellen omdat verdroging bijna altijd samengaat met vermesting en verzuring. Als verdrogingsgevoelige plantesoorten kunnen worden beschouwd de
zogenaamde freatofyten: soorten die afhankelijk zijn
van grondwater in de wortelzone gedurende tenminste
een deel van het jaar19).Ditbetreft 568 soorten (inclusief
waterplanten), dat iscirca40%van de Nederlandse flora.
Naar het oordeel van deskundigen profiteert geen enkele soort van de huidige verdroging. Een achtste deel
van de plantensoorten reageert negatief). Als de internationaal belangrijke en de nationaal bedreigde plantesoorten worden beschouwd blijkt respectievelijk een
vijfde en een kwart van de soorten negatief te worden
beïnvloed.
Een voorbeeld van achteruitgang, waarbij verdroging de
hoofdrol speelde vormt de vegetatie van natte duinvalleien die in de loop van deze eeuw sterk is achteruitgegaan door verdroging ten gevolge van drinkwateronttrekking20).
Verdroging kan ook indirect bijdragen aanvermesting of
verzuring. Wanneer organische bodems uitdrogen kan
zuurstof in de bodem doordringen, waardoor de denitrificatie stopt en een sterke mineralisatie op gang komt;
hierbij komt veel stikstof vrij. Verdroging kan leiden tot
verzuring wanneer de toestroom (kwel) van dieper,
vaak goed gebufferd en kalkrijk grondwater vermindert.
Het lokale grondwater zal dan onder invloed van regenwater verzuren.

Waarzijn problemen te verwachten?
Het eerste landelijke beeld van de omvang van verdrogingdateert van 198922).
Volgens de meest recente inzichten van het RIZA, de
provincies en het RIVM ishet areaal verdroogde natuurgebieden ongeveer 424.000 ha groot, zie figuur 5.6.2).
Een groot deelvan het bosareaal isin deze inventarisatie
nog niet definitief beoordeeld op verdroging: ook hier-

Verdroging wordt bevorderd
door ontwatering en drainage.
In combinatie met een verhoogde mestgift wordt zo de
grasgroei bevorderd. Verdroging in weidevogelgebieden
maakt de grond vroeger in het
voorjaar toegankelijk voor vee
en zware machines en de versnelde opwarming van de bodem maakt een vroege ontwikkeling van de vegetatie mogelijk. Machines en veepoten zijn
vroeger aanwezig en veroorzaken toenemende verliezen onder eieren en kuikens.
Als ontwatering en drainage
gevolgd worden door perioden
met droog weer, zullen regenwormen zich versneld terugtrekken in de bodem en buiten
bereik komen van gruttosnavels. Terreinen die vroeg in het
voorjaar nog geschikt waren als
broedplaats kunnen zo in de
loop van het voorjaar ongeschikt worden. Wanneer vogels nesten zijn kwijtgeraakt
worden in deze sterk verdroogde percelen geen vervolglegsels gelegd. Eris minder
compensatie voor verliezen en
deze verliezen hebben een groter effect op de totale reproductie.
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figuur 5.6

Locatiesvan verdroogde gebieden in Nederland in 19902).

van iseen aanzienlijk deelverdroogd. Vochtige bosgezelschappen komen aldaar niet (meer) tot ontwikkeling'7'21).
Hierbij isnog geen onderscheid gemaakt tussen matig en ernstig verdroogde
gebieden. In oudere inventarisaties wordt ruim 80.000 hectare als ernstig
verdroogd aangeduid 22 ' 2? ). Dit is waarschijnlijk in werkelijkheid een veel
groter areaal. Deze gegevens betekenen dat een substantieel deel van de natuurgebieden verdroogd is. (N.B. in hoofdstuk 4 is melding gemaakt van
450.000 hectare natuurgebied, inclusief alle bossen, doch exclusief de weidevogelgebieden; in de inventarisaties van verdroogde arealen zijn de weidevogelgebieden meegenomen). Over het geheel levert de landbouw de
hoogste bijdrage aan de totale verdroging (door drainage, beregening, en
verhoogde verdamping ten gevolgevan een hogere gewasproduktie).

5.2.4 Probleemgebieden en effecten
De drie milieuthema's oefenen hun invloed uit over een groot deel van Nederland. Verzuring treedt voornamelijk op de zandgronden op, vermesting
speeltbijna overal enverdroging komt ook op zeer veel plaatsen voor. De effecten zijn daardoor zelden eenduidig aan één invloed toe te schrijven; vaak
iser sprakevan gecombineerde effecten. De effecten van de drie thema's zijn
beschreven in dezelfde volgorde als bij de plantengemeenschappen is gehanteerd (zie paragraaf4.3).Getracht is de effecten zoveel mogelijk te kwantificeren.

Noordzee, kustzee en Waddenzee
Het Nederlandse kustwater issterkvermest: ongeveer 50%van de voedings-
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stoffen in een enkele tientallen kilometers brede strook voor de kust is van
afkomstig van menselijke activiteiten ^^s^ 6 ).
Vermesting leidt tot een toename van fytoplankton (kleine eencellige wieren) en grotere wieren zoals Zeesla.Dezeveroorzaakt op haarbeurt veranderingen in de voedselketens. De toename van een bepaald soort fytoplankton
(Phaeocystis) leidt bijvoorbeeld niet tot een toename van schelpdieren, omdat deze soort niet wordt gegeten en zelfs tot een afname van mosselen omdat de voortplanting negatief wordt beïnvloed 2J-lS). De vermesting heeft lokaal de productie van algen en kleine dieren doen toenemen, vooral in de
westelijke Waddenzee 27).
Het optreden van zeer lagezuurstofgehaltes in grote gebieden van de Duitse
Bocht wordt toegeschreven aan de toegenomen productie 29).Dit leidt waarschijnlijk weer tot sterfte van bodemdieren en vissen. De vermesting lijkt
ook de oorzaak te zijn van de toename van giftige algen. Hierdoor kunnen
eveneens bodemdieren en vissen sterven 26 ).
Inmiddels is gebleken dat vermesting (en microverontreinigingen) een effect hebben op de samenstelling van de levensgemeenschappen van de bodem van de Noordzee. De veranderingen zijn onder andere geconstateerd in
de Doggersbank en zijn aldaar in elkgeval niet door visserij veroorzaakt. Een
vergelijking tussen dejarenvijftig en dejaren tachtig toont een toename van
het soortenaantal, toename van opportunistische kortlevende soorten en
een afname van langlevende tweekleppige schelpdieren. Soortgelijke veranderingen als in de Doggersbank zijn ook elders in de Noordzee en de Oostzee geconstateerd 62 ).

Binnenwateren
Veel Nederlandse binnenwateren zijn troebel door een sterke algengroei. In
die gevallen komen waterplanten niet of nauwelijks meer voor en de visstand bestaat uit slechts enkele planktonetende soorten (Brasem en Blankvoorn). Zichtjagers als de Snoek zijn door de vertroebeling vrijwel verdwenen. De vertroebeling wordt in eerste instantie veroorzaakt door vermesting, maar wordt mede in stand gehouden door vissen die in de bodem naar
voedsel zoeken. Hierdoor zal een vermindering van de stiksof- en fosfaatbelasting niet direct leiden tot een vermindering van de vertroebeling. Met Effect Gerichte Maatregelen ('Actief Biologisch Beheer') kunnen echter goede
resultaten worden bereikt29). Dit Actief Biologisch Beheer bestaat grotendeels uit het wegvangen van bodemwoelende en planktonetende vis (Brasem, Karper en Blankvoorn). De huidige praktijkproeven wijzen er op dat,
wanneer het water eenmaal helder is,waterplanten het verloren terrein heroveren; bij lage stikstof- en fosfaatbelasting en een toename van vissoorten
alsde Snoek wordt de groei van algen, en daarmee nieuwe vertroebeling, tegengegaan. Het systeem herstelt zich dan weer. Praktijkproeven lopen al enkele jaren onder andere in het Veluwemeer, Botshol en de Nieuwkoopse
plassen.

Beken
De biologische effecten van verzuring van sprengen en beken zijn sinds kort
bekend van deVeluwe 30 ).Gemiddeld genomen duurt het ruim 80 jaar voor-
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dat aldaar in de bodem doorgedrongen regenwater in de sprengen en beken
komt. Een vergelijking van monsters tussen 1974 en 1990 leert dat de samenstelling van de diatomeeënflora verandert. De verandering indiceert een
verhoging van de zuurgraad, hetgeen alleen door externe verzurende stoffen
kan zijn veroorzaakt.

Vennen
Zowel de hogere planten als het fytoplankton (diatomeeën, zwevende kiezelalgen) van de Nederlandse vennen zijn in de loop van deze eeuw sterk
achteruitgegaan. Bij de hogere planten betreft het vooral de plantengemeenschap van Biesvaren en Waterlobelia en de plantengemeenschap van de
Veelstengelige waterbies (zie paragraaf 4.3). De plantengemeenschap van
Biesvaren en Waterlobelia komt vooral voor in vrij diep water. Oeverkruid,
twee soorten Biesvaren en Waterlobelia zijn kenmerkende soorten. Voor
1950 waren er nog 535vennen waarin minstens één van deze soorten voorkwam, na 1980 waren dit ernog 527).De plantengemeenschap van Veelstengelige waterbies komt voor op periodiek droogvallende oevers, zie figuur
5732)De kenmerkende grassoort Moerassmele kwam vóór 1950 nog in 132 uurhokken voor, na 1980 in slechts 103I). De soortendiversiteit aan diatomeeën
is in de loop van deze eeuw sterk achteruitgegaan. Het totaal aantal soorten
per ven is hierdoor met circa 1/3 tot de helft gedaald4). De afname van de
soortendiversiteit van diatomeeën is het sterkst in vennen zonder een organischebodem, diein droge zomers (gedeeltelijk) droogvallen.
Zowel verzuring, vermesting alsverdroging zijn verantwoordelijk voor deze
veranderingen 32 ), maar waarschijnlijk heeft verzuring de hoofdrol gespeeld.
De genoemde plantengemeenschappen hebben nu meestal plaatsgemaakt
voor een eenvormige vegetatie van Knolrus en veenmossen. In veel vennen
is één zuurresistente diatomeeënsoort (Eunotia exigua) sterk gaan domineren ten kostevan andere soorten 8 ). Ook de achteruitgang van de Heikikker is
een gevolg van verzuring van vennen. Bij een hoge zuurgraad (pH lager dan
4) beschimmelen de eieren, terwijl de larven mogelijk gevoelig zijn voor
hoge aluminiumconcentraties 33 ).
Naar herstelmaatregelen is weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat
toevoer van gebufferd (grond- of oppervlakte-) water, eventueel in combinatie met uitbaggeren, een gunstig effect zalhebben 34 ).Dit isbijvoorbeeld in
de praktijkproef in het Beuven geconstateerd.
Bekalken van vennen leidde in een aantal gevallen tot een toename van
soorten die vermesting indiceren en is daarom voor de diatomeeën minder
gunstig35).

Droge graslanden
Graslanden in duinen
In de droge duinen treedt op veel plaatsen een sterk toenemende dominantie van enkele soorten op, waarschijnlijk als gevolg van vermesting. Veelal
zijn het grassen of zeggesoorten die dominant worden, onder andere Helm,
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ten zijn de laatste decennia sterk achteruitgegaan. De drie schorpioenmossoorten zijn hiervan een duidelijk voorbeeld.
Tegelijk met deze afname zijn mossen van zuurdere (veenmossen) en voedselrijkere milieus (Puntmos en Hartbladig puntmos) toegenomen. Waarschijnlijk isvermesting de primaire oorzaak van deze veranderingen. Verzuring heeft mogelijk ook een rol gespeeld, maar treedt vooral secundair op
door afscheiding van organische zuren door veenmossen 41 ).

Bronnen en moerassen
Bronnen bij hogere zandgronden
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Aan derand vanbronkommen en langsbronbeekoevers komt de plantengemeenschap van Paarbladig goudveil voor, zie figuur 5.9 (zie ook paragraaf
4.3) ,2 ). Naast Paarbladig goudveil komen hier de Donkergroene basterdwederik en veel mossoorten voor. Verdroging en vermesting zijn de voornaamste oorzaken voor hetvrijwel verdwijnen van deze gemeenschap.

Bronnen en moerassen injonge duinvalleien
In zeeduinvalleien komt de Knopbies-associatie voor (zie ook paragraaf4.3).
Deze associatie telt 12 internationaal belangrijke soorten en 10 nationaal bedreigde soorten, waaronder de Veendwergzegge, Strandduizendgulden-

O 1920- 1950
• 1951-1980;eventueel
ook vroeger
• 1981-heden;eventi
ook vroeger

figuur 5.9

Associatie van Paarbladig goudveil32).
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kruid, Egelboterbloem en Moeraskartelblad. Ook de Parnassia en de Moeraswespenorchis komen hierin voor. Deze gemeenschap isin de vastelandsduinen in deze eeuw sterkafgenomen door wateronttrekking.

Hoogveen en heide
In de heide spelen twee processen een rol: het verdwijnen van de 'heischrale' soorten (zie heischrale graslanden), en de verdringing van de dominante heidesoorten door grassen. Het eerste is vooral een gevolg van verzuring,het tweede van vermesting.
Een van de kenmerkende vegetaties van de droge heide is de associatie met
Struikheide en Kruipbrem. Een associatie met 12internationaal belangrijke
soorten en 4 nationaal bedreigde soorten, waaronder Kruipbrem, Schapegras,Pilzegge en Dophei. Deze associatievormt het grootste deel van de heidevegetaties. Van de 800.000 ha heide die rond 1800 in Nederland aanwezig was, was door ontginning en bebossing in 1988 nog 35.750 ha over (zie
ook paragraaf 4.3). Hiervan was in 1987 ongeveer 1/3 nog vitale heide, 1/3
vergraste heide ( minder dan 50% gras) en 1/3 sterk tot geheel vergraste
heide (50-100% gras)12'58). De vergrassing wordt geheel veroorzaakt door
vermesting; terugdringing van de grassen is mogelijk door afplaggen, maar
dit brengt op zich ook nadelen met zich mee (zoals vermindering van de variatie in de structuur en vermindering van de habitat voor reptielen). Begrazingiseen alternatief, ziekader 5.7s7).

Kader 5.7: Heidebeheer.
Plaggen werd ook in het traditionele heidebeheer toegepast, maar moet nu frequenter (circa
eens per 10-20jaar) worden toegepast, omdat de ophoping van stikstof nu zeer snel verloopt.
Afplaggen is in het zuiden van Nederland thans vrijwel onmogelijk geworden, omdat de
hoge gehaltes aan zware metalen de afvoer van het plagsel zeer duur maken. Begrazen kan
vergrassing vertragen s6 ).

Bossen
Bossenop hogere zandgronden
De ondergroei van het Nederlandse bos is de afgelopen decennia sterk verruigd. Het gras Bochtige smele en ruigtesoorten als Grote brandnetel, Vlier
en Braam zijn thans zeer algemeen42). Korstmossen zijn vrijwel uit de bosondergroei verdwenen 43 ). De meest voedselarme bostypen, waarvan de ondergroei gedomineerd wordt door korstmossen en bepaalde bladmossen
zijn hierdoor vrijwel uit Nederland verdwenen 44 ). Deze bostypen waren
ook zeer rijk aanmycorrhiza-paddestoelen, ziekader 5.8.
Ook in het Elzenbroek (Beekdal-elzenbroek, zie paragraaf 4.3) is de oorspronkelijke ondergroei vrijwel overal door de brandnetel verdrongen. De
verruiging is vrijwel zeker een gevolg van verdroging en vermesting. In de
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Kader 5.8:Afname mycorrhiza-paddestoelen.
Mycorrhiza-vormende schimmels leven in symbiose met bomen. Zij leveren de boom mineralen, in ruil voor suikers.Hun vruchtlichamen (paddestoelen) zijn de laatste decennia in Nederland zeer sterk in aantal afgenomen 50,55 ). Het aantal bekende vindplaatsen van bijvoorbeeld de Cantharel daalde van ca.350 in i960 tot ca.140 in 1980 13).Grote hoeveelheden mycorrhiza-vormende paddestoelen worden thans alleen nog gevonden injonge bossen (jonger
dan 20 jaar). Waarschijnlijk is de achteruitgang grotendeels veroorzaakt door vermesting 50 ),
maar mogelijk heeft verzuring ook een rol gespeeld 13>51). Het is duidelijk dat er een verband
bestaat tussen de achteruitgang van mycorrhiza-vormende schimmels en de verminderde vitaliteitvan debomen; niet duidelijk iswat oorzaak en wat gevolgis.

ons omringende landen is dit op een aantal plaatsen met zekerheid vastgesteld15).

[136

Bossenin duinen
De ondergroei van de duinbossen is op veel plaatsen sterk verruigd met
Duinriet. Vermesting is hiervan waarschijnlijk de hoofdoorzaak 44 ). De verruiging kan versneld zijn door de slechte vitaliteit van de Zomereik in de jaren '80, die waarschijnlijk werd veroorzaakt door de klimatologische omstandigheden 45 ). Een vergrote lichttoetreding op de bodem was hiervan het
gevolg.

Epifyten
Een duidelijk effect van verzuring wordt gevonden bij de epifyten (op bomen groeiende mossen enkorstmossen).De slechts zwak gebufferde boomschors verzuurt snel; mede door de verzuring is 25% van de epifytische
korstmossoorten sinds 1900 verdwenen 15 ). In de omgeving van 's-Hertogenbosch, waarvoor veel historische gegevens beschikbaar zijn, daalde het
aantal soorten epifytische korstmossen van 105 rond 1910 tot 56 in 1973.
Voor de epifytische mossen vond een vergelijkbare afname plaats. Tussen
1973en 1988 trad herstel op. In 1988werden in dit gebied 68 soorten korstmossen gevonden15). Hiermee zijn de epifyten waarschijnlijk het enige
voorbeeld van soorten waarbij op redelijke korte termijn spontaan herstel
optrad. Ondanks dit herstel zijn de epifyten een sterk bedreigde groep; 69%
van de epifytische lichenen en 64%van de epifytische mossen komen voor
op de Rode Lijst43). Verzuring en directe toxiciteit van gasvormig zwaveldioxide zijn de voornaamste oorzaken van de achteruitgang. Vermesting
beïnvloedt epifyten wel, maar alleen lokaal en niet zo intensief als bij vegetaties van terrestrische systemen15).
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Dieren
In het voorgaande zijn diersoorten nauwelijks ter sprake gebracht. Op het
land hebben vermesting, verdroging en verzuring meestal een indirect effect
via deveranderingen in devegetaties en in het water een indirect effect door
vertroebeling. Hierdoor ishetbij dieren onderzoekstechnisch moeilijker om
te bewijzen welke factor(en) in hoofdzaak verantwoordelijk zijn voor toename of afname van een soort. Naar het oordeel van deskundigen moet van
het volgende beeld worden uitgegaan'):
- verzuring benadeelt enkele vlinder- enbroedvogelsoorten, een derde van
de libellesoorten en bijna alle vleermuissoorten. Een bevoordeling ondervinden enkele vogelsoorten, een vijfde deel van de libellesoorten en
enkele zoogdiersoorten (waaronder geen vleermuizen).
- Vermesting benadeelt driekwart van de libellesoorten, een derde van de
vlindersoorten, een kwart van de broedvogels, de helft van de vleermuizen en bijna een vijfde van de overige zoogdieren. Een bevoordeling ondervinden enkele libelle-, vlinder- en vogelsoorten, bijna de helft van de
vleermuissoorten en meer dan de helft van de overige soorten zoogdieren.
- verdroging benadeelt een kwart van de libellesoorten, enkele dagvlinders, een vijfde van de vogelsoorten, de meeste vleermuissoorten en een
derde van de overige zoodiersoorten. Eenbevoordeling wordt ondervonden door enkele libellesoorten, en een kwart van de zoogdiersoorten
(waaronder geen vleermuizen).
De benadeling uit zich voornamelijk alsvernietiging van debiotoop. De bevoordeling door vermesting bij vleermuizen heeft waarschijnlijk te maken
met een sterk verhoogd voedselaanbod, bij de overige zoogdieren met een
versterkte verruiging.

5.2.5 Herstelbaarheid
In het algemeen zijn de effecten van verzuring, vermesting en verdroging
moeilijk terug te draaien. Spontaan herstel van verzuring is in terrestrische
systemen nauwelijks mogelijk en ingrijpen is nodig om herstel op gang te
brengen. Eenmaal uitgespoelde bufferstoffen komen niet weer in het bodemprofiel terug. Wel is na het stoppen van zuurdepositie een geringe stijging van de pH mogelijk door verwering van primaire mineralen. Spontaan
herstel van vermesting verloopt uiterst traag (meer dan 10jaar) omdat de natuurlijke verliezen van N en Puit een ecosysteem gering zijn. De mogelijkheden tot herstel na verdroging zijn in het algemeen gering46), zeker op organische bodems. Hier treedt mineralisatie en inklinking en daarmee irreversibele indroging op. Op minerale bodems zijn er betere mogelijkheden
tot herstel. Het gebruik van gebiedsvreemd water om verdroging tegen te
gaan moet worden afgeraden. In de eerste plaats is de samenstelling van het
water meestal anders; de verhoudingen tussen de verschillende stoffen in
het water en de hoeveelheid van die stoffen zijn afwijkend. Dit leidt tot een
ander milieu dan in de oorspronkelijke situatie, waardoor er ook een andere
plantengroei op gaattreden (ziehoofdstuk 3).Inde tweede plaatskan het inlaten van gebiedsvreemd water leiden tot vermesting, zoals in verdroogde
laagveengebieden isgeconstateerd '7).
De huidige depositie van stoffen iszo hoog dat debrongerichte maatregelen
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Tabel 5.2 Kritische belasting met verzurende en vermestende stoffen op vegetaties 260 )
A: Critical loads van zuur op naaldbos en loofbos in Nederland, afgemeten naar de verschillende criteria S2 ).
Eenheid: Keq H+ ha-1,j-1 (voor heide en oppervlaktewater zijn
geen schattingen beschikbaar'2)).
criterium

naaldbos

wortelschade
oplossen Al in wortelzone
uitspoeling Al
naar grondwater
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1.1-1.4
1.2
0.5

loofbos
1.4-1.7
1.5
0.3

B: Critical loads van stikstof op naaldbos, loofbos, heide en oppervlaktewater in Nederland, afgemeten naar verschillende criteria52).
Eenheid: kg N ha-1.j-1.
criterium

naaldbos loofbos

verandering
soortensamenstelling 6-20
gevoeligheid voor
vorst, droogte, plagen 20-40
verstoring
11-17
uitspoeling nitraat
12-20

heide

opp.water

8-20

7-20

20

24-40

30-50

C: Onderstaande tabel laat zeer globaal de critical loads zien van
zuur en stikstof op het Nederlandse bos op zandgrond (gemiddeld over loof- en naaldbos), tezamen met de actuele waarden
in 199153).

zuur
N

critical
load

actuele eenheid
belasting

1.1
9

6.4
57

Keq.ha-1.j-1
kgNha-1.j-1

Het verschil tussen de critical load en de actuele belasting blijkt voor
de onderzochte ecosystemen nog zeer groot te zijn. Voor veel ecosystemen isgeen critical load bekend. Daar echter de waarden voor
de wel onderzochte systemen onderling geen erg grote verschillen
vertonen, is het niet te verwachten dat andere systemen zeer sterk
afwijkende waarden zullen opleveren.
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(in het huidige beleid) niet in staat zijn de belasting op korte termijn onder
een kritisch niveau tekrijgen, zie tabel 5.22,6°).
Daarom worden in terreinen verschillende effectgerichte maatregelen toegepast en uitgetest. De maatregelen zijn er zowel op gericht om soorten of
systemen tijdelijk te helpen tot betere omstandigheden bereikt zijn, als om
vervuiling teverwijderen en eenbetere uitgangssituatie te scheppen 54 ' 59 ).
Er is nu enkele jaren ervaring met de effectgerichte maatregelen. In de praktijk wordt in de meeste gevallen (zo'n 70 %) gewerkt in heidesystemen.
Daarnaast worden de maatregelen ook toegepast in natte schraallanden,
droge schraallanden, droge duinen en oppervlaktewateren. Plaggen als
maatregel komt het meest voor (69%), de andere maatregelen als begrazing,
baggeren, opstuwen van water worden tot nu toe veel minder toegepast.
Omdat de ervaring nog beperkt is, zijn er ook nog weinig gegevens over de
effecten op soorten en ecosystemen op een langere termijn. De eerste resultaten van enkele praktijkproeven laten wel zien dat ervoor bepaalde soorten
en systemen succes geboekt wordt. In de meeste terreintypen waar de maatregelen zijn toegepast,blijkt eenvrij groot aantal nationaal bedreigde plantesoorten terug tekeren 47 ' 48 ).

5.2.6 Conclusies
- De huidige belasting van natuurterreinen met verzurende en vermestende stoffen isveel hoger dan het kritische niveau datin demeeste vegetaties nog net geen duidelijke veranderingen teweegbrengt. Deze situatie
doet zich alenkele decennia voor en speelt een rol in het gehele land.
- Inventarisaties van het areaalverdroogde gebieden met een natuurfunctie
laten zien dat ook verdroging een zeer grote rol speelt. Het gaat om ruim
400.000 hectare, een zeer substantieel deel van de huidige natuurgebieden.
- Vermesting, verzuring en verdroging blijken afzonderlijk en zeker in
combinatie ingrijpende invloed te hebben op de vegetaties op het land.
Indirect oefenen ze daardoor ook een zeer sterke invloed uit op de samenstelling van de fauna. Plantesoorten uit zwakgebufferde milieus,
voedselarme milieus en kalkrijke milieus staan onder druk. Plantesoorten
met een voorkeur voor voedselrijke en vaak ook dynamische milieus nemen toe. In het algemeen treden daardoor vergrassing en verruiging van
vegetaties op. Dit beeld is duidelijk bij de onderzochte associaties van
plantesoorten.
- Vermesting heeft een duidelijke invloed op de oppervlaktewateren. Algenbloei en vertroebeling zijn daar het directe gevolg van. Indirect wordt
hierdoor de samenstelling van de flora en de fauna sterk beïnvloed.
- De huidige inwerking van verzuring, vermesting en verdroging is zo
groot dat vrijwel alle ecosystemen invloed ondervinden. Een schatting
van de internationaal belangrijke soorten en nationaal bedreigde soorten
die onder druk staan, komt per factor neer op een kwart respectievelijk
een derde van de soorten.
- De toepassing van effectgerichte maatregelen is noodzakelijk om de zeer
sterke invloed van verzuring, vermesting en verdroging op te heffen ofte
compenseren. Met effectgerichte maatregelen zijn lokale successen geboekt. Diverse bedreigde plantesoorten keren terug op debehandelde lo-
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caties. Het isnog tevroeg om aluitspraken te kunnen
doen over de effectiviteit van de maatregelen voor
soorten en systemen op een langere termijn in een
landelijk perspectief.
Het enige duidelijke teken van spontaan herstel doet
zichvoor bij de epifytische korstmossen, die reageren
op de verminderde hoeveelheid zwaveldioxide in de
lucht.

5.3 DEINVLOEDVAN VERSPREIDING VAN
MILIEUVREEMDE STOFFEN
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In hoofdstuk 4 is geconstateerd dat er veel verandert in
de natuur. Verontreiniging met giftige stoffen iséén van
de oorzaken daarvan. Naar schatting isongeveer 3/4 van
alle soorten zoogdieren gevoelig voor het niveau aan
microverontreinigingen dat in bepaalde regio's wordt
bereikt en geldt hetzelfde voor bijna een vijfde deel van
alle broedvogels1). Dit uit zich in de aantallen per soort
en deverspreidingvan die soorten.

5.3.1 De invloed van milieuvreemde stoffen
Wat zijn milieuvreemde stoffen?
Door menselijke handelingen komen grote aantallen
stoffen in het milieu terecht die daar in principe niet
thuishoren (milieuvreemde stoffen). Soms betreft het
grote hoeveelheden die in het milieu komen, bijvoorbeeld door een lozing, vaakbetreft het kleinere hoeveelheden.Deze stoffen kunnen zich (ver) in het milieu verspreiden, met als gevolg dat zij meestal in lage concentraties in het milieu worden aangetroffen. Daarom
wordt van 'microverontreinigingen' gesproken. Het betreft voornamelijk zware metalen, bestrijdingsmiddelen
en niet-natuurlijke organische verbindingen en radioactieve stoffen. Alleen bij bestrijdingsmiddelen gaat het
al om zo'n 400 stoffen waarvan het gebruik wettelijk is
toegestaan. In het milieubeleid vallen deze stoffen alle
onder het milieuthema verspreiding.
Deze stoffen komen in lucht, water en bodem door uitstoot of lozing vanuit de industrie, toepassing in landen tuinbouw, uitstoot door verkeer en lekkage vanuit
vuilnisbelten. Dit is maar een greep uit de mogelijke
bronnen 2 ). De microverontreinigingen worden hier als
een groep behandeld vanwege een aantal overeenkomsten in de invloed op natuur en het grote aantal stoffen.
Hierbij zij opgemerkt dat de stoffen onderling sterk verschillen in deconcentraties waarbij effecten op treden.

De Grutto en verspreiding
van milieuvreemde stoffen
Microverontreinigingen
komen op drie manieren in het
leefmilieu van de Grutto: via
dierlijke mest, door depositie
via delucht ofvia de toepassing
van bestrijdingsmiddelen (vooral herbiciden). Er is geen onderzoek bekend waarmee een
relatie tussen de Grutto en het
effect van microverontreinigingen kanworden gelegd.

TOESTAND V A N DE NATUUR 2

Kader 5.9:Lood in hagel.
Tot februari 1993werd bij dejacht loodhagel gebruikt. Totdietijd werd zo 230ton lood per
jaar aanhet milieu toegevoegd; eenbelangrijker bron van lood danhetverkeer. Op plaatsen
waar watervogels geschoten mogen worden zitveel valhagel indewaterbodem. Loodvergiftigingkanbij dewatervogels optreden alszijditlood bij hetvoedselzoeken opnemen. Ertreedt
een sterfte opdieindeorde vangrootte van10%vanhetafschot ligt 3°).Sinds februari 1993is
loodhagel verboden.

Deinvloed vanmicroverontreiniging

op natuur

Er isnogweinig bekend vande effecten vanmilieuvreemde stoffen op ecosystemen. Vanminder dan 0,5%vanderuim 100.000 commerciële chemische stoffen bestaat eniginzichtindeeffecten oporganismen. Microverontreinigingen kunnen zowel afzonderlijk alsin combinatie oporganismen een
effect hebben dat neerkomt op vergiftiging, verminderde weerstand tegen
ziekten of gedragsstoornissen. Dit kan leiden tot een sterke afname vande
groei,dereproduktiemogelijkheden ofzelfs sterfte. Persoortverschilt degevoeligheid voor eenstof; datverschilt zelfs perlevensfase vaneen individu.
Aantoonbare effecten treden pasop alseenkritische grens is overschreden.
Een effect opeenenkel individu isniet direct temerken in eentotale populatie of levensgemeenschap. Naarmate er meer individuen worden beïnvloed zaldatsterker doorwerken oppopulatieniveau eneventueel indeecosystemen merkbaar zijn. De effecten zijn derhalve sterk afhankelijk vande
concentraties vandemicroverontreinigingen waarmee organismen in aanraking komen.
In hetmilieubeleid worden daarom normen gehanteerd om derisico's voor
ecosystemen tekunnen schatten. Hiermee wordt aanhetbeleid -inhet bijzonder hetbrongerichte - richting gegeven. Normen geven aanwelk risico
er is voor soorten bij een bepaalde concentratie van een stof. De 'grenswaarde' voor de algemene milieukwaliteit is de concentratie van een stof
waarbij 95%vandesoorten wordt beschermd. Ditwordt ookwelhetmaximaal toelaatbare risiconiveau genoemd. De'streefwaarde', ookwelhet verwaarloosbaar risiconiveau genoemd, ligt inveel gevallen 100 maal lagerdan
de grenswaarde.
Naar schatting zijn ongeveer 3/4 van alle soorten zoogdieren en bijna een
vijfde deel vanalle broedvogels gevoelig voor het niveau aan microverontreinigingen dat in bepaalde regio's wordt bereikt1). Deze schattingen staan
los vande problemen dievooral roofvogels ondervinden door het eten van
vergiftigd aas3,4) ofwatervogels door de consumptie vanvalhagel, zie kader

5-9Waarzijn problemen te verwachten?
Er zijn twee belangrijke processen diebepalen metwelke concentraties microverontreinigingen een organisme in aanraking komt: de grondwater-
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Kader 5.10:Chemische tijdbom.
Zware metalen komen in vrij grote hoeveelheden op de bodem terecht door atmosferische
depositie en het gebruik van meststoffen. Deze zware metalen worden onder normale omstandigheden gebonden aan de bodemdeeltjes. Bij verzuring van de bodem (zie paragraaf
5.2.1) worden deze zware metalen echter weer mobiel. Beneden een zuurgraad met een pH
van 4,2 komt bijvoorbeeld aluminium vrij. De zware metalen spoelen dan uit naar grondwater en oppervlaktewater enveroorzaken dan alsnog vergiftiging bij waterdieren.

[142

stroom die microverontreinigingen van bodem naar de zee transporteert en
deaccumulatie van stoffen via de voedselketen.
Om met de accumulatie in de voedselketen te beginnen: er zijn veel stoffen
diewel door organismen worden opgenomen, maar nauwelijks worden uitgescheiden. Deze stoffen hopen zich daardoor in het organisme op (bioaccumulatie), worden in de voedselketen doorgegeven en komen uiteindelijk in
de toppredatoren terecht. Dit heeft een hoge concentratie in het lichaam van
toppredatoren tot gevolg, terwijl er in de omgeving sprake is van heel lage
concentraties van de microverontreiniging (biomagnifïcatie). In de huidige
omstandigheden is daarbij vaak sprake van meerdere stoffen die tegelijk in
organismen accumuleren 5 ). In toppredatoren worden de kritische niveaus
regelmatig overschreden en bij hen zijn het eerst veranderingen in aantallen
individuen te verwachten. Ervindt ook accumulatie plaats in bodem en waterbodem. Veel microverontreinigingen komen in eerste instantie op het
land terecht en hopen zich in de bodem op. Uitspoeling vindt plaats, maar
dit is een traag proces waar honderden jaren mee gemoeid kunnen zijn.
Hierbij moet worden opgemerkt dat door verzuring van de bodem zware
metalen veel sneller uitspoelen. Dit probleem speelt vooral bij zwak gebufferde bodems (zie paragraaf 5.2.1)2). Door uitspoeling en erosie komen
microverontreinigingen in de rivieren en hun uiterwaarden terecht en uiteindelijk in de Noordzee en de Waddenzee, zie ook kader 5.10. De plekken
waar het meeste slib zich verzamelt bevatten daarom ook de hoogste concentraties microverontreinigingen. In het algemeen blijken de concentraties
zware metalen, bestrijdingsmiddelen in debodem de streefwaarden te overschrijden. In het water worden de grenswaarden regelmatig overschreden
en in de waterbodems is dat zelfs voor het merendeel het geval. Ditzelfde
geldt voor PAK's en PCB's in water en waterbodems 2 ' 6,/ ). De vele monsterpunten van de waterbodems geven tezamen een beeld waaruit blijkt dat de
verontreiniging van waterbodems het sterkst isin devolgende gebieden: uiterwaarden langs Maas en Rijn, de oevers langs grote wateren, zoals het Ketelmeer, het Haringvliet/Hollands Diep, de Biesbosch en het Verdronken
Landvan Saeftinge. Hier zijn de meeste effecten op denatuur te verwachten.
Milieuvreemde stoffen komen lang niet altijd in kleine hoeveelheden in het
milieu terecht. Eenvoorbeeld daarvan zijn de olielozingen op zee.
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Kader 5.11: De Kempen.
De Kempen is een gebied van ongeveer 350 km2. Dit gebied is niet alleen bekend om zijn
grote natuurwaarden, maar ook vanwege de ernstige vervuiling met zware metalen door nabijgelegen zinksmelterijen, die het gebied ongeveer een eeuw lang verontreinigden met zink
en cadmium. Bij veldonderzoek werden diverse effecten geconstateerd. Er is een verstoorde
en vertraagde afbraak van organisch materiaal. Binnen een straal van 1-1,5 km rond een fabriek
bij Budel waren alle pissebedden verdwenen. Bij bomen werd groeivermindering en bladval
geconstateerd; op zwaarverontreinigde locaties treedt zelfs sterfte op 28 ).
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figuur 5.10

Kaarten vanNederland met plaatsen en regio's met ernstige

verontreiniging9).
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figuur 5.12

Het aantal broedparen vande Grote stern in Nederland in deperiode 1920-1993"•).

in Nederland is op basisvan gegevens gereconstrueerd vanaf 1900, zie figuur
5.122f>.
Er is een duidelijke tendens zichtbaar. Een dal omstreeks 1910 werd veroorzaakt door rapen van eieren en de jacht op veren voor dameshoeden. Een
tweede dal in de oorlogsjaren is veroorzaakt door het rapen van eieren en
oorlogsverstoringen. Het dal in dejaren vijftig en zestig is aantoonbaar veroorzaakt door bestrijdingsmiddelen (onder andere dieldrin, aldrin, telodrin). De sterns krijgen deze stoffen binnen door het eten van vissen
(Smelt, Zandspiering, Sprot en Haring). Door een verbod op deze 'drins' is
de concentratie van deze bestrijdingsmiddelen in het milieu afgenomen.
Ook dit is in de tendens zichtbaar. Het totale aantal broedparen is nog niet
op een 'normaal' niveau, waarvoor de oorzaak onder andere in de vele nog
aanwezige microverontreinigingen wordt gezocht 26 ).
De Waddenzee
Het aantal Gewone zeehonden in de Waddenzee vertoonde sinds de jaren
vijftig een duidelijke afname, zie figuur 5.13. In het bijzonder blijkt de concentratie aan PCB's een grote rol te spelen. Deze stoffen tasten de reproductie aan. De Gewone zeehonden krijgen de stoffen binnen door het eten van
vis, die ze op hun beurt binnenkrijgen door het eten van kleinere organismen die stofdeeltjes uit het milieu filteren (garnalen en dergelijke). De populatie Gewone zeehonden in het Nederlandse deel van de Waddenzee ligt
sinds de jaren zeventig op een laagniveau. Enig herstel in de jaren tachtig is
daarna teniet gedaan door de 'zeehondenziekte'. Thans is er sprake van een
flinke toename (zie ook paragraaf 4.2). Er worden echter vrij weinig jongen
geboren, waarschijnlijk nog steeds door een te hogebelasting met microverontreinigingen. De Nederlandse populatie wordt mede instandgehouden
door dieren dieuit de Duitse ofDeense wateren komen 27 ).

TOESTAND V A N DE NATUUR 2

V 1500

'30-'33 '50 '55 '60 '65 '70 75'80 '85 '90
Jaar

figuur 5.13

Het aantal gewone zeehonden in het Nederlandse deel vande Waddenzee tussen 1949 en
199327).

Een kanttekening
Onderzoek in het veld ismeestal gericht op extreme voorvallen van vergiftiging. Meer uitvoerig en landelijk onderzoek heeft nog weinig plaatsgevonden. De mogelijke effecten van microverontreinigingen op organismen
worden meestal via laboratoriumproeven vastgesteld. Dit maakt het nu niet
mogelijk om de invloed van microverontreinigingen volledig (kwantitatief)
tekoppelen aan detrends diein hoofdstuk 4 zijn beschreven.

5.3.3 Wat kan er met maatregelen worden bereikt?
De goed onderzochte probleemgevallen maken duidelijk dat er veel effect te
verwachten is van maatregelen bij de bron die leiden tot een verminderde
concentratie microverontreinigingen in het milieu. Dergelijke maatregelen
zullen echter niet direct resultaat opleveren. Dit heeft te maken met het feit
dat er nu alveel microverontreinigingen in het milieu aanwezig zijn, die nu
of in potentie problemen geven. Effectgerichte maatregelen in de vorm van
sanering in die gebieden zijn aanvullend nodig om de invloed van microverontreinigingen omlaag te brengen.

5.3.4 Conclusies
- Aantoonbare invloed van microverontreinigingen op de natuur vindt
plaats in de Kempen, het rivierengebied, de overgangsgebieden van de rivieren naar de Delta en het IJsselmeer, de Waddenzee en de Noordzee.
Deze constatering stemt overeen met het feit dat aldaar grenswaarden in
water enwaterbodem regelmatigworden overschreden.
- Het meest kwetsbaar voor microverontreinigingen zijn de soorten die
aan de top van devoedselpyramide staan. In degenoemde gebieden staan
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5.4.2 Probleemgebieden en effecten
Effecten in de voormalige

getijdegebieden

De hierboven geschetste, in de loop van eeuwen uitgevoerde inpolderingsen afsluitingswerken gingen in totaal gepaard met het verdwijnen van enkele honderdduizenden hectaren aan zout en brak getijdengebied. Het afsluiten van de Zuiderzee in 1932betekende het verlies van een type gebied
dat in Europa nauwelijks zijn weerga had. Sinds 1930 is ruim 50% van de
toen nog aanwezige mariene kustgebieden verdwenen. Overigens heeft de
uitvoering van het Deltaplan ook effect gehad op de Biesbosch, een zoetwatergetijdengebied, maar datvaltbuiten het onderwerp van deze paragraaf.
Effecten zijn geconstateerd op alle van het zoute milieu afhankelijke organismen en organismen die afhankelijk zijn van zand- en slibplaten of vrije
trekmogelijkheden. Op de effecten op vogels,vissen, bodemdieren en planten wordt nader ingegaan.
[150

Vogels
Voor diverse soorten vogels, vooral steltlopers, eenden en meeuwen, vormen de getijdenslikken belangrijk, voor sommige soorten onmisbaar, voedselgebied. De diverse soorten gebruiken verschillende delen van de getijdenzone in verband met hun uiteenlopende voedselkeuze.
De Waddenzee en het Deltagebied fungeren als tussenstation voor vogels
op weg tussen hun broedgebieden in noordelijke en overwinteringsgebieden in zuidelijke gebieden of als eindstation (als overwinteringsplaats). Een
groot deel van de vogels gebruikt deze gebieden om er de rui van hun verenkleed, die veel energie vraagt, door te maken. Het totale Nederlandse areaal
aan getijdenslikken is groter dan getijdengebieden elders in Europa en is
daardoor reeds van buitengewoon grote envoor sommige soorten van vitale
betekenis.
In zijn totaliteit gaat het voor de Nederlandse Waddenzee en het Deltagebied om meer dan 1.000.000 vogels die op één moment in beide gebieden
aanwezig zijn. Het aantal vogels dat in de loop van het jaar van het getijdengebied gebruikt maakt, isaanzienlijk hoger.
Met de uitvoering van het Deltaplan verdween een groot deel van de getijdenslikken. Door voortgaande erosieprocessen zal de oppervlakte (voormalige en huidige) getijdenslikken in ieder geval in de Oosterschelde nog verder afnemen.
Daarnaast speelt in de resterende getijdengebieden, met name in de Oosterschelde, verstoring door de toenemende recreatie en concurrentie door de
visserij een rol.
Uit de in kader 5.122 t / m 5)geschetste onderzoekgegevens kan geconcludeerd
worden dat in ieder geval een tweetal soorten wadvogels, teweten de internationaal belangrijke Scholekster en de Rosse grutto, na sluitingvan de Grevelingen (1971)nog terecht konden in de Oosterschelde.
Na de afsluitingswerken in het Oosterscheldebekken (1986/1987) bleken de
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Kader 5.12: Degevolgen van het afsluiten van zeearmen en de afname van
getijdenslikken voor vogels.
Naar de mogelijke gevolgen voor vogels van het afsluiten van de zeearmen en de afname van
getijdenslikken zijn meerdere onderzoeken gedaan en gaande.Uit een drietal onderzoeken en
publicaties worden hieronder gegevens en resultaten ontleend 2t/m 5).
Na het afsluiten van de Grevelingen (in 1971)was in een westelijk slikkengebied in de Oosterschelde (Roggeplaat) sprake van een plotselinge toename van scholeksters en rosse grutto's.
Hieruit kon de conclusie worden getrokken dat de 'draagkracht' van dat deel van de Oosterschelde - en waarschijnlijk van de gehele Oosterschelde - tot 1971nog niet volledig benut
werd. Aangenomen werd dat de maximumgrenzen voor scholeksters en enkele andere soorten sinds 1971welbereikt waren.
Inderdaad isna de aanlegvan de Oosterscheldedam en de afsluiting van het Krammer-Volkerak (in 1987) en de daarmee gepaard gaande afname van slikken in het gehele Oosterscheldegebied het aantal scholeksters en hun dichtheden op de slikken niet gestegen. Een aantal van
10.000 scholeksters slaagde erniet in een goed voedselgebied tevinden (hooguit een zeer beperkt aantal kon, blijkens ringgegevens, terecht in de Westerschelde). De in 1987 optredende
zeer hoge 'broedval' van de Kokkel, een belangrijke voedselsoort van scholeksters, kon dit
niet compenseren: de kokkels werden door deberoepsvisserij weggevist voordat de vogels er
van konden profiteren (erwerd toen zeven keer meer kokkelvlees opgevist dan normaal).
Erisgeconstateerd dat alsgevolgvan de oppervlaktevermindering van degetijdenslikken met
30%na sluiting van het Krammer-Volkerak en de aanlegvan de Oosterscheldedam, de aantallen en de dichtheden van wadvogels op de slikken van het Oosterscheldebekken zijn afgenomen. De gemiddelde aantallen wadvogels in januari verminderden met 31%en het aantal vogeldagen met 15%vergeleken met deperiode vóór de afsluiting.
De conclusie wordt getrokken dat het verlies aan getijdenslikken niet door de vogels kon
worden opgevangen door in hogere dichtheden te gaan foerageren. Het gebied was al vol en
defoerageermogelijkheden namen zelfs af.
Hierbij wordt aangetekend dat sommige soorten meer terrein verloren hebben dan andere.
Bergeenden zagen meer - slikkig - habitat verloren gaan dan bijvoorbeeld rosse grutto's, die
op meer zandig slik fourageren.

-in oppervlakte afgenomen- getijdenslikken vol en namen de aantallen en
de dichtheden van de Scholekster af. Aangezien er buiten de Delta geen
sprake is geweest van een achteruitgang in deze soort, mag geconcludeerd
worden dat de achteruitgang in de Delta veroorzaakt is door de vermindering van getijdengebied. Uit uitgebreide ringgegevens blijkt dat de Scholekster hooguit in zeer beperkt aantal elders een goed heenkomen heeft
gevonden. De populatie van deze soort heeft dus te lijden gehad van de afsluitingswerken in het Oosterscheldebekken. De gegevens uit deze gedetailleerde onderzoeken worden bevestigd in figuur 5.14. Daaruit blijkt dat ook
de aantallen van andere steltlopers zijn afgenomen 4 ).
Anderzijds blijken vooral duikeenden en andere watervogels, zoals Aalscholver en Fuut, in aantal te zijn toegenomen in het Oosterscheldebekken.
Deze vogels profiteren van het ontstaan van wateren die hen meer voedsel
te bieden hebben. Grote zoete wateren zijn er echter alveel in Nederland en
deuitbreiding daarvan was daarom voor deze vogels niet noodzakelijk. Hoe-
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waarden ook elders zouden kunnen worden ontwikkeld zonder schadete
doen aan bestaande natuur. Een uitzondering hierop zijn wellicht dein de
duinen bedreigde vegetaties van voedselarme valleien.

Effecten in

brakwater-kwelgebieden

Brakke en zoute kwel komt nu alleen zeer lokaal voor in het zeeklei- en laagveengebied. Dit heeft consequenties voor het voorkomen van zowel wateralsveen- en grazigevegetaties die afhankelijk zijn van diebrakke kwel.
De Nimfkruid-associatie, een plantengemeenschap van zwak brak (of zeer
ionenrijk zoet) water, heeft een dramatische achteruitgang inkwantiteit en
kwaliteit vertoond, deels als gevolg van verzoeting van het laagveengebied;
thans komt zijnogin slechts enkelehavoor. Het Grootnimfkruid is hiervan
een kenmerkende soort (zie figuur 5.15enook paragraaf 4.3.3).Andere kenmerkende soorten van brakwatervegetaties, als Zilte waterranonkel enSnavelruppia, zijn verdwenen rond het IJsselmeergebied enachteruitgegaanin
het Deltagebied.
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Zoutminnende vegetaties in ingepolderde gebieden zijn als gevolg van
maatregelen ten gunste van de landbouw (tegengaan van zoutinvloed) achteruitgegaan.
Landinwaarts zijn de veenvegetaties, die voor hun voortbestaan afhankelijk
zijn van brakke kwel, sterk achteruitgegaan: het zijn de veenheiden van met
name Noord-Holland en vegetaties rond kreekrestanten ino.a. het Deltage-

O 1920-1950
•
•

figuur 5.15

1951-1980; eventueel
ook
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ook vroeger

Nimfkruid-associatie '.
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bied (bijv. Merrevliet op Voorne). Zij kunnen beschouwd worden als de
overblijfselen van de eens zo uitgestrekte hoogvenen van laag Nederland.
Deze venen drijven alshet ware op hetbrakke water. De planten die in deze
vegetaties groeien, zijn zelf niet van brak water afhankelijk, maar juist van
regenwater en komen ook in de venen van hoger Nederland voor. De vier
belangrijke plantensoorten van veenheiden (Lange zonnedauw, Gewone
dophei, Beenbreek en Moeraskartelblad) gaan alle achteruit, zij het vooral in
de hogere delen van Nederland.

5.4.4 Wat kan er met maatregelen worden bereikt?
Voormalige

getijdengebieden

wadvogels
Herstel van wadvogels moet in de eerste plaats gezocht worden in betere bescherming van de getijdenslikken, in het bijzonder de vogelruigebieden, die
aan verstoring (door recreatie en visserij) zijn komen bloot te staan.
Daarnaast kan het ontstaan van nieuwe getijdenslikken, zoalsnu in de Voordelta plaatsvindt, een gunstige uitwerking hebben. Tenslotte, en niet het
minst, zou uiteraard het weer openen van afgesloten zeearmen een belangrijke oplossing voor het geschetste probleem vormen. Immers op die manier zalde oppervlakte aan getijdenslikken substantieel toenemen.
vissen
Herstel van de functie van kraamkamer voor zeevissen en doortrekgebied
voor trekkende vissen isalleen tebereiken door het weer (eventueel gedeeltelijk) open maken van afgesloten zeearmen: herstel van het estuariumkarakter. Mogelijkheden daartoe worden momenteel al verkend. Overigens
zullen er ook maatregelen verder stroomopwaarts genomen moeten worden.
vegetaties
Toename van het areaal aan kwelders is, ecologisch gezien, relatief eenvoudigtebereiken door gebieden te 'ontpolderen'. Dit islokaal (Westerschelde)
algerealiseerd en is op een veel grotere schaal alvoorgesteld in andere delen
van de Delta en in Friesland (r6oo ha in 20 jaar aan de Friese waddenkust).
Ook het weer openen van afgesloten zeearmen zou het areaal kunnen doen
toenemen.
Brakwater-kwelgebieden
De vegetaties die van brakke kwel afhankelijk zijn, zijn gebaat bij een vermindering van de landbouwmaatregelen tegen verzilting. Daarnaast is
ontwikkeling van deze vegetaties met name succesvol in diepe polders, bij
voorkeur met zandige opduikingen; deze gebieden liggen voor een deel
buiten de bestaande natuurterreinen.

155]

TOESTAND V A N DE NATUUR 2

5.5.2 Enkele problemen en probleemgebieden nader beschouwd
Verstoring van de rust
Natuurgebieden op het land/ verkeerslawaai
In een onderzoek uit 1984-1991zijn de dichtheden van een aantal vogelsoorten in relatie tot de afstand tot en de drukte van autosnelwegen bepaald. Dit
werd gedaan op 69 locaties, verspreid over geheel Nederland, waarvan 54 in
bos en 15in open weidegebied1).
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Het onderzoek laat zien dat een verlaagde dichtheid van broedvogels langs
wegen met overwegend snelverkeer een algemeen verschijnsel is.Bij 29 van
de41onderzochte soorten inbos enbij 8van 12onderzochte soorten in open
weidegebied werd een effect vastgesteld. De grootte van het effect is bepaald
door het verband na te gaan tussen geluidsbelasting door verkeer (als een
maat voor de totale verkeersbelasting) en de dichtheden van de soorten, een
dosis-effect relatie. Voor een autosnelweg met 75.000 motorvoertuigen per
etmaalvariëren deafstanden waarop effect wordt geconstateerd in een gebied
met75%bos van 81 m (Houtsnip) tot 990 m (Koekoek),in open weidegebied
van100m (Meerkoet) tot 1130m (Grutto),ziefiguur 5.16.
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Dosis-effectrelaties voor het verband tussenbroedvogeldichtheid engeluidsbelasting in bos
en open weidegebied. Deknik in decurvegeeft dedrempelwaarde aan: de waarde voor de
geluidsbelasting waarboven debroedvogeldichtheid isverlaagd. Deweg bevindt zichals het
ware rechts vande curve. Voor beide biotooptypen isde curvevandesoort met de grootste
endekleinste drempelwaarde weergegeven en decurve voor alle soorten gezamenlijk ').
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Er is waargenomen dat het effect van verkeerslawaai op
de dichtheid afneemt bij een grotere populatieomvang
en in veel gevallen zelfs kan verdwijnen. De vogels gebruiken dan toch de wat minder aantrekkelijke omgeving. Tegenover deze waarneming staat de constatering
dat afname van de populatiedichtheid langs snelwegen
veelvuldig optreedt in situaties waar van kleine populatiesgeen sprake is.De omvangvan het effect van verkeer
op broedvogelpopulaties zal volgens de onderzoekers
eerder groter dan kleiner zijn dan in het onderzoek isgevonden 1 ).

Natuurgebieden, grote wateren / recreatie en
militaire oefeningen
Activiteiten als recreatievaart, vliegen met sportvliegtuigjes en militaire vliegoefeningen blijken vaak 'vluchtgedrag' op te wekken. Dit is aangetoond voor de
Kanoetstrandloper in deWaddenzee 2 ) en diverse watervogels 34 ). De kanoetstrandlopers in de Waddenzee mijden bepaalde gedeelten van hun fourageergebied tijdens
oefeningen met laagvliegende straaljagers. In die periode
zijn ze extra gevoelig voor de aanwezigheid van mensen
op het wad. Sportvliegtuigen veroorzaken een grote verstoring,zelfs bij vluchthoogten hoger dan 100meter. De
gewenning daaraan isgering.
Watervogels blijken per soort te verschillen in hun
vluchtgedrag op recreatieactiviteiten. De waargenomen
ranges van uiterste vluchtafstanden variëren van 50 meterbij de Meerkoet (bij plankzeilers) tot700 meter bij de
Brilduiker (bij motorboten); vluchtafstanden van 1004 0 0 meter komen het meeste voor. De verstoringsgevoeligheid neemt toe in een volgorde van weinig naar
veel: Tafeleend, Kuifeend, Meerkoet, Grote zaagbek,
Knobbelzwaan, Wilde eend, Nonnetje, Smient, Krakeend, Slobeend, Brilduiker. De verstoringsafstand
neemt toenaarmate degroep vogelsgroter is 34 ).
Door het 'vluchten' is er minder tijd voor voedselzoeken, hetgeen bijvoorbeeld voor trekvogels problemen
op kan leveren. Uit onderzoek blijkt dat de Rosse grutto
en diverse andere wadvogels aan zeer krappe grenzen
gebonden zijn bij het opbouwen van hun conditie. Een
optimale conditie is in voorjaar en zomer nodig om de
trek van Waddenzee en Deltagebied naar de arctische
gebieden af te leggen èn ook nog een reserve te hebben
om aldaar in de korte poolzomer een volledig broedsel
te verzorgen 5 ' 6 ). Dit laatste betekent dat de vogels in het
Waddengebied en het Deltagebied voldoende gelegenheid moeten vinden hun conditie op peil te brengen.
Ongunstige omstandigheden, waaronder verstoring,
kunnen ertoe leiden dat onvoldoende reserves aan vet

DeGrutto en verstoring
Autosnelwegen veroorzaken
brede zones ter weerszijden
van de weg waar geen weidevogels wensen te broeden. Bij
drukke wegen kan de verstoringsafstand 1 tot 1,5 kilometer
bedragen (ziefiguur 5.15).
De invloed van het kievitseieren rapen op de Grutto is gering. Het is niet uit te sluiten
dat grutto-eieren in Friesland
op beperkte schaal geraapt
worden, omdat dit ook vroeger
heel gebruikelijk was. De omvang van deze raperij en de invloed ervan op de productiviteit van de gruttopopulatie zijn
verwaarloosbaar.
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en eiwitten kunnen worden opgebouwd. Waarschijnlijk geldt dit voor zeer
veel trekvogels.
De afname in de nazomer van steltlopers in het westelijk deel van de Oosterschelde wordt met recreatie in verband gebracht7). De afname van de
Dwergstern in Nederland, met name op Vlieland, in het Deltagebied en in
het Zwin ishet gevolgvan detoegenomen recreatie op stranden 8 ' 9 ).
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Ganze- en weidevogelgebieden /jacht
Jachtactiviteiten beïnvloeden de ruimtelijke verspreiding en het terreingebruik van bejaagbare ganzen en eenden. Bejaagbare watervogels reageren
sterk op de aanwezigheid van jagers (vluchtgedrag). In Nederland, waar na
10.00 uur niet meer op ganzen gejaagd mag worden, blijven de ganzen vaak
tot die tijd in de voor jacht gesloten gebieden, om na 10.00 uur het cultuurland in te trekken, zie kader 5.14en figuur 5.17.De verstoring door jachtdruk
kan zo groot zijn dat geschikte gebieden (nog) niet in gebruik worden genomen.
Dit speelt op allerlei schaalniveaus. Ganzen hebben hun verblijfsduur, verschijnen en verdwijnen in de verschillende landen aangepast aan de verschillen in jachtregulering (zie paragraaf 5.7, bijvoorbeeld de Kleine rietgans). Het effect van de verschillen in jachtdruk en jachtregulering is dat
voorkomen en verspreiding in ruimte en tijd hierdoor wordt aangestuurd.
Daarmee worden debegrazingsdruk en delandbouwschade beïnvloed 10 ).

Fysieke beïnvloeding
Natuurgebieden in het algemeen / betreding en vaarbewegingen
Betreding en berijding van gebieden blijken ter plaatse invloed uit te oefenen op de vegetaties. In het duingebied bij Katwijk is het verband onderzocht tussen de recreatiedruk en de vegetatiesamenstelling en vegetatiestructuur"). Daarbij zijn een afgesloten en een hieraan grenzend niet-afgesloten, vrij toegankelijk gebied met elkaar vergeleken. Bepaalde typen
begroeiing blijken meer gevoelig voor betreding dan andere typen (padvorming). In zwak glooiende terreinen waar de duinvegetatie laag is, ontstonden 'weliswaar'weinigpaden, maar de verandering van de samenstelling van
de vegetatie was er groot. Korstmosrijke vegetaties maken plaats voor begroeiingen met meer grassen en kruiden. In begroeiingen waar veel paden
doorheen lopen, blijkt devegetatie over tegaan in grote stukken onbegroeid
terrein.
Onderzoek naar de effecten van militaire oefeningen op vegetaties bij militaire oefeningen toont aan dat heide-, korstmos- en sommige mossoorten
zeer gevoelig zijn voor mechanische beschadigingen bij betreding en berijding.Een herstel kan optreden, maar isafhankelijk van het aldan niet optreden van veranderingen in de bodem. Verschillende bodemtypen blijken in
uiteenlopende mate gevoelig te zijn voor veranderingen in begroeiing als
gevolg van berijding. De veranderingen in de bodemeigenschappen in heidevelden en stuifzanden is waarschijnlijk langdurig (tenminste enkele tientallenjaren)12).
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Kader 5.14:Ganzen enjacht10).
Eén van de belangrijkste Europese overwinteringsgebieden voor kolganzen en toendrarietganzen ligt in het Nederlands-Duitse grensgebied tussen Arnhem en Nijmegen. Voor hun
slaapplaatsen zijn deze ganzen vooral aangewezen op een aantal grote plassen in de uiterwaarden van de Gelderse Poort op Nederlands grondgebied. Vanaf deze slaapplaatsen wordt
een voedselgebied van circa 10.000 ha aan weerszijden van de landsgrens bestreken. Ongeveer 3.000 ha daarvan liggen in Nederland. In Nederland mag tot 1februari vóór 10 uur 's
morgens op ganzen gejaagd worden. In het aangrenzende Nordrhein-Westfalen is de jacht
sinds 1974niet toegestaan. Dezeverschillen injachtbepalingen hebben een overheersende invloed op het voorkomen, de verspreiding, het foerageergedrag en de aantallen. Sinds het sluiten van de jacht in het Duitse gebied zijn de aantallen ganzen aldaar sterk toegenomen. Het
aantal kolganzen in Nordrhein-Westfalen is bijvoorbeeld gestegen van enige honderden begin jaren '70 (= 3%van de Westeuropese populatie) naar bijna 100.000 nu (= 20 %van de
Westeuropese populatie).
In de tweede helft van november kunnen er al duizenden kolganzen en kleinere aantallen
toendrarietganzen en grauwe ganzen aanwezig zijn. Zodra de ganzen in Nederland arriveren
wordt er intensief op gejaagd. Van de mogelijkheden om uit te wijken naar jachtvrije foerageergebieden in het aangrenzende Nordrhein-Westfalen wordt door de ganzen dan ook massaal gebruik gemaakt. Het Nederlandse grondgebied wordt vooral tot begin februari in belangrijke mate gemeden, behalve om er te overnachten. Foerageren beperkt zich tot na 10 uur
of maanverlichte nachten. De ganzenjacht in het Nederlandse deel van dit overwinteringsgebied heeft zich aan deze omstandigheden aangepast en concentreert zich op de vliegroutes
van de Nederlandse slaapplaats naar de Duitse foerageergebieden en op de directe nabijheid
van de slaapplaats zelf. Onmiddellijk nadat de jacht begin februari in Nederland gesloten
wordt, kiezen deganzen massaalvoor de foerageergebieden in Nederland.
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Nahet volledig sluiten vandeganzejacht in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen
nemen de kolganzen daar veelsterker toe dan in West-Europa alsgeheel (aantallen op
logarithmische schaal) 6).
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Onderzoek in de Nieuwkoopse Plassen en in Noordwest-Overijssel duidt
erop dat een geringe vaarintensiteit van motorboten van bijv. één of twee
keer per dagvoldoende is om waterplanten volledig te doen verdwijnen. Bij
een snelheid van 5-6 kilometer per uur kan dit effect zich al uitbreiden tot
een strook met een breedte van circa 12meter. Deze invloed komt vrijwel
neer op een alles-of-niets-relatie. Voor niet-gemotoriseerde vaartuigen
(roeiboot) bleek bij een lage intensiteit de waterplantenvegetatie niet meteen te verdwijnen, maar nam wel de bedekking duidelijk af. Daarbij lijken
verschillen in gevoeligheid tussen plantesoorten op te treden' 3 ' 4 ). Dergelijke
effecten zijn ook elders geconstateerd ' 5 ). Op basis van een vergelijking van
laagveenmoerasgebieden in Nederland (verschillend in toegankelijkheid
voor vaartuigen) beschouwen sommige onderzoekers gemotoriseerde recreatievaart als de belangrijkste oorzaak voor het verdwijnen van watervegetaties. Verschillen in waterkwaliteit zijn bij die vergelijking niet in beschouwinggenomen' 3 ).
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Verkeersslachtoffers
Op grond van schattingen is berekend dat jaarlijks zeker 2 miljoen vogels
omkomen in het verkeer; daarmee is wegverkeer verreweg de belangrijkste
onnatuurlijke doodsoorzaak voor vogels. Opvallend ishet grote aandeel vogelsoorten onder de verkeersslachtoffers dat muizen eet (Kerkuil, Steenuil,
Bosuil, Ransuil, Buizerd, Torenvalk, Blauwe reiger).Recent onderzoek heeft
uitgewezen dat de dichtheid aanveldmuizen in wegbermen 25maalhoger is
dan in het aangrenzende achterland. Ditgeeft een verklaringvoor het geconstateerde. Dit feit isin het bijzonder voor depopulatie van de Kerkuil ingrijpend. Jaarlijks komt in Nederland 3-26% van de populatie om in het verkeer'6).

Natuurgebieden /jacht
In de Jachtwet wordt aangegeven welke soorten vogels en zoogdieren bejaagd mogen worden en inwelke perioden. In de regelgeving over de bejaagbaarheid van een soort is ondermeer vastgelegd dat de stand en de populatiedynamiek zodanig moeten zijn dat de bestaande jachtdruk geen gevaar
oplevert voor de instandhouding van die soort. Per land zijn er verschillen
in de regelgeving. Bij het kwantificeren van dejachteffecten op de sterfte in
de populatie van trekvogels, is de totale jachtdruk binnen het netwerk van
pleisterplaatsen in de verschillende landen belangrijk. Binnen onze landsgrenzen isredelijk goed bekend hoeveel exemplaren van debejaagbare soorten geschoten worden, ziekader 5.1527).
De tabellen geven een indruk van de aantallen die in een jachtseizoen geschoten worden en geven weer hoeveel individuen aanwezig zijn in januari
(midden in het jachtseizoen). Deze cijfers maken op zich duidelijk dat de
jachtdruk groot is, maar tonen niet de invloed op de totale overwinterende
populatie. In enkele gevallen is ongeveer aan te geven welk deel van de totale populatie in Nederland wordt geschoten. Zo wordt jaarlijks 1,5 tot 5 %
van de totale populaties Smienten, Tafeleenden en Kuifeenden geschoten.
Van de Kolgans en de Rietgans wordt in het algemeen 10tot 15% van de totalepopulatie geschoten.
Datjachtdruk van grote invloed is op populaties blijkt uit de aantalsontwik-
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Kader 5.15: De betekenis van Nederland voor overwinterende ganzen en eenden die
bejaagd mogen worden 27 ).
Bejaagbare overwinterende watervogels in Nederland
gemiddelde aantallen
in milde en
strenge winters
(januari)

Grauwe gans
Kolgans
Rietgans
Smient
Krakeend
Wintertaling
Wilde eend
Pijlstaart
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend
Toppereend

15000-25000
300000-400000
50000-150000

+
+

75-100%

n.s.

50%

266000-547000
1200-3600

+
+

35%

22400-51100

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

583000-624000
13300-17900
3000-7800
86500-96600
162000-205000
70600-129100

trends

%aandeel totale
populatie overwinterend
in Nederland.

soort

25%
11%

33%
21%

41%

36%
35%

+=neemt toe; -=neemt af; n.s.=niet significant
Jachtdruk
soort
Grauwe gans
Kolgans
Rietgans
Smient
Krakeend
Wintertaling
Wilde eend
Pijlstaart
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend
Toppereend

jaarlijkse afschot

trends afschot

5000-8000
30000-70000
8000-19000
ca.45000

+/+

2000-3000
12000-20000
ca. 5 0 0 0 0 0
1000-4000

+/-

6000-8000

+/+/+
+/-

5000-11000
7000-18000
800-1500

+/+
+/-

+/+/-

N.B. De afschotcijfers bestrijken het gehele jachtseizoen en zijn maar beperkt vergelijkbaar
met dejanuari-aantallen. Het werkelijke aandeel bejaagbare watervogels dat van Nederlandse
pleisterplaatsen afhankelijk is, is hoger dan de januari-aantallen suggeren. De tabel geeft een
overzicht van de aantallen overwinterende bejaagbare ganzen- en eendensoorten op grond
van de januari-tellingen in Nederland en de betekenis van Nederland als overwinteringsgebied voor de betreffende onderscheidbare populaties. Deze gegevens staan uitgezet tegen het
jaarlijks afschot gebaseerd op extrapolaties van jachtcijfers voor Nederland in de periode
1979-1980 t / m 1991-1992.Het afschotcijfer voor ganzen is gecorrigeerd met 20%voor aangeschoten vogels. Langjarige trends in aantallen overwinteraars en in afschot voor Nederland
zijn aangegeven.
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keling van ganzesoorten waarop de jacht binnen de vliegroute geleidelijk
aan gesloten is (bijvoorbeeld de Zwartbuikrotgans, een internationaal belangrijke soort, zie figuur 5.186)).
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Aantalsverloop enbroedresultaat bij depopulatie vande in Noord-Siberië broedende
zwartbuikrotganspopulatie6).
Deoverwinteringsgebieden liggen hoofdzakelijk in Frankrijk, Engeland en Nederland.
Gedurende de voorjaarsmaanden pleisteren ze vrijwel uitsluitend in het Nederlands-DuitsDeense Waddengebied.

Na het sluiten van de jacht in diverse landen zijn de populaties sterk toegenomen. Hoewel landbouwkundige ontwikkelingen hebben geleid tot voor
ganzen verbeterde voedselomstandigheden in de Noordwesteuropese overwinteringsgebieden, zijn deze in de afgelopen eeuw geen beperkende factor
geweest. De toename van ganzen en waarschijnlijk eenden moet dan ook
voornamelijk aan veranderingen in de jachtregulering worden toegeschre-

Waddenzee / mossel- en kokkelvisserij
Kokkels, mossels en strandgapers vormen het belangrijkste aandeel in de
bodembewonende biomassa van de Waddenzee. De schelpdieren filteren
plankton en zwevende stof uit het water. Bij voorkomen in piekdichtheden
wordt het equivalent van de totale watermassa in de Waddenzee in enkele
dagen gefilterd. De schelpdieren sturen zo in belangrijke mate het functioneren van het ecosysteem Waddenzee. In de Waddenzee wordt vooral op
mossels en kokkels gevist, met verstrekkende gevolgen voor het ecosysteem

Kokkelbanken worden niet ouder dan drie tot vijfjaar en zijn feitelijk te beschouwen als grote dichtheden van veelal gelijkjarige individuele kokkels.
Mosselbanken kunnen langer voortbestaan. Dit geldt met name voor de
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banken langs getijdegeulen, op de lagete delen van droogvallende platen en
op stabiele aanhechtingsplaatsen. Dergelijke mosselbanken kunnen tientallen jaren oud worden en vormen stabiele, complexe gemeenschappen van
wieren, slakken, poliepen en zeepokken. Hoewel mosselbanken normaliter
slechts enkele procenten van de oppervlakte van het getijdengebied vormen, istijdens laagwater circa 25%van alle fouragerende wadvogels hier geconcentreerd l8 '' 9 ).
Het voorkomen van kokkels en mossels in de getijdengebieden wordt in belangrijke mate bepaald door de mate van broedval. Milde winters leiden tot
een laagvoortplantingssucces. De broedval is dan van een slechte kwaliteit,
terwijl predatoren verhoudingsgewijs in grotere aantallen de winter zijn
doorgekomen of eerder in het voorjaar actief worden. Strenge winters daarentegen leiden over het algemeen tot een goede broedval, minder predatoren en een groot reproductiesucces zo ).
Door verbeteringen in de mechanische visserij is de winbare dichtheid
kokkels nu 20 à 30 per vierkante meter (20 jaar geleden 50 per vierkante
meter) en kan ook in kokkelarme jaren een aanzienlijke oogst verkregen
worden door meer wadbodem uit te zeven 19 ). De intensiteit van de visserij
wordt niet afgestemd op de schaarste/kwaliteit van debroedval. In de jaren
1988-1993 zijn de winters opvallend mild geweest. Hierdoor is verjonging
van deze schelpdieren vrijwel uitgebleven. De populatieomvang is voortdurend achteruitgegaan enbereikte een ongeëvenaard dieptepunt in199118'20).
De visserij moest zich extra inspannen om de schaarse broedval te verzamelen. De droogvallende platen werden daarbij niet ontzien. Tijdens jaren
met lage aanwas wordt 100% van de kokkelbanken weggevist. Sinds 1991
zijn de mossel- en kokkelbanken van de droogvallende platen uit de Waddenzee verdwenen. Als neveneffect van de mossel- en kokkelvisserij kan
worden vermeld dat tijdens het afschrapen van de bodem de overige bodemfauna zwaar beschadigd wordt en het fijnere bodemmateriaal in suspensie komt 18 ),zie figuur 5.19 en 5.20.
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Schatting van demosselstand (biomassa)op droogvallende platen in de Waddenzee ").
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5.5.3 Conclusies
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- Devisserij in deWaddenzee en de Noordzee heeft een aantoonbaar negatieve invloed op het functioneren van de aanwezige ecosystemen. In jaren met een lage produktie van de commerciële soorten is dit effect het
sterkst, juist omdat de visserij dan in activiteit toeneemt. Dit is niet in
overeenstemming met de functies van deze gebieden in het licht van de
geldende beleidsuitspraken in het Natuurbeleidsplan. Eris sinds het verschijnen van het Natuurbeleidsplan geen verbetering in de situatie opgetreden.
- Verstoring van de rust is een invloed die zich op grote afstanden kan
doen gelden. Bepaalde soorten zijn daar zeer gevoelig voor. Wadvogels
en waarschijnlijk ook zeer veel andere trekvogels kunnen zodanig gestoord worden dat zij onvoldoende vet- en eiwitreserves kunnen opbouwen voor hun trek over zeer grote afstanden en voor het produceren van
een legseiin hun broedgebieden.
Bepaalde weide- en bosvogels maken minder gebruik van gebieden met
veel verkeerslawaai.
De effecten zijn sterk afhankelijk van de intensiteit van de verstoring en
de grootte van het gebied. Rustverstoring treedt vooral op langs snelwegen,in grote wateren, in het Waddengebied en de Delta.
- Betreding, berijding en vaarbewegingen kunnen van grote invloed zijn
op vegetaties. Kwetsbare soorten verdwijnen en worden 'vervangen'
door minder kwetsbare soorten, of de vegetatie verdwijnt volledig. Dergelijke effecten treden het meest op in gebieden waar sprake is van een
niet-gereguleerdetoegang en intensieve activiteiten.
- Jacht heeft een sterk effect op de sterfte van de bejaagbare ganze- en eendesoorten. Nederland heeft voor deze soorten een belangrijke internationale betekenis als pleisterplaats. De jachtdruk beïnvloedt de ruimtelijke
en temporele verspreiding van de soorten sterk en daarmee terreingebruik en watervogelschade aan landbouwgebied. De huidige jachtdruk in
Nederland in samenhang met de afgenomen jachtdruk elders in de vliegroutes levert geen gevaar op voor deinstandhouding van de populaties.
- In verband met de verstoring van de rust en de fysieke beïnvloeding blijft
aandacht nodig voor activiteiten alsjacht, militaire oefeningen, recreatie
en verkeer in of nabij natuurgebieden. Er lijkt landelijk weliswaar geen
sprakevan een acutebedreigingvoor het voortbestaan vanbepaalde soorten,maar delokale invloed kan groot zijn.

5.6 DEINVLOEDVANVERSNIPPERING
In de afgelopen eeuw is het oppervlak aan natuurterreinen heel sterk afgenomen; het resterende areaalismeestal sterk versnipperd.
Door areaalverlies en versnippering verarmt de resterende natuur. Kleine
natuurgebiedjes kunnen maar kleine aantallen van een soort bevatten. In
een bosje van een paar hectare leven bijvoorbeeld niet meer dan enkele paren van een zangvogelsoort, enige tientallen muizen, een Bosuil en een of
twee eekhoorns. Bij zulke kleine populaties is de kans op lokaal uitstervan
groot1). Dit is geen probleem als individuen van elders in staat zijn de leeggeraakte leefgebieden te bereiken. Maar als de barrières te groot zijn, werkt
dit mechanisme niet en verarmen delevensgemeenschappen. Plaatselijk uit-
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sterven van soorten wordt dan niet gecompenseerd
door immigratie vanuit nog wel bewoonde plekken. Dit
verschijnsel speelt inveel natuurgebieden een rol.

5.6.1 Wat is versnippering?
Door verschillende oorzaken is de natuur in ons land
opgeknipt, versnipperd, in grote en kleine deelgebieden.
Een belangrijke oorzaak van versnippering is de ontginning van bossen, heideterreinen, hoogvenen en laagvenen geweest. Deze ontginningen veroorzaakten een
groot verlies aanleefgebieden voor vele soorten planten
en dieren (zie ook paragraaf 4.3.2). Bovendien zijn de
overgebleven snippers natuurgebied nu van elkaar gescheiden door een cultuurlandschap met een geheel ander karakter. Voor veel soorten planten en dieren is het
nu moeilijk, zo niet onmogelijk om vanuit het ene natuurgebied het andere te bereiken. Het tussenliggende
landbouw- of stedelijke gebied vormt een te grote barrière.
Versnippering ontstaat ook door de aanleg van wegen,
spoorlijnen en kanalen. Als deze natuurgebieden doorsnijden, verminderen ze de migratiemogelijkheden voor
veel soorten planten en dieren. In natuurgebieden vormen dergelijke elementen vaak een harde grens en verkleinen ze leefgebieden. De dichtheid van de infrastructuur (wegen, spoorlijnen en waterwegen) is het grootst
inhetwesten en midden vanhet land.Maar ook elders in
het land is de natuur versnipperd. Zo wordt de Veluwe,
één van onze grootste bos- en natuurgebieden, in twee
gelijke delen verdeeld door de Ai, de autosnelweg van
Amersfoort naar Apeldoorn, terwijl de noord-zuid-gerichte A50 de Veluwezoom van de rest scheidt. Uitwisselingvan planten en dieren over deze snelwegen heen is
bijzonder moeilijk. Het gebied wordt bovendien door
veleprovinciale enlokalewegen nogverder opgedeeld.
Binnen de Ecologische Hoofdstructuur is de versnippering weliswaar minder sterk dan daarbuiten, maar de
Ecologische Hoofdstructuur alleen alwordt doorsneden
door 530km rijkswegen2).

5.6.2 Gevolgen van versnippering op de natuur
Door versnippering en areaalverlies van natuurterreinen
worden leefgebieden van soorten teklein en iser te weinig ruimte voor grootschalige natuurlijke processen.
Door versnippering is de resterende natuur extra kwetsbaarder voor aantasting. Een klein gebied heeft een relatief grote randlengte en is daarom gevoelig voor invloeden van buitenaf. Verstoring heeft vanuit aangrenzende

DeGrutto en versnippering
Van een structurele inkrimping
van het graslandareaal als gruttobiotoop is (nog) geen sprake.
In de toekomst kan grasland in
het veenweidegebied verdwijnen door natuurontwikkelingsprojecten als de doelstellingmoerasvorming isin plaats
van het behoud van weidevogels.
Intensivering van de landbouw
beïnvloedt de kwaliteit van
grasland als gruttobiotoop. De
grote aaneengesloten oppervlakten grasland bestaan nu uit
een mozaiek van geschikte en
minder geschikte stukken grasland. Echte versnippering kan
men dit niet noemen. Grutto's
blijven de 'slecht' geworden
graslandgebieden gebruiken,
maar produceren daar onvoldoende nageslacht. Deelpopulaties kunnen daar slechts blijven bestaan als er aanvulling
plaatsvindt uit de goede gebieden, met een overproductie
van jonge aanwas. Zo is er
sprake van een evenwicht tussen goede en slechte gebieden.
Het totaal aantal broedparen
kan aanzienlijk hoger zijn dan
het aantal dat in alleen goede
gebieden zou kunnen leven.
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gebieden op kleine, versnipperde terreinen een veel grotere invloed dan op
grote natuurterreinen. Dat geldt ook voor verdroging en vermesting, maar
opgemerkt moet worden dat deze invloeden ook in grote natuurgebieden
sterk gevoeld kunnen worden (hetgeen afhankelijk is van de omstandigheden ter plaatse).

Gevolgen voor natuurlijke processen
Natuurlijke landschapsprocessen zijn vaak aan banden gelegd bij de inrichting van Nederland. Er zijn in het rivierengebied en aan de kust dijken aangelegd, zandverstuivingen zijn vastgelegd en in de duinen zijn maatregelen
genomen om landinwaarts zo min mogelijk vrij stuivende duinen te hebben
en langs de zeereep inbraken van de zee tevoorkomen. De natuurlijke landschapsprocessen vergen meestal grote oppervlakten. Door de versnippering
zijn vele natuurgebieden te klein om deze processen te kunnen laten verlopen. Dit betekent op den duur een verlies aan variatie in het natuurlijke milieu,hetgeen leidttot eenverlies aan soorten (zie ook hoofdstuk 3en4).

[170
Gevolgen voor soorten en levensgemeenschappen
De gevolgen van versnippering zijn heel verschillend voor verschillende
soorten planten en dieren. Sommige soorten zijn goede verspreiders. Veel
vogelsoorten hebben er weinig moeite mee om uit een bosgebied een op
enige afstand gelegen natuurelement te bereiken. Bij andere soorten verloopt de verspreiding juist heel moeilijk; vaak is de barrière te groot en kunnen ze de weerstand van het landschap niet overwinnen. Doorsnijding van
natuurgebieden kan tot gevolghebben dat de overgebleven delen elk op zich
te klein zijn als leefgebied voor soorten, die een groot areaal nodig hebben.
Enkele voorbeelden:
- de Das
Dassen kennen van nature een sterke uitwisseling tussen verschillende
deelpopulaties. Daarvoor is een goede verbinding tussen de leefgebieden
nodig, zie figuur 5.21.Als een geschikt woongebied geïsoleerd raakt, raakt
het snel ontvolkt, omdat een plaatselijk uitsterven niet meer wordt gecompenseerd door immigratie. Figuur 5.22 maakt duidelijk, dat in deze eeuw
vooral kleine,geisoleerde populaties zijn verdwenen.
In gebieden met een dicht wegennet heeft de Das grote moeite zich staande
tehouden, vanwege dehoge mortaliteit door aanrijdingen 34 ' 5 ).
- deNoordse woelmuis
Het effect vanversnippering kanworden beïnvloed doorbepaalde processen,
zoalsconcurrentie tussen soorten. Zo isbij de Noordse woelmuis vastgesteld
dat deze soort in Zeeland sterk is achteruitgegaan. Uit onderzoek in NoordBeveland komt naar voren dat de oorzaken voor de afname moeten worden
gezocht in verkleining van de leefgebieden en achteruitgang van de kwaliteit
van het oorspronkelijke biotoop van de soort. Tegelijk met de achteruitgang
van de leefgebieden is de Noordse woelmuis geconfronteerd met het verschijnen en oprukken van de Veldmuis. Deze laatste soort is blijkbaar door
een grotere concurrentiekracht in staat de Noordse woelmuis naar voor deze
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Simulatie vande overlevingskansen voor de Das. Eenmetapopulatie van deDassterft minder gauw uit naarmate er meer burchten met elkaar verbonden zijn ").
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soort minder geschiktebiotopen terug te dringen. Hierdoor worden de negatieve effecten van versnippering vergroot. Duidelijk is dat dijken en wegbermen die ooit door de Noordse woelmuis werden bewoond, tegenwoordig
niet meer als verbindingszones kunnen functioneren, omdat hij daar nu teveel concurrentie ondervindt van de Veldmuis. Watergangen en riet- en
kruidenvegetaties lijken nu voor de Noordse woelmuis geschikter als verbindingszones 6 ).

0 1 0 2 0 3 0 40

figuur 5.22

Inkrimping vanhet verspreidingsgebied vande Dasvan 1900-1980; geïsoleerde populaties
verdwijnen het eerstu).
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-de Boomklever
De Boomklever blijkt in staat om in een netwerk van leefgebieden en leefgebiedjes te overleven. Figuur 5.23geeft een beeld van de wisselende verspreiding van deze soort in de Gelderse Vallei. Elk oud loofbosje kan in principe
een of meer paren bevatten. In de grootste bosfragmenten komt de vogel
jaarlijks tot broeden, maar in de kleinere bosjes slechts zo nu en dan. De
kans op het verdwijnen van de soort uit een bosje neemt toe naarmate de
oppervlakte van het bosje kleiner is. Door herkolonisatie vanuit naburige
bossen kunnen verlaten bosjes weer worden bezet. Kleine geïsoleerde bosjes blijven daarbij het langst leeg, evenals bosjes met een relatief slechte
kwaliteit als leefgebied4).
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Dynamiek vandemetapopulatie vande Boomklever in de GelderseVallei over een periode
van drie opeenvolgende jaren in bewoonbare bosjesdie verschillen in geïsoleerdheid ten
opzichte vanhet kerngebied (gestippeld) enin grootte'3).

-Plantesoorten van blauwgraslanden
Uit een onderzoek in het Wageningse Binnenveld bleek, dat plantesoorten
uit het blauwgrasland (zie paragraaf 4.3) zich waarschijnlijk slecht kunnen
verplaatsen langsslootkanten, ookalsdezegoed beheerd worden.Voor deze
plantensoorten, die nu in een zeer sterkversnipperd areaal voorkomen, voldoen de slootkanten dus nietals verbindingszone 7 ).
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Metapopulaties
Lokaal uitsterven in versnipperde leefgebieden is dus geen probleem als individuen van elders in staat zijn de leeggeraakte leefgebieden te bereiken.
Dit verschijnsel wordt aangeduid met de term 'metapopulatie'. Dat zijn
populaties van een soort die lokaal instabiel en op netwerkniveau stabiel
kunnen zijn, met steeds een aantal leefplekken onbewoond. Aangenomen
wordt dat alle soorten vogels en zoogdieren metapopulaties kunnen vormen.
Als gevolg van de grote uitsterfkans van kleine deelpopulaties en de relatief
grote kans op herkolonisatie vanuit naburige brongebieden verandert het
verspreidingsbeeld van de metapopulatie sterk van jaar tot jaar. De metapopulatie vertoont een ruimtelijke dynamiek, vergelijkbaar met het aan- en
uitknipperen van lampjes op een controlebord. Alleen de grotere leefgebieden zijn vrijwel permanent bezet.
In het algemeen lijken soorten van stabiele milieus minder goed in staat om
de problemen van versnippering het hoofd te bieden dan soorten van instabiele milieus. Als voorbeeld kunnen genoemd worden de dagvlinders8) (zie
ook paragraaf4.2) en de loopkevers. Loopkevers van stabiele milieus hebben
veelal een beperkt vliegvermogen, terwijl loopkevers van instabiele milieus
doorgaans over een groter vliegvermogen beschikken en daardoor een grotere actieradius hebben 9 ).

Gevolgen voor de milieukwaliteit in natuurgebieden
Het gebruik van de omgeving van natuurgebieden bepaalt de kwaliteit van
het milieu in die gebieden en daarmee ook het effect van versnippering, zie
figuur 5.24. In Twente komen rode bosmieren alleen voor in relatief grote
bossen, in kleine geïsoleerde bosjes ontbreken ze. Deze 'boseilandjes' zijn
omgeven door cultuurland waardoor de randen zwaar bemest worden. Een
dichte zoomvegetatie vam Braam em Grote brandnetel is het gevolg. Hierdoor worden de eilandjes ongeschikt voor de Rode bosmier. Vermesting
verhoogt zijn kans op uitsterven en verkleint zijn kans op vestiging. De effecten van versnippering worden dus versterkt door de verslechterde milieukwaliteit in de omgeving van natuurgebieden 4 ).

5.6.3 Wat kan er aan versnippering worden gedaan?
Debelangrijkste middelen om versnippering op teheffen zijn:
- Het leefgebied vergroten en natuurlijke processen herstellen.
Het ligtvoor de hand, dat door een vergroting van het oppervlak van een
leefgebied de mogelijkheden voor soorten om te overleven toenemen.
Vergroting van het leefgebied kan bereikt worden door herstel van de natuur in de omgeving van het resterende leefgebied. Het kan ook bereikt
worden door de ontwikkeling van nieuwe kleine leefgebieden waardoor
het risico van uitsterven beperkt wordt (zie het voorbeeld van de Boomklever).
Bij de natuurontwikkelingsprojecten wordt getracht leefgebieden te vergroten en natuurlijke processen te herstellen. In brede duingebieden bij-
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Verspreidingspatroon vande Rodebosmier in eenaantal bosjesin Twente. Desoort ontbreekt in kleinere bosjes,tenzij deze rechtstreeks verbonden zijn met een groter bos dat
wel bewoond is ").

voorbeeld zouden daardoor slufters kunnen ontstaan (kleine inbraken
van de zee in de buitenste duinenrijen). In het rivierengebied wordt gestreefd naar een sterkere invloed van de rivier door het verwijderen van
zomerkaden.Ditlevert in eenversnipperd landschap echter inveel gevallen grote problemen op door conflicten met andere functies.
De afstand tussen (potentiële) leefgebieden overbrugbaar maken.
Deze maatregel komt neer op het maken van een geschikte verbinding
tussen geïsoleerde leefgebieden die door soorten ook werkelijk als verbindingselement gebruikt kan worden (ziehet voorbeeld van de Noordse
woelmuis).
Met name voor soorten die in hun leven slechts zeer geringe afstanden
kunnen afleggen, moeten dan op regelmatige korte afstanden van leefgebieden elementen worden ontwikkeld, die geschikt zijn voor voortplanting ('stepping stones').
Barrières opheffen.
Er zijn alvele technische oplossingen bedacht voor het verminderen van
de harde barrièrewerking van wegen en kanalen: onderdoorgangen onder
het wegdek door, viaducten over snelwegen ten behoeve van de fauna,
voorzieningen in oflangskanalen om overzwemmende dieren aan wal te
helpen. Deze voorzieningen zijn vermoedelijk voor een beperkt aantal
soorten van belang. Een bekend voorbeeld is de Das. Op diverse plaatsen
zijn tunneltjes gebouwd en andere maatregelen genomen, met het doel
om, naast debevordering van uitwisseling tussen burchten en deelpopulaties,het aantalverkeersslachtoffers onder deze soort te beperken.
Over de effecten van verbindingsbanen op populatieniveau zijn echter
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(behalve veel aanwijzingen van anecdotische aard) nauwelijks kwantitatieve gegevens voorhanden 10 ).
De milieukwaliteit verbeteren.
De verslechterde milieukwaliteit versterkt de effecten van versnippering.
Oplossingen liggen in eerste instantie in het landelijke brongerichte beleid. In de tweede plaats is een verscherpte regionale aanpak een mogelijkheid (zieook paragraaf 5.2).

5.6.4 Conclusies
- Versnippering is één van de oorzaken van de achteruitgang van soorten
planten en dieren in ons land. Een landelijk beeld van de gevolgen van
versnippering is echter moeilijk te geven, omdat de invloed van versnippering vaak moeilijk is te onderscheiden van andere oorzaken. Lokaal is
de invloed vanversnippering vaakzeer groot.
- Vermesting, verzuring, verdroging en verstoring versterken de effecten
van versnippering omdat zij de resterende leefgebieden negatief beïnvloeden en het tussenliggende gebied ongeschikt maken voor bewegingenvan planten en dieren tussen de leefgebieden.
- Soorten met een beperkt verbreidingsvermogen hebben het meest last
van versnippering. Soorten van stabiele milieus hebben meer last van
versnippering dan soorten van instabiele milieus.
- Een nog in omvang toenemend net van verkeersverbindingen vergroot
(de effecten van) versnippering, omdat het in veel gevallen onneembare
barrièresvormt voor vele soorten planten en dieren.
- Maatregelen tegen versnippering zijn:
* Vergroting van het areaal aan leefgebied.
* Het tot stand brengen van effectieve verbindingen tussen leefgebieden. Kennis over de leefwijze van soorten en hun relatie met andere
(concurrerende) soorten isdaarvoor noodzakelijk.
* Verbeteren van de milieukwaliteit.
- Het vergroten van leefgebieden isveel effectiever dan het leggen van verbindingen. Zeer veel doelsoorten van het natuurbeleid zijn slechte verspreiders en daarom meer gebaatbij een verbetering en vergroting van de
bestaande natuurgebieden dan bij het aanleggen van verbindingen, waar
zijgeengebruikvan (kunnen) maken.

5.7 EFFECTENBUITENLAND
De beschrijving van oorzaken en gevolgen in de voorgaande paragrafen is
vooral gericht op hetgeen zich binnen onze landsgrenzen afspeelt. Onze
landsgrenzen zijn geen ecologische grenzen; de toestand van de natuur in
Nederland wordt mede bepaald door de ontwikkelingen in het buitenland
(en omgekeerd). Deze invloeden van het buitenland zijn zeer uiteenlopend
enworden daarom in drie thema's kort behandeld:
- Nederland alsonderdeel van deNoordwesteuropese laagvlakte;
- Nederland als onderdeel van het stroomgebied van Rijn, Maas en
Schelde;
- Nederland alsonderdeel van trekroutes van vogels.
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5.7.1 Nederland als onderdeel van de
Noordwesteuropese laagvlakte
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Het Nederlandse grondgebied beslaat ongeveer 10%van
een grotere geografische eenheid, die begrensd wordt
door middelgebergten in het zuiden en de geologisch
veel oudere gedeelten van Europa in het noorden. Het
betreft de laaglanden van Engeland, Noord-Frankrijk,
België, Luxemburg, Nederland, Noord-Duitsland en het
westelijk deel van Denemarken. Deze laaglanden hebben een eigen karakter en een onderling vergelijkbare
ontwikkeling doorgemaakt en herbergen daardoor ook
een vergelijkbare natuur. Regionaal zijn er wel verschillen. Nederland heeft bijvoorbeeld naar verhouding een
zeer grote oppervlakte dekzanden, intergetijdegebieden
en laaglandmoerassen, hetgeen zich ook uit in een
sterke concentratie van de daaraan verbonden natuur
binnen onze landsgrenzen 1 ).
Natuur houdt zich niet aan de landsgrenzen. Bij een
behandeling van de oorzaken van veranderingen in de
toestand van de natuur moet daarom eigenlijk de gehele
Noordwesteuropese laagvlakteworden betrokken.
In de aangrenzende delen van deze laagvlakte hebben
zich dezelfde veranderingen voorgedaan als in hoofdstuk4 en 5zijn beschreven. Dit geldt met name de landbouwontwikkelingen, de verslechterende milieu-omstandigheden, de ruimtelijke occupatie en de afname
van de oppervlakte natuurterreinen 2 ).
De arealen van bijvoorbeeld soortenrijke graslanden en
heidevegetaties zijn in deze eeuw met meer dan 90% ingekrompen. De effecten van isolatie en versnippering
moeten daarom in een Noordwesteuropees verband
worden geplaatst. Dit heeft consequenties voor de verwachtingen over de mogelijkheden tot herstel, zeker als
de effecten van een mogelijk versterkte klimaatsverandering in beschouwing worden genomen. Een aanpak
van het oppervlakteverlies aan natuurgebieden en de
versnippering die tot Nederland beperkt blijft zal veel
minder effectief zijn dan een aanpak waarbij de gehele
Noordwesteuropese laagvlakte is betrokken.

5.7.2 Nederland als onderdeel van het
stroomgebied van Rijn, Maas en Schelde.
Nederland ligt aan de monding van de Rijn, de Maas en
de Schelde. De Rijn is een van de drukst bevaren rivieren ter wereld. Bovendien is de Rijn door z'n hoge afvoer de belangrijkste bron van zoet water in Nederland.
De Maas is dat voor België. Maas en Rijn staan via kanalen met elkaar inverbinding, ziefiguur 5.25.

DeGrutto en de invloeden
uit het buitenland
Nederlandse grutto's overwinteren in West-Afrika in de
rijstgebieden van Guinée-Bissau en Senegal. Hier voeden ze
zich met valrijst die na de oogst
op de velden achterblijft. Tijdens de trek wordt in een beperkt aantal vaste opvetgebieden in Marokko, Portugal en
Frankrijk gepleisterd. In Marokko en Frankrijk zijn het
graslanden die alleen in het
vroegevoorjaar nat zijn. In Portugal worden de rijstvelden bij
de monding van de Taag als
pleisterplaats gebruikt. Hier
wordt op valrijst gefourageerd.
Zowel de Franse als de Portugese pleisterplaatsen zijn in de
jaren negentig getroffen door
extreem droge winters. Veel
Portugese rijstvelden
zijn
daarom omgevormd tot grasland.Deze worden niet door de
grutto's gebruikt. In Frankrijk
bleven de overstromingen uit.
Grutto's sloegen Frankrijk op
de voorjaarstrek over en kwamen eerder terug in Nederland.
Welk effect dit heeft op de
conditie als broedvogel is niet
bekend. Delen van de Franse
natte graslanden in de Vendée
zijn voor grutto's veilig gesteld,
mede met behulp van Nederlandse fondsen. Als geheel zijn
de huidige trekwegomstandigheden een zwakke schakel in
dejaarcyclusvan de Grutto.
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figuur 5.25

Depositie van Nederland in destroomgebieden vanRijn, Maas,Scheldeen Eems '5).

Nadat het rivierwater in de Noordzee isuitgestroomd, mengt het zich matig
met het water uit het centrale deelvan de Noordzee. Het rivierwater (vooral
Rijnwater) bepaalt daardoor in belangrijke mate de kwaliteit van de Nederlandsekustwateren vanaf deDelta totver in de Waddenzee.
Waterbeheer en waterkwaliteit van deze rivieren bovenstrooms van Nederland zijn van cruciaal belang voor de manier waarop de Nederlandse natuur
zich kan ontwikkelen. Een aantal waterkwaliteitsparameters van Rijn en
Maasvoor deperioden 1870-1960/1970-1990 zijn samengevat in tabel5.3.

Rijn, beginnend herstel
De milieucondities van de Rijn zijn in de afgelopen eeuwen sterk gewijzigd.
De waterkwaliteit is veranderd onder andere door industriële lozingen en
meststoffen die uitspoelen uit agrarisch gebied. De rivierdynamiek is sterk
aan banden gelegd door bedijkingen, kribben en sluizen. Dit heeft tot grote
veranderingen in de samenstelling van de levensgemeenschappen geleid.
Door het verdwijnen van trekmogelijkheden en paaigronden zijn bijvoorbeeld veel soorten riviervis verdwenen (zie paragraaf 4.2). Waterkwaliteitsverbetering in het stroomgebied van de Rijn is in de zeventiger jaren ter
hand genomen (rioolwaterzuiveringsinstallaties) en kreeg een tweede impuls met het Rijnactieplan na het Sandoz-ongeluk in 1986. Het herstel van
de Rijn is begonnen.
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Tabel 5.3 Enige waterkwaliteitsparameters voor Rijn- en Maaswater
rond 1870, 1965 en 1990 bij binnenkomst in Nederland14).
1870
Rijn

Maas

1965
Rijn

Maas

Gemiddelde
afvoer (m3/s)
Temperatuur (°C)
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1990
Rijn

Maas

2200

245

10,9

12,2

9,9

16,1

16,2

Zuurstof (mg/l)

?

5,0

10,0

10,1

8,2

Chloride (mg/l)

12

120

22

200

65

Nitraat (mg N/l)

1,5

12

2,4

18

2,6

10

0,31
0,31

0,06

2,95

0,32

1,00

0,51

Natrium (mg/l)

5

6

75

?

100

34,7

Calcium (mg/l)

50

40

80

7

88

76

Lood (microg/l)

3*

0,5

35** 53,5****

5

3,7

Totaalfosfaat (mg P/l)

Kwik (microg/l)

<0,05*

Cadmium (microg/l)

<0,04*

0,013

3,1*** 0,29"***

0,05

0,05

5"* 6,12'***

0,1

0,53

Natuurlijke achtergrondconcentratie
in 1973 (daarvóór niet regelmatig gemeten)
in 1971 (daarvóór niet regelmatig gemeten)
in 1972.

Dit beginnend herstel heeft inmiddels geleid tot gedeeltelijke rekolonisatie.
Erverschijnen echter ook nieuwe soorten vanwege develeveranderingen in
de Rijn. De immigranten, deels van elders uit Europa, deels van andere continenten en deels soorten die voorheen ook voorkwamen, behoren tot de
groep soorten die tolerantie vertoont voor hogere zoutconcentraties, warmteminnend is en tamelijk ongevoelig voor verontreiniging. Brakwatersoorten die vroeger uitgesproken kustbewoners waren, zoalsWitte Steurgarnaal
en Zuiderzeekrab, komen nu beduidend verder stroomopwaarts in de Rijn

De hoge gehaltes aan meststoffen in het rivierwater hebben geleid tot een
toename van zwevende algen en zoöplankton zoals watervlooien. Verschillende grotere insectensoorten en mosselsoorten die door microverontreinigingen verdwenen, zijn nog niet weergekeerd. De Kaspische slijkgarnaal
heeft zich in 1987in de Rijn gevestigd en is momenteel de meest dominante
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diersoort in derivier.Het succesvan deze soort wordt toegeschreven aan het
overmatige voedselaanbod in de Rijn en de tolerantie van deze soort voor
hoge zoutgehaltes en de hogere watertemperatuur. De opkomst en explosieve vestiging van deze soort gaan ten koste van andere rivierbewoners.
Kaspische slijkgarnalen leggen zwevend materiaal vast en bedekken hard
substraat met een sliblaag. Dit heeft belangrijke verschuivingen in voedselrelaties tot gevolg gehad 34 ' I2 ).

Maas en Schelde, uitblijvend herstel
De oorzaken van het uitblijvende herstel in deze rivieren zijn vooral van
buitenlandse oorsprong. In tegenstelling tot de situatie in de Rijn zijn de
verbeteringen in de Maasen Schelde beperkt.
De soortendiversiteit in de Maas is gering. De soorten die zich weten te
handhaven stellen weinig eisen aan de kwaliteit van het milieu en zijn goed
bestand tegen ondermeer de hoge gehaltes aan organische verontreinigingen. Algenbloei en daarmee samenhangende zuurstofloosheid komen gèregeld voor5). In het internationale overleg met België bestaat geen overeenstemming over dewenselijkheid van verbeteringen.
De Schelde isin combinatie met deWesterschelde éénvan deweinige resterende omvangrijke Europese zoet-brak-zout getijdesystemen. De gevolgen
voor de natuur van verontreinigingen in het stroomgebied hangen afvan de
omvang van lozingen en van de manier waarop deze in het gebied verspreid
worden. Veel van de verontreinigingen zijn aan slib gebonden en een groot
deel daarvan bezinkt in het Verdronken Land van Saeftinge. Op de BelgischNederlandse grens is het water nagenoeg zuurstofloos. De zuurstofloosheid
en de mate van verontreiniging hebben grote gevolgen voor flora en fauna.
Veel soorten zijn uit het systeem verdwenen door de hoge belasting aan
zware metalen. Verontreiniging van het sediment veroorzaakt bijvoorbeeld
geringere overlevingskansen van oesterlarven. De Purperslak, gevoelig voor
hoge concentraties organotinverbindingen, dreigt uit de Delta te verdwijnen. Zeesterren zijn vrijwel uit de Westerschelde verdwenen. In alle schakels van de voedselketen bevinden zich hoge gehaltes aan bijvoorbeeld cadmium en PCB's6'7). Voor de Schelde bestaat Vlaams-Nederlandse bestuurlijke overeenstemming om in de komende jaren een herstelplan voor de
Schelde tot stand te brengen.

5.7.3 Nederland als onderdeel van vliegroutes van vogels
De Nederlandse avifauna telt een groot aantal trekvogels. De ligging aan de
Noordzee, de geconcentreerde aanwezigheid van estuaria, wadden, delta's,
moerassen, meren en rivieren maakt ons land vooral van vitale betekenis
voor een groot aantal watervogelsoorten die hier broeden, overwinteren,
ruien of opvetten voor hun verdere reis naar broedgebied of overwinteringsgebied. Met name de Nederlandse wetlands vormen daarmee een belangrijke schakel in het netwerk van wetlands en vaste pleisterplaatsen binnen devliegroute van watervogels, ziefiguur 5.26.
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J

TOESTAND V A N DE NATUUR 2

j "^vf^^A

I^H*.

pmj ft/W
fiL*

Wjfé^FW**

ST 7 8 /

A
B
Q
Q
^

[180

figuur 5.26

Oostatlantische vliegroute
Mediterrane vliegroute
Oosiafrikaansevliegroute
belangrijkste
overwintenngsgebieden

Vjy'À
^c\.
^«Öt«

Vliegroutesystemen vansteltlopers die broeden in de oostelijke Nearctisen in de westelijke
encentrale Palearctisen hun EuropeseenAfrikaanse overwintenngsgebieden

Aantalsontwikkelingen van watervogelsoorten in Nederland hangen nauw
samen met de omstandigheden in degehelevliegroute van deze soorten. Dit
geldt ook voor zangvogelsoorten. Voor een succesvol voortbestaan zijn vogels afhankelijk van de (goede) condities op alle plaatsen waar zij aan de
grond komen. Kennis over de preciese vliegroutes en van de omstandigheden die onderweg worden aangetroffen zijn essentieel voor een beter begrip
van aantalsveranderingen bij vogelsin eigen land.

Overwintenngsgebieden in Afrika
Van de algemene broedvogelsoorten in Nederland overwintert ongeveer
éénderde deel in Afrika. Zo'n 70%van dat aantal vertoonde tot het midden
van de jaren tachtig een min of meer sterke achteruitgang in Nederland.
Deze achteruitgang kon worden toegeschreven aan de droogte in het Sahelgebied, dat als doortrek- en als overwinteringsgebied gebruikt wordt. Neerslag- en rivierafvoergegevens uit West-Afrika, als maat voor overwinteringsomstandigheden, bleken te correleren met de populatie-ontwikkeling
vanbroedvogels in Nederland (ziekader 5.16en figuur 5.27).
Sinds het midden van de jaren tachtig nemen de Nederlandse broedvogels
die in Afrika overwinteren weer toe. Uit de voorbeelden in figuur 5.27 kan
echter worden afgelezen dat het tempo van herstel per soort verschilt en
soms zelfs uitblijft. Blijkbaar is de relatie met droogte in de Sahel niet zo
rechtlijnig alswel eenswordt aangenomen.
Dat veranderde habitatomstandigheden in Nederland een rol spelen bij de

'6).

TOESTAND V A N DE NATUUR 2

Kader 5.16: Neerslag in de Sahelen detoename of afname van zangvogels.
De Rietzanger overwintert in het Sahelgebied. Hierbevinden zich de enorme overstromingsvlaktesvan de Senegal- en Nigerrivier. De mate van overstroming is afhankelijk van de nazomerneerslag in de stroomgebieden van beide rivieren. Een vergelijking van leeftijdsgegevens
en broedgegevens van de Rietzanger in Groot Brittannië met de neerslaggegevens in WestAfrika voor de periode 1963-1988,gafeen overtuigende relatie te zien. Schommelingen in het
aantalbroedvogels en dekans dat volwassen Rietzangers naar debroedgebieden terugkeerden
bleken sterk gecorreleerd met indices voor de neerslag in de Westafrikaanse overwinteringsgebieden. Populatieschommelingen worden nietbeïnvloed door hetbroedsucces in het voorgaande broedseizoen. Beschikbaarheid van geschikt overwinteringshabitat is de belangrijkste
factor die de omvang van de broedpopulatie bepaalt. Tevens is gebleken dat Britse Rietzangers na het broedseizoen gebieden in Zuid-Engeland en Noord-Frankrijk gebruiken om op te
vetten. De reis naar de overwinteringsgebieden wordt vervolgens in een non-stop-vlucht
over Zuid Europa bereikt. Wanneer de omvang en conditie van dergelijke opvetgebieden afneemt, heeft dat ook repercussies voor de kans op een succesvolle trektocht. Een analyse van
Zweedse en Nederlandse broedvogelgegevens en neerslaggegevens van de Sahel leverde vergelijkbare resultaten op.
Inmiddels regent het weer in de Sahel en zou het omgekeerde effect verwacht mogen worden, namelijk een toename van die soorten in Nederland, waarvan de afname in verband
werd gebracht met dedroogte.Ditblijkt maar ten dele het gevaltezijn13). Enkele voorbeelden
staan samengevat in figuur 5.27.

— neerslag West-Afrika
afvoer Niger rivier

Purperreiger
_ Oeverzwaluw
Rietzanger
-_ Grasmus

'66

figuur5.27

'71

'76

'81

Voorbeelden van trendsbijenigeNederlandsebroedvogelsoorten indeperiode 1961-1992 en hunreactieopoverwinteringsomstandigheden indeSahel, uitgedruktinneerslag-en rivierafvoerverhoudingen
inWest-Afrika. Neergaandetrendsvanbroedvogelsvolgen dedroogteperiodesindeSahel. Verbeterde
overwinteringsomstandigheden wordennietzondermeergevolgddooreen toename van debroedvogelaantallen inNederland. Omstandighedeneldersindevliegrouteen indeNederlandsebroedgebieden, spelen eveneenseenbelangrijkerolindeherstelmogelijkheden ").
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mogelijkheden tot herstel wordt duidelijk wanneer ook naar de verspreiding wordt gekeken. Het herstel van de Grasmus -en ook de toename van
bijvoorbeeld deNachtegaal- blijkt vooral bepaald door ontwikkelingen in de
duinen en in mindere mate door het opnieuw bezetten van traditionele terreinen in het binnenland. Het uitblijven van herstel bij de Purperreiger -en
een aantal andere moerasvogelsoorten- zou kunnen wijzen op een verminderde kwaliteit van detraditionele broedgebieden in de laagveenmoerassen.
Ook de Noord-Afrikaanse wetlands zijn vitale stopplaatsen voor een aantal
watervogelsoorten en zangvogels (onder andere Sprinkhaanrietzanger).
Deze wetlands gaan gestaag in conditie en omvang achteruit en staan onder
permanente druk door ontginningen, bevolkingsgroei en intensivering van
landbouwactiviteiten.

[182

Ten zuiden van de Sahel is het areaal geïrrigeerde landbouwgrond thans
circa 5miljoen hectare. Dit areaal zou moeten worden uitgebreid tot zo'n 30
à150miljoen hectare. In samenhang daarmee zouden de rivieren verregaand
gereguleerd moeten worden om een geregelde watervoorziening mogelijk
te maken. Uitvoering van een dergelijk beleid zal grote gevolgen hebben
voor de aard en omvang van de gebieden die van belang zijn voor een groot
deelvan de inAfrika overwinterende Westeuropese vogelsoorten 10 ).

Arctische broedgebieden
Een belangrijk deel van de watervogels die in nazomer, herfst en voorjaar in
groten getale de Nederlandse getijdengebieden bevolken broedt op de arctische toendra. Het aandeel jonge vogels -en daarmee de omvang van de trekkende populatie als geheel- is van jaar tot jaar verschillend en vertoont een
cyclisch karakter. De aanwas bij deze vogels wordt bepaald door predatiedruk van met name poolvossen in de broedgebieden in samenhang met de
lemmingencyclus. De belangstelling bij predatoren voor vogelnesten wordt
gestuurd door de mate van aanwezigheid van vooral lemmingen. Deze
knaagdieren volgen een ongeveer driejarige cyclus in hun aantalsverloop.
Het aantal predatoren groeit met het toenemen van de lemmingen. Bij voldoende lemmingen worden de broedvogels met rust gelaten. Zodra de lemmingen echter in aantal zijn afgenomen moet op een andere voedselbron
worden overgeschakeld. Bij een lage predatie van vogels is het broedsucces
groot enbij een hoge predatie ishet broedsucces laag11).

5.7.4 Conclusies
- Ecologisch gezien maakt Nederland deel uit van de Noordwesteuropese
laagvlakte. In de gehele regio zijn dezelfde problemen aan de orde, welke
voor Nederland al geschetst zijn (verzuring, vermesting, verdroging en
versnippering). De kwetsbaarheid van de Nederlandse natuur hangt dan
ook samen met dekwetsbaarheid van denatuur in deregio als geheel.
- Nederland maakt tevens deel uit van de stroomgebieden van een aantal
grote rivieren. Dewaterkwaliteit en het beheer van dierivieren hebben in
het verleden tot een grote achteruitgang van de natuur geleid. Inmiddels
ishet herstel van de waterkwaliteit van de Rijn ingezet, hetgeen zich ook
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uit in een begin van herstel van riviervissen. Voor de Schelde en de Maas
blijft herstel uit.
Autonome processen als de lemmingencyclus in de Arctis beïnvloeden
het broedsucces en zijn verantwoordelijk voor een deel van de aantalsfluctuaties bij een aantal pleisterende wad- en watervogels in Nederland.
De langjarige droogte in de Sahelverklaart een deelvan de langjarige aantalsfluctuaties bij Nederlandse broedvogels die op het Afrikaanse continent overwinteren. Nu het weer regent in de Sahel blijkt dat ook de omstandigheden in Nederland en elders op devliegroute van invloed zijn op
de mogelijkheden voor herstel.
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6. Bescherming van
gebieden en soorten
6.1 INLEIDING
Natuurwaarden kunnen worden beschermd door middel van:
1. toepassing van instrumenten van het milieu- en waterbeheer
2. toepassing van instrumenten voor gebiedsbescherming en beheer
3. toepassing van instrumenten voor soortenbescherming.
Basisvoorwaarde voor goed functionerende ecosystemen is een goede kwaliteit van het milieu. Zonder een goede bescherming van milieu en water is
de bescherming van natuurwaarden niet goed mogelijk. De effecten van de
toepassing van instrumenten van het milieu- en waterbeheer worden besproken in de Milieuverkenningen en het project de Watersysteemverkenningen en vallen daarom buiten het bestek van dit rapport. Effectgerichte
maatregelen zijn besproken in het vorige hoofdstuk. Ook een deel van het
huidige natuurbeheer isgericht op het tegengaan van schadelijke externe invloeden: een vorm van milieubescherming en geen regulier natuurbeheer.
Daarmee ishet tekarakteriseren alscrisisbeheer. Ook daaraan isin het vorige
hoofdstuk alaandacht besteed.
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de ecologische effectiviteit van instrumenten die in het natuurbeleid worden toegepast om natuurgebieden en in hetwild levende soorten te beschermen.
Deinstrumenten voor gebiedsbescherming zijn:
- Natuurbeschermingswet (aanwijzing natuurmonumenten)
- Relatienota (reservaten en beheersgebieden)
- verwerving
- natuurontwikkeling
- instellingvan Nationale parken
Mede door deze instrumenten is een adequaat natuurbeheer mogelijk. Op
de effecten van het beheer wordt in dit hoofdstuk overigens slechts ten dele
ingegaan. De Boswet en instrumenten van de ruimtelijke ordening komen
niet aan de orde.
Deinstrumenten voor soortenbescherming zijn:
- Natuurbeschermingswet (aanwijzingbeschermde soorten)
- Vogelwet
- Jachtwet
- soortbeschermingsplannen.
Alleen de effecten van soortbeschermingsplannen worden in dit hoofdstuk
behandeld. De overige, meer algemene instrumenten lenen zich niet voor
een evaluatie zoalshier uitgevoerd.
Dit rapport behandelt de ontwikkeling van soorten en levensgemeenschappen. In dit hoofdstuk komt daarom alleen de ecologische effectiviteit van de
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toegepaste soorten- en gebiedsbescherming aan de orde. Financiële en beleidsmatig-politieke aspectenworden niet behandeld.
Omdat er nog geen meetnet is dat is toegesneden op het hier behandelde
onderwerp, is de informatie voor de beoordeling van de ecologische effectiviteit van de instrumenten verkregen uit literatuur en uit mededelingen van
verschillende personen die zich bezig houden met natuurbescherming (beleid en beheer)1). De verwerking daarvan heeft een enigszins voorlopig karakter doordat:
- de ecologische hoofdstructuur nog niet definitief begrensd is;
- uitwerkingen van het Natuurbeleidsplan (NBP)3) voor (deelgebieden
van) de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) nog niet definitief zijn.
Binnen deze kanttekeningen volgt hieronder een aantal uitspraken die op basisvandenu terbeschikkingstaandegegevensverantwoord worden geacht.
Eenbeknopt overzicht van dewerkingssfeer, de schaal van toepassing en de
aard van de instrumenten wordt gegeven in tabel 6.1.Een uitgebreidere beschrijving isopgenomen inbijlage IV.
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6.2

BESCHERMING PER GEBIEDSTYPE EN SOORT(GROEP)

In deze paragraaf worden eerst de effecten van beschermingsmaatregelen in
de verschillende typen natuurgebieden behandeld. Vervolgens worden de
effecten van soortbeschermingsmaatregelen besproken.

6.2.1 Bescherming van gebieden
Deverschillende typen natuur die Nederland rijk is,stellen verschillende eisen aan bescherming. Ze worden ook niet op een gelijke wijze of met een
gelijke intensiteit bedreigd (een deel gaat zelfs in kwaliteit vooruit). Dat betekent dat de bescherming, wil zij effectief en efficiënt zijn, toegesneden
moet zijn op de verschillende eisen. Instrumenten kunnen worden toegepast om bedreigingen af te wenden of om natuurkwaliteit te handhaven of
te verbeteren. Eerst wordt in algemene zin ingegaan op de bescherming tegen vernietiging en milieudruk. Vervolgens wordt ingegaan op de handhaving of verbetering van natuurkwaliteit, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt in debescherming van grote,natuurlijke gebieden en de bescherming
van kleinschalige gebieden. Tenslotte wordt aandacht besteed aan medegebruik van natuurterreinen.

Bescherming tegen vernietiging en milieudruk
Alle typen natuurgebieden kunnen onder een grote milieudruk staan of bedreigd worden met vernietiging. Met name de milieudruk (in de vorm van
vooral vermesting, verzuring en verdroging) is actueel voor de meeste natuurgebieden in Nederland. De dreiging van vernietiging isvooral aanwezig
bij gebieden die in de buurt van steden ofbelangrijke (geplande) infrastructuur liggen. In gebieden die in intensief agrarisch gebruik zijn, worden met
name kleine natuurgebieden bedreigd.
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Tabel 6.1 Overzicht van aard entoepassing van natuurbeschermingsinstrumenten
soortbesch.
maatregelen

Natuurbeschermings
wet

verwerving

natuurontwikkeling

Relatienota

nationale
parken

werkingsgebied
bestaandeEHS
nieuwe EHS
buiten EHS

+
(+)

+
+
(+)

(+)
+
(+)

+
{+)
(+)

+
(+)
-

+
+

oppervlak
klein
groot

+
+

+
+

(+)
+

+
(+)

+

+
(+)

aard
wet
aankoop
inrichting
beheer
regulering gebruik
stimulering derden

+
+
+
-

+
*)
*)
*)
-

**\
+
+
(+)
-

**\
(+)
+
+
-

**\
(+)
+
+
(+)

***}

+
+
+
+

+
=van toepassing
(+) =weinig van toepassing
= niet van toepassing
*)

inrichting, beheer en regulering van gebruik worden door verwerving mogelijk
gemaakt
**) aankoop wordt (ook) aangewend voor natuurontwikkeling. Relatienota en nationale parken;zie daarvoor bij verwerving.
***) +, voorzover onderdeel van de Natuurbeschermingswet

De bescherming tegen de genoemde aantastingen is vooral gericht op de
Ecologische Hoofdstructuur, omdat juist daar de hoogwaardige natuur van
Nederland geconcentreerd is en moet worden. In kader 6.1worden enkele
concrete voorbeelden genoemd').
Maatregelen om vernietiging tegen te gaan bestaan uit toepassing van de Natuurbeschermingswet of verwerving. Menig natuurgebied is van de ondergang gered door een onmiddelfjke toepassing van de Natuurbeschermingswet. Inmiddels heeft de toepassing van de Natuurbeschermingswet meer
een planmatig karakter. Verwerving is eveneens zeer belangrijk geweest
voor het bewaren van belangrijke natuurgebieden. Toepassing bij acute dreiging van vernietiging is echter door het vrijwillige karakter van de verkoop
moeilijker danbij de Natuurbeschermingswet.
Het weren van negatieve beïnvloeding van het milieu is allereerst een taak
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Kader 6.1: Toepassing van instrumenten bij milieudruk en dreiging van vernietiging
).

1

De meeste natuurgebieden worden bedreigd (ofalthans beïnvloed) door verdroging, vermesting en verzuring vanuit hun omgeving. In de praktijk zijn er meerdere mogelijkheden om
daar wat tegen te doen. De Natuurbeschermingswet kent het fenomeen van de externe werking, waardoor deze invloeden beperkt kunnen worden, zoals bij de Grote Peel, de schraallanden in de Gelderse Vallei en een heideterrein bij Bergen is gebleken. Helaas wordt hiervan
nog niet overal waar dat gewenst is ook daadwerkelijk gebruik gemaakt, omdat het bestuurlijk als een zwaar middel wordt ervaren. Andere toegepaste mogelijkheden zijn: kopen van
landbouwenclaves binnen natuurgebieden, gevolgd door natuurontwikkeling (waardoor sanering èn natuuruitbreiding bereiktworden), ofinzetten van de Relatienota.
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Het voorkómen van vernietiging heeft vooral in het verleden een belangrijke rol gespeeld in
de natuurbescherming, hoewel ook thans de Ecologische Hoofdstructuur niet automatisch
gespaard wordt bij plannen voor woningbouw, industrie etc. Er zijn vele voorbeelden van
met name toepassing van de Natuurbeschermingswet en verwerving. Vooral een snelle toepassing van de Natuurbeschermingswet (de zogenoemde 'noodslachting') is in het verleden
effectief gebleken bij een acute dreiging, zoals bij het dreigende omploegen van gorzen langs
het Haringvliet. Ook isbijvoorbeeld voorkomen dat Den Haaghuizen zou bouwen in de duinen. De aanwijzing van de Hoge Fronten van Maastricht heeft (als sluitstuk van diverse beschermingsactiviteiten) voorkomen dat de laatste Nederlandse populatie muurhagedissen
zou uitsterven.
Verwerving iseen allang (sinds de aankoop van het Naardermeer door Natuurmonumenten)
beproefd middel om vernietiging te voorkomen. Enkele voorbeelden: (voorlopige) redding
van de laatste korhoenders op de Regte Heide in Noord-Brabant, vrijwaring van de Molenplaat (Oosterschelde) van woningbouw, voorkómen van opkoping van De Hamert door een
projectontwikkelaar (nu nationaal park in oprichting!), behoud van schrale graslanden in
Utrecht (anders alle verdwenen).

van het milieubeleid. Natuurbeschermingsmaatregelen kunnen daarbij echter wel behulpzaam zijn. Enkele mogelijkheden zijn: toepassing van de externe werking van de Natuurbeschermingswet en het instellen van bufferzones door verwerving van of toepassen van de Relatienota op gronden
rond natuurterreinen. De externe werking van de Natuurbeschermingswet
is erop gericht negatieve invloeden van buiten op het natuurmonument te
reguleren; dit is een effectieve methode gebleken. In de praktijk blijkt echter
dat, hoewel een aantal natuurmonumenten door externe oorzaken aangetast
worden, de externe werkingvan de Natuurbeschermingswet in die gebieden
niet wordt toegepast. Hoewel toepassing van de Relatienota oorspronkelijk
nietbedoeld was alsbuffermaatregel, wordt dit thans wel regelmatig gedaan,
met gunstig effect. Het aankopen van landbouwpercelen die een sterke milieu-aantasting van naastgelegen natuurgebieden veroorzaken is een zeer effectief middel gebleken om negatieve milieu-invloeden te saneren met als
gunstigneveneffect deuitbreiding van het natuurgebied.
Al eerder is gewezen op interne (nood)maatregelen zoals een intensiever
beheer en het toepassen van effectgerichte maatregelen tegen bijvoorbeeld
verzuring.
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Bescherming van grote natuurlijke gebieden
Het Natuurbeleidsplan 3 ) geeft prioriteit aan het beschermen van grote aaneengesloten natuurgebieden, in de
vorm van kerngebieden. Veel van de huidige kerngebieden kennen echter geen hoge graad van natuurlijkheid.
Belangrijke oorzaken zijn:
a. het kerngebied iseen mozaïek van afzonderlijke halfnatuurlijke gebieden, deels ook doorsneden door infrastructuur, of
b. er is sprake van medegebruik in de vorm van visserij,
bosbouw en dergelijke.
Door beide oorzaken worden de mogelijkheden voor
natuurlijke processen beperkt.
De eerste categorie wordt behandeld onder 'Bescherming van kleinschalige gebieden', de tweede categorie
onder de aanduiding 'medegebruik'.
Grote natuurgebieden waar natuurlijke processen vrijwel ongestoord of slechts op landschapsschaal gereguleerd kunnen plaatsvinden, zijn in Nederland betrekkelijk zeldzaam geworden 4 ). Wel worden er op steeds
meer plaatsen plannen ontwikkeld om deze gebieden
tot stand te brengen, hetzij in bestaande kerngebieden,
hetzij daarbuiten in natuurontwikkelingsgebieden.
Nagenoeg-natuurlijk
Met landschappen en grote wateren waar beheer volledig achterwege wordt gelaten, is op slechts enkele plaatsen ervaring opgedaan. De instrumenten die daarbij zijn
toegepast, zijn verwerving en de Natuurbeschermingswet. Daarnaast zijn maatregelen getroffen met betrekking tot devisserij en derecreatie,waarbij plaatselijk een
einde gemaakt werd aan medegebruik. Dit heeft een
duidelijk gunstig effect gehad op zowel het verloop van
natuurlijke processen als het vóórkomen van soorten.
Op het land isgebleken datverwerving ten behoeve van
één eigenaar een gunstig effect heeft gehad op de continuïteit van het (afzien van)beheer over een grote oppervlakte. In het water bleek het noodzakelijk als rijksoverheid regels te stellen om natuurlijke processen ongestoord te laten verlopen. Zie voor praktijkvoorbeelden:
kader 6.21-2'4).

Begeleid-natuurlijk
In de praktijk is meer ervaring opgedaan met het op
landschapsschaal beheren van natuurgebieden, dat wil
zeggen zonder kleinschalig in te grijpen (begeleid-natuurlijke gebieden). Dit beheer bestaat tot nu toe vooral

DeGruttoen
natuurbescherming
Verwaarlozingvanhetbeheer van
graslanden vindt plaats wanneer
boeren graslandgebieden verlaten
en natuurbeschermingsinstanties
niet in staat zijn alle vrijgekomen
gronden als weidevogelreservaat
teverwerven.Ditismetname het
geval in de veenweidegebieden
vanNoord-Holland en Zuid-Holland. Ook kan er sprake zijn van
het veranderen van doelstellingen. In het veenweidegebied zijn
enkele natuurontwikkelingsprojecten gepland, waarbij veengrasland in de toekomst zal worden
omgevormd tot moeras. Dergelijke gebieden worden ongeschikt
voorgrutto's.
Eenbelangrijk deelvan de Nederlandse grutto's broedt in Relatienota-reservaten en -beheersgebieden (metuitzondering van debeheersgebieden metpassief oflicht
beheer).Hier worden de hoogste
dichtheden bereikt. Welk deel
van de populatie in beschermde
gebieden broedt en welk deel
daarbuiten, is niet bekend. Een
deel blijft echter aangewezen op
normaal agrarisch gebruikt grasland.
Sinds dejaren zeventigwordt gediscussieerd over de gewenste
strategie om de weidevogelpopulaties veilig te stellen. Tegenover
elkaar staan een volledige scheidingvanweidevogelreservaten en
agrarischgebruiktgrasland enverweving, dat wil zeggen in het gehele agrarische gebied de intensiteit van het boerenbeheer verlagen. Kritische weidevogels zijn
afhankelijk van reservaten, minderkritische soorten kunnen met
geringe aanpassingen redelijk
overleveninhetagrarischegebied.
DeGruttoisafhankelijk vanbeide
strategieën.
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Kader 6.2:Praktijkvoorbeelden van nagenoeg-natuurlijke gebieden 1 2").
1.De Boschplaat isverworven gebied, in handen van Staatsbosbeheer. In het gebied is de Natuurbeschermingswet toegepast (het is een staatsnatuurmonument). Door deze beschermingsmaatregelen kon een internationaal belangrijk gebiedbehouden worden.
2.De nagenoeg-natuurlijke delen van de Waddenzee zijn beschermd door de toepassing van
de Natuurbeschermingswet en de mede daardoor toegepaste beperkende maatregelen voor
devisserij en de recreatie.

Kader 6.3: Praktijkvoorbeelden van begeleid-natuurlijke
gebieden1-2 4).

[190

ï. Het Verdronken land van Saeftinge is een groot kwelderlandschap, dat verworven is door
Het Zeeuws Landschap. Het is eveneens onder de Natuurbeschermingswet gebracht (beschermd natuurmonument). Natuurontwikkeling heeft plaats gevonden in de vorm van ontwikkelingsbeheer (met duidelijk toenemende natuurwaarden als gevolg), inrichting was niet
nodig.Vervuilingvan het gebied enversnelde sedimentatie vormen overigens duidelijke problemen, diedoor het gebruikte instrumentarium nietkonden worden aangepakt.
2.Het Markiezaat is sinds 1983afgesloten van de Oosterschelde. Daardoor verandert het van
een kwelderlandschap in een afwisselend gebied van water, open vegetaties, struweel en bos.
Het is eigendom van de dienst der Domeinen, maar in beheer bij Het Brabants Landschap.
Natuurontwikkeling heeft plaats in de vorm van ontwikkelingsbeheer. Het gebied is eveneens onder de Natuurbeschermingswet gebracht (beschermd natuurmonument).
3.De Slikken van Flakkee vormen een onderdeel van het in 1971 afgesloten Grevelingenmeer;
in dit gebied is een landschap ontstaan met grazige vegetaties en struweel. Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer.
4. De Oostvaardersplassen bestaan feitelijk uit enkele verschillende, maar aangrenzende gebieden waar een strategie 'begeleid-natuurlijk' wordt toegepast, zowel plassen en moerassen
als struwelen en bossen. Het gebied is in handen van Rijkswaterstaat (in de toekomst Staatsbosbeheer). Natuurontwikkeling is gericht toegepast, na een fase waarin natuurwaarden zich
spontaan op de voormalige IJsselmeerbodem na de inpoldering en de daarmee gepaard
gaandewerkzaamheden hebben ontwikkeld.
5.De Hoge Veluwe is eigendom van een stichting, die is te beschouwen als een (in vergelijking met Natuurmonumenten en de Landschappen) kleine natuurbeschermingsorganisatie.
Andere instrumenten worden hier niet toegepast. Een deelvan hetbos-,heide- en stuifzandgebied is begeleid-natuurlijk.
6. Het door Schotse Hooglanders begraasde bos- en heidegebied De Imbosch is in eigendom
van Natuurmonumenten; vanuit een produktiebos is hier de weg ingeslagen van een begeleid-natuurlijk landschap.
Naast de hier genoemde voorbeelden is er ook een vrij groot aantal gebieden te noemen, die
nu nog relatief klein zijn (bijvoorbeeld De Blauwe Kamer, Duursche Waarden), maar waar
gestreefd wordt naar een zodanige vergroting, dat een begeleid-natuurlijk beheer mogelijk
wordt: ziekader 6.5.
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uit het toepassen van een extensief begrazingsbeheer over grote oppervlakten, maar ook het grootschalig reguleren van de waterstand komt voor. Zie
voor praktijkvoorbeelden: kader 6.31,2,4). Uit de voorbeelden blijkt dat de
terreinen verworven zijn door natuurbeschermingsorganisaties of in handen zijn van de staat. Het consequent toepassen van een grootschalig beheer
is vergemakkelijkt door het feit dat er sprake is van één beheerder. Natuurontwikkeling is in een deel van de gevallen toegepast. Tot nu toe heeft het
zich echter veelal beperkt tot ontwikkelingsbeheer. Zonder uitzondering
geldt voor de verschillende gebieden dat hoge natuurwaarden konden
voortbestaan ofworden ontwikkeld, in termen van zowel natuurlijkheid als
biodiversiteit (in een aantal gevallen overigens na een ingreep die afbreuk
deed aanbestaande natuurwaarden, namelijk het afsluiten van zeearmen).
Beheersaspecten
In toenemende mate wordt in beheersplannen, naast een bijdrage aan het
behoud van soorten, een vergroting van de natuurlijkheid als doel gesteld.
Het blijkt echter dat in een aantal gevallen toch gedetailleerd sturend wordt
ingegrepen als de veranderingen als gevolg van een nieuw, minder sturend
beheer op landschapsschaal ertoe leiden dat de doelstellingen ten aanzien
van soortenbehoud niet gehaald lijken te worden. Dit kan als overgangsmaatregel ook wel nodig zijn. De toenemende ervaring die met het toelaten
van grootschalige natuurlijke processen wordt opgedaan, leidt echter tot
meer vertrouwen in een goed resultaat.
In grote natuurlijke gebieden wordt vaak het aspect begrazing belangrijk gevonden. Het (her)introduceren van soorten vanwege hun functionele betekenis krijgt daardoor de laatste jaren meer aandacht. Het gaat hier om soorten die een belangrijke rol spelen in het zo natuurlijk mogelijk functioneren
van ecosystemen, maar die (plaatselijk) niet meer aanwezig zijn. Zie voor
voorbeelden kader 6.4s).

Gewijzigd

instrumentgebruik?

Ter realisering van grootschalige natuurgebieden waar zowel sprake zal zijn
van een hoge mate van natuurlijkheid als van een belangrijke bijdrage aan
het behoud van biodiversiteit, zal naar verwachting het instrument natuurontwikkeling een belangrijke rol gaan spelen om de beperkingen die de
mens heeft opgelegd aan denatuur op te heffen.
Instelling van een nationaal park bleek tot nu toe niet noodzakelijk voor dit
type gebieden, maar kan wellicht in de toekomst bijdragen aan de totstandkoming van een grootschalig natuurgebied, mits de voorzieningen voor recreatieverenigbaar zijn met het ten doel gestelde ongestoorde karakter.
De Relatienota is in dit type gebieden niet toegepast en dat ligt ook, gezien
het kleinschalige en (semi-)agrarische karakter van het instrument, niet in
de rede. In enkele gebieden wijzen de plannen erop dat in de toekomst hier
wellicht een uitzondering op wordt gemaakt in Relatienota-reservaatsgebieden.
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Kader 6.4:(Her)introductie van functionele soorten5).
Een voorbeeld van introductie van soorten is de introductie van Konik-paarden en Schotse
hooglandrunderen op vele plekken in Nederland. Dit heeft in het algemeen een gunstig effect
op denatuurwaarden van debetrokken terreinen.
Voorbeelden van herintroductie zijn het Edelhert in de Oostvaardersplassen en de Bever in
de Biesbosch. Deze herintroducties kunnen een succes genoemd worden. De edelherten voelen zich helemaal thuis in hun nieuwe biotoop (wat heel goed bij hun leefwijze past) en de
beverpopulatie maakt het goed: na enige moeilijke jaren is in 1993 een behoorlijke hoeveelheid nageslacht voortgebracht, zonder dat ersterfte optrad.

Medegebruik van grote natuurlijke gebieden

[192

In een groot deel van de Ecologische Hoofdstructuur is sprake van medegebruik van natuurgebieden. Daaronder vallen ook gebieden die al veel kenmerken hebben van de hiervoor besproken grote, natuurlijke gebieden.
Door activiteiten alsvisserij, houtteelt, waterwinning, delfstofwinning, militaire oefeningen en intensieve vormen van recreatie is er in die gevallen
echter geen sprake van gebieden met een hoge graad van natuurlijkheid (nagenoeg- en begeleid-natuurlijke gebieden).
Vooral in de grote wateren ispositieve ervaring opgedaan met het reguleren
van recreatie, visserij en delfstofwinning door toepassing van de Natuurbeschermingswet. Zo is de recreatie in de Randmeren gezoneerd en de visserij
op de Oosterschelde beperkt met duidelijk gunstige resultaten. Een goede
handhaving iseenbelangrijke voorwaarde voor succes gebleken.

Bescherming van kleinschalige gebieden
De kleinschalige natuurgebieden omvatten zeer verschillende typen terreinen. Het zou te ver voeren om van alle typen voorbeelden van instrumentgebruik te noemen. Enkele hoofdlijnen zijn hieronder samengevat. Voorbeelden zijn tevinden in kader 6.5 I,6t/ml3 ).
- bossen: een deelvan debossen met hoge natuurwaarden isin handen van
particulieren en een deel is in handen van natuurbeschermingsorganisaties en Staatsbosbeheer (SBB).Er blijken per regio verschillen te bestaan
tussen de bereikte kwaliteit bij particulieren en bij natuurbeschermingsorganisaties. Er zijn duidelijke voorbeelden van toegenomen kwaliteit
(gemeten in biodiversiteit en natuurlijkheid) door een beter beheer na
verwerving door natuurbeheerders. Elders is er na verwerving weinig
verschil te constateren. Dit lijkt vooral afte hangen van de doelstellingen
dievoor een gebied gekozen worden: alshoutproduktie ondergeschikt is,
mag een hoger natuurrendement verwacht worden. Dit isbij Natuurmonumenten en de Landschappen vaak het geval,bij particulieren veel minder. Maar ook bij particulieren blijkt het bereiken van een hoge natuurkwaliteit in een aantal gevallen mogelijk te zijn.
Ingrijpend omvormingsbeheer ten behoeve van hoge natuurwaarden
(o.a. om te komen tot strikte bosreservaten) komt slechts bij uitzonderingbij particulieren voor.
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Kader 6.5: Praktijkvoorbeelden van kleinschalige natuurgebieden 1).
Bossen

Omvorming van produktiebossen tot bossen met hoge natuurwaarden vindt in vele gebieden plaats,
vooral bij natuurbeschermingsorganisaties. Eenvoorbeeld: omvorming van populierenbos Het Dubbroek (Limburg) tot een natuurlijk broekbos.
Heiden
In vele heideterreinen van Het Drents Landschap zijn zeer gunstige resultaten bereikt door een adequaat beheer. Na aankoop door Het Limburgs Landschap konden enkele heideterreinen weer toenemen inkwaliteit. Hetzelfde geldvoor bijvoorbeeld het landgoed Heidestein (Utrechts Landschap).
Graslanden
Er is nog weinig vergelijkend onderzoek gedaan naar de natuurkwaliteit van reservaatsgebieden, beheersgebieden en gewone agrarische gebieden. De indruk bestaat echter dat floristisch waardevolle
graslanden nauwelijks meer voorkomen in gewoon agrarisch gebied, weinig in beheersgebieden en
geconcentreerd voorkomen in reservaatsgebieden. Een onderzocht voorbeeld is de situatie in het
Drentse Aa-gebied 6 ). Het bleek dat alle graslanden die vielen onder Relatienotabeheer verdroogd of
te voedselrijk waren. De kwaliteiten van de reservaten waren daarentegen hoog, mits die reservaten
niet verdroogd raakten door ontwatering van omliggende terreinen. Uit inventarisaties van weidevogelgebieden van de natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea 7) blijkt dat in haar terreinen
meer soorten weidevogels en hogere dichtheden broeden dan in percelen in de omgeving (inclusief
beheersgebieden). Uit onderzoek bij Staatsbosbeheer s ) isgebleken dat een gevarieerde en hoge stand
van graslandvogels, in combinatie met botanische waarden, alleen iste realiseren in natte, matig verschraalde graslanden in reservaten. Voor optimalere resultaten voor de Grutto komt het zware beheer in beheersgebieden en verpachte reservaatsgebieden in aanmerking; dit gaat dan overigens ten
koste van een aantal andere graslandvogels en botanische waarden.
Natuurontwikkeling van graslanden kent wisselende resultaten. Spectaculaire voorbeelden zijn bijvoorbeeld te vinden in het Drentse Aa-gebied, waar orchideeën terugkeren op percelen die tot voor
kort nog aardappelakkers waren. Een al wat ouder voorbeeld is de regeneratie van kalkgrasland bij
Wylre in Zuid-Limburg, waar een terrein met uitzonderlijk hoge waarden isontwikkeld op voormaligeakkers.Tegenvallend zijn echter de resultaten inbijvoorbeeld het Wageningse Binnenveld, waar
isgebleken dat soorten van vochtige, schrale graslanden het te ontwikkelen gebied onvoldoende weten tebereiken 9 ).Bij natuurontwikkeling zijn de resterende zaadbank en de afstand tot actuele zaadbronnen belangrijk voor de mate van succesin termen vanbotanische waarden.
Rivieroevers
Als gevolg van natuurontwikkeling is een toename van vogels geconstateerd in o.a. de Duursche
Waarden (IJssel) en de Blauwe Kamer (Nederrijn). De Millingerwaard (Waal) is inmiddels een botanisch succes: o.a. een snelle vestiging van vele karakteristieke planten op de rivierduinen. Versterkt
door ontwikkelingsbeheer heeft er op de verderop gelegen Ewijkse Plaat vestiging plaatsgevonden
van internationaal belangrijke soorten als Blauwborst, Bramesprinkhaan, Wit vetkruid en Echte
kruisdistel '°). Anderzijds is een aantasting van waterfauna geconstateerd in de Duursche Waarden,
alsgevolgvan watervervuiling na doorsteken van de zomerdijk ").
Grore wateren
Een groot succes is geboekt in het natuurontwikkelingsproject Onderdijk (Noord-Hollandse IJsselmeerkust), waar in het sinds 1992 ontwikkelde moeras van 120 ha reeds in 1993broedgevallen werden geconstateerd van o.a. de internationaal belangrijke Blauwborst en Kluut, en de nationaal bedreigde Strandplevier, Kleine plevier en Bontbekplevier. Daarnaast ishet een foerageergebied geworden voor o.a. lepelaars en rosse grutto's, beide internationaal belangrijk. Inmiddels hebben zich ook
alzestigplantesoorten gevestigd, waaronder brakwatersoorten ,2 ).
Vennen
Een voorbeeld van een recent regeneratiesucces, in navolging van het Beuven, is de terugkeer van de
zeer zeldzame en tegelijkertijd internationaal belangrijke Biesvaren-Waterlobelia-vegetatie in een
ven bij Nederweert '3). Dat succes ook wel eens uitblijft, bewijst een schoonmaak van een ven op
Erica (Gelderse Vallei):demilieu-invloed blijft te groot.
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- heiden: de heideterreinen die door natuurbeheerders (inclusief SBB) zijn
verworven of die onder de Natuurbeschermingswet zijn gebracht, zijn
dankzij een goede bescherming van goede kwaliteit. In die gevallen waar
de kwaliteit te wensen overlaat, is dat in het algemeen te wijten aan een
verslechtering van het milieu. Buiten deze beschermde heideterreinen
zijn slechts enkele gebieden met een hoge natuurkwaliteit te vinden; het
gaat hier om heideterreinen die in bezit zijn van gemeenten en om een
aantal minder intensief gebruikte defensieterreinen. Natuurontwikkeling
vindt vooral plaats in de vorm van ontwikkelingsbeheer (bijvoorbeeld
omvorming van verboste ofsterkvergraste terreinen).
- graslanden: buiten de gebieden die door natuurbeheerders zijn verworven, onder de Natuurbeschermingswet zijn gebracht of Relatienota-reservaat zijn geworden, zijn er nauwelijks meer botanisch waardevolle
graslanden, trilvenen en dergelijke overgebleven. Toepassing van deze
instrumenten isin debetrokken gebieden dus succesvol geweest (hoewel
ookhier deaantastingvan het milieu effect heeft gehad).
In Relatienota-beheersgebieden wordt vrijwel altijd onvoldoende kwaliteit behaald14): de aanwezige natuurwaarden zijn van algemene aard en
internationaal belangrijke of nationaal bedreigde soorten worden er weinig tot niet gevonden. De (inter)nationaal belangrijke waarden beperken
zich vrijwel tot devogels, diein deze gebieden vooral voedsel zoeken. De
Grutto broedt nog wel in beheersgebieden, maar krijgt het ook daar
moeilijk, o.a. omdat ook in beheersgebieden vaak sprake is van verdrogingen vermesting.
Natuurontwikkeling heeft al geleid tot zeer goede resultaten, maar dat
geldt niet voor alle gebieden. De geïsoleerde ligging van gebieden blijkt
namelijk moeilijkheden op te leveren voor vestiging van gewenste soorten.
- kruidenakkers: buiten enkele reservaten zijn goed ontwikkelde gemeenschappen van akkerkruiden thans vrijwel niet meer te vinden. Een opmerkelijk aspect is dat een deel van de soorten die we als akkerkruiden
kennen, in bijvoorbeeld natuurontwikkelingsgebieden in het rivierengebied een hernieuwde, meer oorspronkelijke standplaats vindt.
- rietland: verwerving en toepassing van de Natuurbeschermingswet blijkt
van groot belang te zijn voor de instandhouding van kwalitatief goede
rietlanden en andere moerasgemeenschappen; buiten de beschermde gebieden komen ze weinig voor. Natuurontwikkeling leidt in het algemeen
op een eenvoudige en snelle wijze tot waardevolle moerasvegetaties. Als
deze gebieden echter gebruikt worden als helofytenfilter mag niet verwachtworden dat erveel natuurwaarden ontstaan.
- kwelders en oeverlanden: ter bescherming van kwalitatief hoogwaardige
oevers van (voormalige) getijdegebieden is het nodig gebleken om over
te gaan tot verwerving of toepassing van de Natuurbeschermingswet;
buiten de beschermde gebieden zijn deze ecosystemen nauwelijks meer
te vinden. Op lokale schaal zijn goede ervaringen opgedaan met natuurontwikkeling.
- vennen: het vóórkomen van vennen met hoge natuurwaarden is thans
grotendeels beperkt tot verworven terreinen of natuurmonumenten;
daarnaast komen ze op bescheiden schaal op eigendommen van particulieren of gemeenten voor. Van natuurontwikkeling zijn nog geen voorbeelden bekend. Effectgerichte maatregelen (onderdeel van het milieuhygiënisch instrumentarium) zijn gericht op het herstellen van natuur-
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waarden. Ze hebben al veel positieve resultaten opgeleverd voor althans
een deel van de levensgemeenschappen van vennen 15 ). Anderzijds zijn er
ook voorbeelden bekend van maatregelen die resulteerden in het vernietigen van hoogveenontwikkeling in Drentse vennen , h ).
Uit het voorgaande blijkt dat vooral verwerving en daarnaast de Natuurbeschermingswet en Relatienota-reservaatsgebieden een grote rol spelen in
het beschermen van natuurgebieden. Hoogwaardige natuurgebieden zijn
grotendeels teruggedrongen tot de in hoge mate beschermde delen van Nederland. Ook uitbreiding van het areaal hoogwaardig natuurgebied door
middel van natuurontwikkeling vindt plaats in of aansluitend op beschermde gebieden. Daarnaast zijn effectgerichte maatregelen en toepassing
van instrumenten in de sfeer van het milieubeleid en de ruimtelijke ordening noodzakelijk voor een adequate bescherming.

Medegebruik
Vrijwel alle typen natuur die belangrijk gevonden worden in het Natuurbeleidsplan blijken niet goed samen te gaan met de huidige vormen van medegebruik. Dat is in feite opmerkelijk omdat veel van de huidige kleinschalige
natuurwaarden zijn ontstaan door medegebruik in het verleden of althans
konden voortbestaan onder medegebruik (hoewel dat medegebruik een heel
ander karakter had dan thans). Voorbeelden daarvan zijn verschillende typen graslanden, heides op de hogere zandgronden, hakhoutbossen. Anderzijds is er in het verleden veel karakteristieke natuur verloren gegaan door
omvorming tot halfnatuurlijke levensgemeenschappen. Het menselijk beheer kon slechts een deel van denatuurlijke processen nabootsen.
Bij de beoordeling van effecten van medegebruik blijkt dat er onderscheid
gemaakt moet worden in verschillende typen en intensiteiten van medegebruik.
Houtoogst kan in principe met betrekkelijk weinig gevolgen voor de biodiversiteit plaatsvinden, mits er een uitgekiend beheer wordt toegepast; de
mate van natuurlijkheid is dan echter wel geringer dan in bossen waar natuurlijke processen ongestoord kunnen plaats vinden. In de praktijk zijn
echter door een intensief bosbeheer op grote oppervlakten bossen ontstaan
met veel minder natuurwaarden dan potentieel mogelijk is.
Rietoogst vergt een zo eenvormig mogelijke rietvegetatie, wat nadelig is
voor andere planten en voor een deelvan de fauna.
Het huidig agrarisch beheer heeft weinig te bieden voor de natuur, althans
gemeten in (inter)nationale waarden. Een uitzondering hierop vormt de bijdrage die agrarische gebieden leveren aan de overwintering van o.a. ganzen.
De typen ecosystemen, diebestaan dankzij eenbeheer dat isafgeleid van het
vroegere agrarische gebruik (half-natuurlijke gebieden), vragen een zodanig
laag niveau van voedingsstoffen en/of een zodanig hoge vochtigheid dat
ook de toepassing van Relatienotabeheer in het algemeen niet mogelijk is.
Slechts in randen van percelen en in zeer extensief gebruikte percelen kunnen relatief hoge botanische waarden in stand gehouden worden 8 ' 4 ). Weidevogels die hoge eisen stellen aan hun biotoop (als Kemphaan en Watersnip) kunnen over het algemeen in beheersgebieden niet overleven. Waar al
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sprake was van extensivering van het landgebruik op initiatief van de boer
zelf, geeft toepassing van de Relatienota geen ecologische meerwaarde 14 ).
Ook toepassing van Relatienotabeheer op te voedselrijke ofte zeer ontwaterde gronden geeft niet de gewenste resultaten; toepassing in dit soort situaties komt echter regelmatig voor 8 ).
Hoewel agrarische gebieden slechts eenbeperkte betekenis hebben voor (internationale natuurwaarden, herbergen met name de wat extensiever gebruikte gebieden nogvrij veel 'algemene natuurwaarden'. In dat soort gebieden kan toepassing van de Relatienota leiden tot het behouden van die
waarden v).
Medegebruik in de vorm van recreatie kan lokaal tot problemen leiden. Recreatiezonering kan echter leiden tot een vermindering van de aantasting
van kwetsbare gebieden. In de praktijk is gebleken dat het instellen van een
nationaal park kanbijdragen aan recreatiezonering. Nainstelling van het Nationaal Park Dwingelderveld lijkt echter toename van recreatie te hebben
plaatsgevonden l8 ).
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6.2.2 Bescherming van soorten
Een belangrijk deel van de soorten waarvoor de natuurbescherming zich in
het bijzonder inzet, wordt beschermd door inzet van de bovengenoemde
gebiedsgerichte instrumenten. In een aantal gevallen schiet het reguliere gebruik van dieinstrumenten tekort. Redenen daarvoor kunnen zijn:
a. de gebiedsgerichte instrumenten werken niet snel genoeg of onvoldoende intensief in verhouding tot demate van bedreiging;
b. de soorten zijn in belangrijke mate afhankelijk van de gebieden waar de
gebiedsgerichte instrumenten niet werkzaam zijn, zoals steden en andere
gebieden buiten deEHS.
Voorbeelden zijn: (a) Otter, Noordse woelmuis, Korhoen en (b) Kerkuil,
Boomkikker en muurplanten.
In deze gevallen blijkt een intensivering van beschermingsmaatregelen
noodzakelijk te zijn om soorten voor verdwijning uit Nederland te behoeden. Deze maatregelen zullen binnen de EHS,waarbinnen een duurzame en
zo zelfstandig mogelijke ontwikkeling van ecosystemen wordt beoogd, zoveel mogelijk tijdelijk en aanvullend van karakter moeten zijn en slechts
voor een kleine groep prioritaire soorten mogen gelden3).
Een aantal bedreigde soorten isbeschermd op basis van de Natuurbeschermingswet. Vooral daar waar er plaatselijk bij burgers en politie bekendheid
gegeven wordt aan het feit dat bepaalde planten en dieren wettelijk beschermd zijn, iseenbeschermende werking geconstateerd.
In de afgelopen jaren zijn voor specifieke soort(groep)en o.a. devolgende resultaten met soortgerichte maatregelen bereikt1):
- muurplanten
Muurplanten genieten inmiddels, o.a. dankzij het stimulerende soortbeschermingsplan, meer bescherming. Dit is echter nog niet overal het geval:
muurplanten worden nog steeds her en der bestreden.
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- dagvlinders
Dagvlinders zijn door het soortbeschermingsplan en de activiteiten van de
Vlinderstichting sterk onder de aandacht gekomen. Positieve effecten zijn
waar te nemen bij vooral de algemenere soorten, voornamelijk door een beter beheer van onder meer bermen en stedelijk groen. Een beter beheer van
enkele reservaten heeft positief gewerkt voor enkele meer zeldzame soorten. Toch kunnen deze maatregelen thans de grote achteruitgang nog niet
keren. Zieook kader 6.6 ' 9 ).
- amfibieën
Plaatselijk is er een begin van herstel opgetreden in de populaties van amfibieën. Dit is vooral een gevolg van het aanleggen van poelen, waarvan de
meeste snel gekoloniseerd werden door grote aantallen dieren. In een aantal
gevallen leidt verdroging van de omgeving tot het niet halen van de doelstelling, doordat poelen weer droogvallen.
- Otter
Al enige jaren bestaat er in Nederland geen otterpopulatie meer. In het gebied
de Aide Feanen (Friesland) wordt gewerkt aan het weer geschikt maken van
leefgebieden voorde Otter.Inditgebiedisvolgensdebeheerder (FryskeGea)in
1993een Ottergesignaleerd.Voorlopigbetekent hetnognietdaterweer eenlevensvatbarepopulatieis,want dekwaliteitvanhetmilieuisnog onvoldoende.

figuur 6.1

Aantal belopen belangrijke burchten vande Das in 1960,1970,1980 en 1990 en de locatie
vandie burchten in 199020).
Naeenscherpe daling in dejaren zeventig neemt het aantal belopen belangrijke burchten
sinds 1980 weer toe. In Gaasterland, op de Veluwe en in het Reestdalishet aantal belopen
belangrijke burchten momenteel zelfs beduidend hoger dan in 1960, mede dankzij herintroducties in het verleden. Overal elders, en met name in Limburg en Noord-Brabant, ishet
niveau van 1960echter nog niet bereikt.
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Kader 6.6: Herintroductie van twee vlindersoorten 19).
In 1991zijn in een natuurreservaat bij 's-Hertogenbosch (De Moerputten) twee vlindersoorten geherintroduceerd: het Pimpernelblauwtje en het Donker pimpernelblauwtje. Beide
soorten maken gebruik van de Grote pimpernel en van zogenoemde waardmiersoorten. Zonder die soorten kunnen deze vlinders niet voorkomen. Aan die voorwaarden kan het gebied
voldoen.
Beide soorten vlinders waren al enige tijd in Nederland uitgestorven. De vlinders konden
waarschijnlijk vanuit het buitenland het in principe geschikte terrein bij 's-Hertogenbosch
niet bereiken. Daarom werd na onderzoek besloten de dieren uit Polen (waar gezonde populatieszijn) over tebrengen naar Nederland.
Inmiddels hebben de dieren zich goed weten te handhaven in hun nieuwe gebied. Hopelijk
zullen dezevlindersoorten ookgeschikte terreinen in de omgeving weten te bevolken.
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- Das
In de afgelopen jaren zijn veel activiteiten ontplooid om de Das in Nederland te behouden, o.a. door de Stichting Das en Boom. De populatie van de
Das heeft zich dankzij die maatregelen boven verwachting ontwikkeld: de
aantallen zijn nu, na een duidelijke inzinking in dejaren '70 en '8o, weer op
het peil van 1960 (circa 2200). In figuur 6.1 is dat geïllustreerd aan de hand
van het aantalbelopen belangrijke burchten 20 ).Vooral de aanlegvan dassentunnels is belangrijk gebleken. Het verkeer blijft echter de voornaamste bedreigingvoor de Das.

6.3 DE(ECOLOGISCHE) EFFECTIVITEITVAN DEAFZONDERLIJKE
INSTRUMENTEN
In het voorgaande zijn enkele praktijkvoorbeelden per terreintype behandeld. In deze paragraaf wordt per instrument het ecologisch rendement voor
de Nederlandse natuur aangegeven. Onder rendement wordt verstaan: de
bijdrage die het instrument levert aan de realisatie van de Ecologische
Hoofdstructuur en aan aanvullende soortbescherming. De conclusies zijn
vooral gebaseerd op een enquête onder natuurbeschermingsorganisaties,
Staatsbosbeheer en medewerkers van de directie NBLP) en op de beheersevaluaties van de Directie Beheer Landbouwgronden 1+ ).

Natuurbeschermingswet

(gebiedsbescherming):

is toegepast op 208 gebieden voor in totaal 294.115 ha, verdeeld over
269.326 ha in staatsnatuurmonumenten en 24.789 ha in beschermde natuurmonumenten (eind 1993).
het nut isin de praktijk vooral bewezen bij snelle toepassing in geval van
acute dreiging van aantasting (kader 6.1).Daardoor zijn vrij veel gebieden
met grote natuurwaarden bewaard gebleven.
daarnaast heeft een jarenlange planmatige toepassing eveneens tot een
voorkómen van aantasting geleid,
positieve ecologische effecten als gevolg van het voorkómen van vernie-
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tiging, stimulering van adequaat beheer, beperking van milieubeïnvloeding van buitenaf, beteugeling van recreatie en bestemmingswijziging
zijn vooral bewezen in de gebieden die niet door andere instrumenten
worden beschermd.
daarnaast is de wet waardevol gebleken in die gevallen waar door toepassing van de wet een verbetering van de toepassing van instrumenten van
andere beleidsvelden en overheden heeft plaatsgevonden,
in een aantal gevallen is door de toepassing van de externe werking van
de wet een beperking gerealiseerd van de negatieve beïnvloeding vanuit
de omgeving op de natuurmonumenten. In een aantal andere gevallen is
de externe werking niet toegepast wat ertoe heeft geleid dat de kwaliteit
van denatuurmonumenten door invloeden vanbuitenaf is aangetast,
in een deel van de natuurmonumenten worden de gestelde doelen onvoldoende gehaald door een gebrek aan handhaving van de gestelde beperkingen; de natuurwaarden worden in die gevallen dus nog niet optimaal beschermd.
de wet is een in beginsel krachtig en in veel gevallen een uit ecologisch
oogpunt noodzakelijk instrument.
Verwerving:
voor het Staatsbosbeheer is er 57.281ha verworven; gesubsidieerde verwerving ten behoeve van andere terreinbeherende organisaties heeft betrekking op 47.761ha (periode 1942-1991).Daarnaast is er een kleiner areaaldoor de natuurbeschermingsorganisaties zonder subsidie gekocht,
voor de bescherming van natuurgebieden op het land wordt verwerving
algemeen als beste natuurbeschermingsmaatregel gezien, wat bewezen
wordt door de verdeling van waardevolle natuur in Nederland: geconcentreerd in de aangekochte gebieden, daarbuiten voor een belangrijk
deel verdwenen.
voor de meeste van dewaarden diebeoogd worden in het NBPis verwerving noodzakelijk; redenen hiervoor kunnen zijn:
* een voor het behoud van natuurwaarden noodzakelijk beheer is door
veel particulieren financieel en technisch niet op te brengen (de overheid subsidieert daartoewel degrote terreinbeherende organisaties),
* de kennis over een adequaat beheer is bij particulieren onvoldoende
aanwezig,
* de doelstellingen voor het beheer van een terrein zijn in strijd met bescherming van hoge natuurwaarden (bijvoorbeeld intensieve houtkap),
* er is een te grote kans op discontinuïteit in beheer en bescherming
door bijvoorbeeld verandering van eigenaar, waardoor zelfs verlies van
gebieden kan optreden.
In de praktijk geldt dit niet voor alle particulieren, gemeenten of bedrijven die natuurterreinen bezitten. Maar de onzekerheid over de bescherming van natuur door deze eigenaren is in het algemeen duidelijk groter
danbij terreinen die inhanden zijn van natuurbeheerders,
in veel gevallen is verlies van een terrein, door dreigende bebouwing,
ontwatering en dergelijke, door aankoop voorkomen. Negatieve invloeden van de omgeving zijn geneutraliseerd door beheer ofaankoop van de
omliggende gronden (eenvorm van buffering),
het aankopen van, veelal kleine, gebieden die een bron van milieu-aan-
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tasting vormen, is in veel gevallen een voorwaarde voor het behouden
van natuurgebieden die onder invloed staan van die milieu-aantasting.
Als een probleem wordt ervaren dat door afwezigheid van voldoende financiën of van een aankooptitel sanering door deze kleine maar strategische aankopen niet altijd kan plaatsvinden.
anderzijds komt het ook voor dat verworven terreinen door gebrek aan
financiën achteruitgaan in waarde.Het isdus niet zo datalledoor natuurbeheerders verworven terreinen optimaal beheerd worden.

Natuuron twikkeling:
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verwerving met het oog op natuurontwikkeling heeft vanaf 1989 plaatsgevonden: t / m 1991besloeg dit ruim 600 ha. De oppervlakte waarop
ontwikkelingsbeheer wordt toegepast is onbekend, maar wel aanzienlijk
groter.
er is nog weinig ervaring met grotere gebieden (eigenlijk alleen de Oostvaardersplassen); voor die grotere gebieden op het land is natuurontwikkeling in de toekomst waarschijnlijk veelvuldig noodzakelijk, zij het
deels alleen in devorm van ontwikkelingsbeheer zonder inrichting,
er zijn al wel in meerdere terreintypen veel positieve ervaringen met
kleinschalige projecten, die vaak een begin zijn van grootschalige plannen. Deze positieve ervaringen betreffen vooral relatief dynamische ecosystemen 21).
inrichting blijkt zowel in grote als in kleine terreinen niet altijd nodig; in
bijvoorbeeld uiterwaarden kan door begrazing al veel ontwikkeld worden 2I).
in enkele natuurontwikkelingsgebieden kunnen de beoogde natuurwaarden niet (voldoende) ontwikkeld worden, omdat er problemen zijn met
vervuilde grond ofvervuild water.
geïsoleerd gelegen natuurontwikkelingsgebieden worden soms moeilijk
bereikt door gewenste soorten; dat geldt met name soorten van weinig
dynamische ecosystemen.
de huidige voorstellen voor de toewijzing van gebieden waar natuurontwikkeling moet plaatsvinden, hebben vaak betrekking op te kleine gebieden en gebieden die deels niet ecologisch kansrijk zijn. Daardoor dreigt
een niet ofonvoldoende (kunnen) halenvan degestelde doelen, zowel in
kleinealsgrote gebieden.

Relatienota:
- inmiddels is18.126ha reservaatsgebied verworven inbegrensde gebieden;
voor 11.992habeheersgebied is eenbeheersovereenkomst metboeren gesloten, daarnaast is er voor 12.846 ha toekomstig reservaatsgebied een tijdelijke beheersovereenkomst isgesloten ( t / m 1992).
- de dichtheid van weidevogels is in beheersgebieden met het zware beheerspakket (beheer met vrij strenge beperkingen) duidelijk groter dan in
gebieden zonder Relatienotabeheer. Het zware pakket wordt slechts op
40% van het oppervlak toegepast.
- in beheersgebieden zijn weidevogels alleen te vinden bij vochtige omstandigheden, hoewel er ook dan meestal nog geen veeleisende soorten
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komen, alsbijvoorbeeld de Kemphaan. In de praktijk zijn daarom weidevogelgebieden met hoge kwaliteit, dat wil zeggen met hoge dichtheden
en/of kritische soorten, meestal alleen in reservaten te vinden,
vegetaties met hoge natuurwaarden zijn slechts bij uitzondering voldoende te bereiken in beheersgebieden, ook die met een zogenoemd botanisch beheer. In een deel van deze gebieden isna meerdere jaren beheer
met vrij strenge beperkingen een zekere mate van verschraling bereikt,
maar dit leidt in het algemeen nog niet tot in (inter)nationaal opzicht
waardevolle vegetaties.
er zijn ten aanzien van de vegetatie-ontwikkeling wèl goede resultaten in
reservaatsgebieden '7).
degene met wie een beheersovereenkomst is afgesloten heeft het recht
om na de proefperiode of na zes jaar de overeenkomst op te zeggen. Met
name in het geval van botanisch beheer heeft dat het effect van 'terug bij
af. In de afgelopen jaren zijn opzeggingen vrijwel geheel achterwege gebleven (1%van het totaal aantal overeenkomsten).
bij een deel van de reservaten speelt het probleem van een slechte localisering (op ecologisch minder kansrijke plekken) en een te kleine omvang,
waardoor degestelde doelen niet (voldoende) gehaald kunnen worden,
in de betere Relatienotagebieden leidt ook de autonome ontwikkeling
(extensivering van gebruik, zonder beheersvergoeding) in een aantal gevallen tot eenzelfde gunstige ontwikkeling als in de beheersgebieden
(met beheersvergoeding).
aan de doelstelling van het NBP: duurzame realisering van (internationale waarden, kan Relatienotabeheer slechts voor een gering deel bijdragen. De mate van natuurlijkheid is in de beheersgebieden gering en de
hoeveelheid (inter)nationaalbelangrijke soorten eveneens (zowel actueel
als potentieel). De andere instrumenten dragen aan het realiseren van de
doelen veel meer bij. Nochtans bestaat een belangrijk deel van de EHS uit
Relatienota-beheersgebieden.

Nationale parken:
erzijn momenteel vier nationale parken definitief ingesteld en erzijn vier
nationale parken in oprichting.
een direct ecologisch effect is moeilijk aantoonbaar; het indirecte effect
kan zowel positief zijn (recreatiezonering, beter beheer, meer onderzoek)
alsnegatief (soms toename van recreatie).

Soortbeschermingsmaatregelen:
in het algemeen hebben de genomen maatregelen tot positieve effecten
geleid.
in een aantal gevallen zijn de effecten niet voldoende voor het veiligstellenvan de Nederlandse populatie van debeoogde soorten.
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Samengevat is de hoofdlijn van de conclusies die in het voorgaande zijn getrokken:
- bescherming van natuurgebieden en soorten isnoodzakelijk gebleken; de
verschillende vormen van bescherming zijn op een betrekkelijk klein
deel van Nederland toegepast, zodat achteruitgang van natuurwaarden,
zowel in termen van natuurlijkheid als van biodiversiteit, niet voorkomen kon worden. Ook verslechtering van het milieu door externe oorzaken heeft hieraan bijgedragen.
- verwerving en toepassing van de Natuurbeschermingswet hebben bewezen sterk beschermend te werken; de aard isvooral preventief, maar ook
verbetering van natuurkwaliteit kan bewerkstelligd worden. Aanvullende milieubescherming isoverigens noodzakelijk.
- het effect van de toepassing van de Relatienota (beheersgebieden) is beperkt tot algemene natuurwaarden; aan het bereiken van de doelen voor
de Ecologische Hoofdstructuur dragen beheersgebieden weinigbij.
- successen bij natuurontwikkeling worden vooral in de meer dynamische
systemen geboekt.
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7. Eenblikopdetoekomst
7.1. WERKEN MET SCENARIO'S
Scenario's
Voor een blik op de toekomst van de natuur is een inschatting nodig van de
verandering in de situatie. Het isduidelijk dathet effect van elk type invloed
op de natuur afhangt van de intensiteit, de duur en de lokatie waarop de invloed inwerkt. De huidige situatie is een momentopname. De maatschappij
ontwikkelt zich en de overheid stuurt de ontwikkelingen bij met beleid als
dat nodig wordt gevonden. De situatie verandert daardoor en zo ook de intensiteit, duur en locatiewaarop invloeden inwerken.
Het werken met scenario's iseen van demogelijkheden om het schatten van
toekomstige ontwikkelingen te structureren. Het kan niet genoeg worden
benadrukt dat het bij scenario's niet gaatom blauwdrukken van de toekomst
maar om het modelmatig omgaan met onzekerheden. In de economie is veel
ervaring opgedaan in het werken met scenario's; het Centraal Planbureau
(CPB) heeft recent voor de (economische) langetermijnverkenningen weer
scenario's ontwikkeld ('Scanning the Future')12). In het milieubeleid wordt
nu voortgebouwd op de CPB-scenario's: het RIVM heeft in samenwerking
met onder andere het CPB de twee meest waarschijnlijke scenario's op milieugevolgen uitgewerkt voor de periode tot het jaar 2015. (N.B.: dit stemt
toevallig overeen met het jaar waarin het Natuurbeleidsplan gerealiseerd
moet zijn). Deze uitwerking isbeschreven in de Nationale Milieuverkenning
33).Het bevat per milieuthema een beeld van debandbreedte waarbinnen de
ontwikkeling zich waarschijnlijk zal gaan begeven. In tabel 7.1 zijn de scenario's tot 2000 op Europeesniveau weergegeven.

Ontwikkeling in Nederland
De situatievoor Nederland tot 2015isingrote lijnen alsvolgt.
Naarverwachting heeft Nederland in 201516,4tot 17miljoen inwoners (tegen
zo'n 15,2miljoen nu). Gesteld wordt dat door de voortgaande individualisering het aantal huishoudens en woningen toeneemt. Het aantal huishoudens
isin1990ruim 6miljoen enzalin2015tussen de7,6en7,7miljoen liggen.Economisch wordt er een groei van het Bruto Nationaal Produkt verwacht. De
groei van de grondstof- en energie-intensieve bedrijfstakken zal achterblijven
bij degroeiuithetrecente verleden.
In de Nationale Milieuverkenning 3 is dit verder bewerkt naar de milieuthema's.Voor het natuurbeleid zijn (nog) geen aparte scenario's ontwikkeld.
In dit hoofdstuk wordt voor een blik op de toekomst gebruik gemaakt van
de gegevens uit de Nationale Milieuverkenning 3. Voor de milieuthema's
klimaatverandering en verzuring, vermesting en verdroging worden die gegevens gekoppeld aan de kennis over de gevolgen voor de natuur. Per thema
worden deverwachtingen voor de toekomst tot 2015beschreven.
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Tabel 7.1 Scenariogegevens en maatschappelijke o n t w i k k e l i n g e n
t o t 2015 volgens de scenario's European Renaissance (ER)
en Global Shift (GS) 3 ).
1985

2000
ER
NMP(-plus)

GS

index 1 9 9 0 = 100
SCENARIOGEGEVENS
Bevolking
BNP
Gebruik primaire g r o n d s t o f f e n
industrie
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97
88

101
137

106
131

107
116

95

110

113

106

109
128
109-116
85
78
96

105
112
103-109
85
78
92

MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
Personenwegverkeer
85
Vrachtwagenwegverkeer
81
Energiegebruik*
88
Veestapel (diereenheden)
103
Mestproductie (fosfaat)
115
Watergebruik
92

115
113
98

103

:temperatuur gecorrigeerd

7.2

VERANDERING VAN HET KLIMAAT

Voorspellingen over gedetailleerde klimaatsveranderingen in een gebied ter
grootte van West-Europa, laat staan voor Nederland, zijn vooralnog niet
mogelijk. Naast monitoring en onderzoek ter onderkenning van de veranderingen, is het regeringsbeleid gericht op het terugdringen van broeikasgassen-emissie, met name C0 2 , op het uitbannen van CFK's en gehalogeneerde
koolwaterstoffen (ozonafbrekers in de stratosfeer) en op kustverdediging in
samenhang met versnelde zeespiegelstijging. In het natuurbeleid zijn onder
de noemer van de versterkte klimaatverandering geen specifieke maatregelen voorzien.

7.2.1 Beleid terugdringen CFK's en gehalogeneerde koolwaterstoffen

De ozonlaag in de stratosfeer wordt stelselmatig dunner. Het 'gat' in de
ozonlaag boven Antarctica was ook in 1993dieper en uitgestrekter dan ooit.
Invergelijking met 1977,toen ditverschijnsel voor het eerstwerd waargenomen, is nog maar 30%van de hoeveelheid ozon in de stratosfeer aanwezig.
Ook boven Nederland en België is de afgelopen anderhalfjaar de ozonlaag
significant dunner dan voorheen 4 ). De verdunning boven het noordelijk
halfrond is minder dan op het zuidelijk halfrond. Uit berekeningen met klimaatmodellen is gebleken dat in samenhang met het versnelde broeikaseffect ookboven het noordelijk halfrond een ozongat kan gaan ontstaan.
Het stijgende aanbod van CFK's,halonen en andere moeilijk afbreekbare an-
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tropogene chloorverbindingen in de stratosfeer, de toename van methaan,
lachgas en NO x , wordt (deels) verantwoordelijk gehouden voor de chemische afbraak van ozon. In internationaal verband zijn doelen gesteld om de
uitstoot van deze gassen te stoppen. De uitstoot van harde CFK's zal in 1996
beëindigd moeten zijn en die van halonen in 1994 (Kopenhagen-protocol,
november 1992).Desondanks zal de concentratie van chloor- en broomverbindingen in de atmosfeer nog tot ver in de volgende eeuw hoog blijven
hetgeen tot langdurige ozonafbraak kanleiden 5 ).Zie figuur 7.1.

Effecten op de natuur door CFK's en gehalogeneerde
koolwaterstoffen
Met het stelselmatig dunner worden van de ozonlaag neemt de ultravioletb-stralingsflux op aarde toe. Deze straling remt de planktongroei. Planktongroei en geaccumuleerde primaire productie behoren tot de belangrijkste
natuurlijke C0 2 -buffers en vormen debasisvan diverse voedselketens. Deze
lange-termijneffecten kunnen verstrekkend zijn. De tolerantie van planten
voor ultraviolet-b-straling isverschillend. Een structurele toename van stralingsflux zal de concurrentieverhoudingen in natuurlijke vegetaties beïnvloeden en daarmee de samenstelling van vegetatietypen.

7.2.2 Beleid kustverdediging en zeespiegelstijging
Bij het beeld van zeespiegelrijzing hoort een langzaam opschuiven van de
kustlijn in landwaartse richting. Door actief duinbeheer, Deltawerken en de
aanleg van dijken is aan dit proces een einde gemaakt. De kustlijn blijft
duurzaam gehandhaafd op de plaats waar die in 1990 lag.Voor de Waddenzee wordt een zekere mate van dynamiek toegestaan ("dynamisch handhaven"). Naast veiligheid is natuurbehoud een belangrijke overweging bij
deze duurzame kustlijnhandhaving. Met deze kustlijnfixatie is de natuurlijke respons op zeespiegelrijzing veranderd.
De versterkte klimaatverandering door het broeikaseffect kan de snelheid
van zeespiegelrijzing in de toekomst sterk doen toenemen. Deze toename
wordt thans voorzien op 60 cm per eeuw. De vraag is ofdeze versnelde zeespiegelrijzing voldoende sedimentatie kan genereren om dan de relatieve
inhoudstoename van de Waddenzee en getijdengebieden in de Delta bij te
houden.

Effecten van kustverdediging enzeespiegelstijging op de natuur
Versnelde zeespiegelrijzing zal de zandhonger van de intergetijdegebieden
en de erosieneiging van de kustzone doen toenemen. Handhaven van de
kustlijn moet dan door toenemende hoeveelheden te suppleren zand worden gerealiseerd. Om het bestaande kwelderareaal te behouden moeten de
beschermende rijsdammen en andere verdedigingswerken aan de veranderingen worden aangepast.
Bij uitvoering van het vastgestelde beleid in de Nota Kustverdediging6) zullen in 2015de consequenties van de zeespiegelrijzing voor de natuur gering
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zijn, aangezien de zandbehoefte en de ligging van de kustlijn kunstmatig
worden gestabiliseerd. Het verlies aan plaatareaal in de Waddenzee na 40
jaar zeespiegelrijzing van 60 cm per eeuw blijft in dit geval beperkt tot een
geschatte 1,4 -5,9 km2, dit isenkele procenten van het totale plaatareaal.
Wanneer de zandtoevoer de volumetoename van de intergetijdegebieden
niet kanbijhouden, worden deintergetijdegebieden geleidelijk dieper en zal
het oppervlak aan platen en kwelders meer afnemen. Vooralsnog is onduidelijk ofen welke morfologische evenwichtsituatie zich zalgaan instellen en
op welke termijn. Een verandering van hoogteligging van kwelders en platen zal de overstromingsduur en -frequentie veranderen, daarmee de flora
en fauna en daarmee de draagkracht van de intergetijdegebieden voor waden watervogels7). De gevolgen kunnen groot zijn maar zijn vooralsnog niet
te kwantificeren. Het effect voor wad- en watervogels wordt verder gecompliceerd doordat dit veelal trekvogels betreft, waarvoor de Nederlandse intergetijdegebieden één schakelvormen in dejaarcyclus.

7.2.3 Beleid terugdringen broeikasgassen
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De versnelde toename van broeikasgassen in de atmosfeer wordt als belangrijkste motor gezien van versterkte klimaatveranderingen. De emissie van
het belangrijkste broeikasgas, C0 2 , stijgt sinds 1985mondiaal met ongeveer
2%perjaar.Bij ongewijzigd beleid zal tegen het einde van de volgende eeuw
de C0 2 -concentratie in de atmosfeer verviervoudigd zijn. Het regeringsbeleid spreekt zichuit voor hetbeheersbaar maken van de snelle stijging en tot
een stabilisatie van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer (=stabilisatie op een niveau beneden 560 ppm van C 0 2 en andere broeikasgassen;
thans is de mondiale concentratie circa 355ppm). In Nederland groeiden de
C0 2 -emissies in 1991met 0,5% en in 1992met 0,9%. Het NMP-plus beoogt
een daling van C0 2 -emissies in Nederland van 3-5% in 2000 ten opzichte
van 1989-1990. In EG-verband is overeengekomen dat C0 2 -emissies zich in
hetjaar 2000 moeten stabiliseren op het niveauvan 1990.
Mondiaal gezien zal de concentratie van C 0 2 in de atmosfeer blijven toenemen. Volgens berekeningen met het model IMAGE heeft dit tot gevolg dat
de gemiddelde temperatuur in de periode 1990-2050 stijgt met meer dan 2
graden Celcius.
De verschillende economische scenario's voor de periode 1990-2015 gaven
aan dat geen van deze doelstellingen gehaald zullen worden. Naar het zich
laat aanzien zal ook na 2000 de C0 2 -emissie in Nederland blijven stijgen en
wel met 1%tot 1,5% per jaar. Van de overige broeikasgassen lijkt alleen voor
methaan de doelstelling voor Nederland in het jaar 2000 gehaald te gaan
worden 3 ).

Effecten van temperatuurstijging

op de natuur

Mondiaal wordt er weliswaar een temperatuurstijging verwacht, maar dat
hoeft niet te beteken dat deze ook op elke plek optreedt. In Nederland kan
zowel een temperatuurstijging als een temperatuurdaling gaan optreden.
Deze onzekerheid maakt het niet mogelijk om nu concrete uitspraken te
doen over deeffecten op de natuur.

TOESTAND V A N DE NATUUR 2

1
1 Oorspronkelijk Montreal Protocol
1
1 Aanscherping Londen
lis**;l Aanscherping Kopenhagen
^^

^
^

^

s' Montreal
7 . Atmosferische
Chloor concentratie
, /
1987
in
ppbv
/
6
5
4
3

/
/

2- /

/^Londen \ , ^
X l 990 N.

/ Kopenhagen \
1992
N.
Kritisch Cl-niveau

N.
\ ^
^s.

\ ^

1
1960

figuur 7.1

2000

2040

2080

Gemeten concentratie vanchloor in deatmosfeer en de verwachting voor de ontwikkeling,
gegeven demondiale afspraken5).
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7.2.4 Deeffecten van klimaatsverandering opdenatuur
Ongeacht de manier waarop eeneventuele versterkte klimaatverandering
voor Nederland uitwerkt zal de Nederlandse natuur sterk beïnvloed worden
en veranderen. Inkwalitatieve entrendmatige termen isdaar hetvolgende
over op temerken. De kenmerkende flora enfauna inmet name de voedselarme en relatief stabiele ecosystemen (bossen,heiden, venen) loopt dan een
versterkt risico vanuitsterven. Hetvoorkomen van deze ecosystemen is
doorgaans beperkt tot reservaatsgebieden. De uitsterfkans zal groter zijn
naarmate denatuurgebieden kleiner zijn, geïsoleerder liggen ensterker bedreigd worden door verzuring, vermesting en verdroging. Een eventueel
optreden van een versterkte klimaatverandering versterkt daarom de noodzaak om deze milieuproblemen aan te pakken.
Hoewel specifiek natuurbeleid voor klimaatverandering ontbreekt zal de instelling van kerngebieden met functionele verbindingen daartussen en het
streven naar een Europese strategische natuurplanning de uitsterfkansen
verkleinen voor geïsoleerd liggende envan stabiele milieuomstandigheden
afhankelijke natuurwaarden.
De noodzaak omeenEcologische Hoofdstructuur te realiseren is door de
mogelijk optredende versterkte klimaatsverandering dusgroter danvoor-

7.3 VERZURING,VERMESTING ENVERDROGING
Beleidsdoelen en realisatie
De regering streeft naar een depositie van gemiddeld 2400 zuurequivalenten in 2000 en1400 zuurequivalenten in2010. Dat laatste ishetmaximale
niveau dataanwezig zou mogen zijn omoplange termijn derisico's voor
het afsterven van bos tevoorkomen. Uit deverwachtingen over de depositie
van zuur blijkt datde depositie in 2010 nogboven hetniveau van 2400

TOESTAND V A N DE NATUUR 2

zuurequivalenten zal liggen. Lokaal zal de belasting veel
hoger blijven, vanwege hoge ammoniakdeposities ter
plaatse.
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Het huidige voorgenomen beleid stelt dat de accumulatie van fosfaat op landbouwgronden in 2000 moet zijn
beëindigd. De oppervlakte fosfaatverzadigde gronden
neemt tussen 1990 en 2000 ondanks de verscherpte bemestingsnormen toe met 50.000 tot 100.000 hectare.
In 2000 is dan circa 25% (ongeveer 500.000 hectare) van
het landbouwareaal verzadigd met fosfaat. De ophoping
van fosfaat zal ook daarna doorgaan, zij het in afnemend
tempo.
De uitspoeling van nitraten zal sterk afnemen. Door de
lange naijling zal het echter op veel plaatsen decennia
duren voordat daar de drinkwaterkwaliteitsnormen gehaald worden.
De belasting van het oppervlaktewater met stikstof en
fosfaat zou in 2000 met 70% respectievelijk 75% moeten
zijn verminderd ten opzichte van 1985.De nu berekende
verwachting is dat die vermindering 4 0 respectievelijk
50% zal gaan bedragen. Dit heeft onder andere te maken
met de nalevering uit de bodem. Er zijn indicaties dat
ook in het buitenland deze diffuse emissies minder snel
teruggedrongen kunnen worden. Daarmee blijven de
Rijn en de Noordzee nog lang te zwaar belast met vermestende stoffen.
Het beleid is er op gericht om in 2000 het oppervlak
verdroogd areaal met 25% te reduceren ten opzichte van
1985. Op grond van het huidige tempo van realisering
van het beleid wordt in de Nationale Milieuverkenning
3 verondersteld dat de doelstelling voor 2000 lang niet
gerealiseerd zal worden.

Degevolgen voor de natuur
De verzuring van bosbodems wordt niet tot staan gebracht, maar schrijdt voort. Daarbij moet beseft worden
dat beneden een pH van4,2 aluminium mobiel wordt in
debodem. Zowel vegetaties op diebodem, als vegetaties
in de kwelbanen kunnen daardoor vergiftigd worden.
Op Europees niveau ziet dat er als volgt uit (voorspellingtot 2040): figuur 7.2").
Het voortbestaan van bossen is daarmee niet gegarandeerd. Van de huidige locaties met goed ontwikkelde
bosgemeenschappen (de zogenaamde A-locaties) zal in
het jaar 2000 bij ongewijzigd beleid circa 50 %door een
te hoge zuurdepositie in zijn ontwikkeling worden bedreigd (figuur 7.312)).De effecten van vermesting en ver-

De Grutto in de toekomst I
De beleidsdoelstelling 'Duurzaam behoud van weidevogelpopulaties in Nederland' zal
voor de Grutto waarschijnlijk
gehaald worden. De populatiegrootte zal echter verder afnemen. Het accent van de verspreiding komt meer nog dan
nu het geval is, op de provincies Friesland, Noord-Holland
en Zuid-Holland teliggen. Hier
zijn reservaatbeheer en Relatienotabeheer geconcentreerd.
De relatieve betekenis van Nederland voor de grutto's zal
verder toenemen. In de voormalige Oostbloklanden broeden nu zo'n 10.000-20.000
paar grutto's op halfnatuurlijke
natte graslanden. De landbouwkundige
ontwikkeling
van deze landen zal naar verwachting sneller verlopen dan
in Nederland het geval was.
Grutto's zullen deze versnelde
ontwikkeling
waarschijnlijk
nietkunnen volgen.
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1980

2040
4,0 < pH < 4,2
3,8< pH < 4,0
pH < 3,8

figuur 7.2

Bodemverzuring in Europesebossenin 1980 en voorspelde bodemverzuring in Europese
bossenin 2040 ".

bos
niet-bedreigde
A-locatie bos
bedreigde
A-locaties bos

figuur 7.3

Bedreigde A-locaties bosvoor verzuring in 2000 u.
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droging zijn in deze beoordeling niet meegenomen zodat het percentage bedreigde A-locaties nog groter zal
zijn.
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Vermesting door neerslag neemt af, maar er accumuleert
nog vele jaren lang meststof in de bodem. Uitspoeling
zal de concentratie later weer doen afnemen, maar daar
gaantientallen tot honderden jaren overheen.
Verdroging zal in elk geval wel afnemen. De mate
waarin ditlukt isnog niet duidelijk.
Door het RIVM is een model (MOVE) ontwikkeld,
waarmee de gecombineerde effecten van verzuring, vermesting en verdroging op natuurwaarden kunnen worden voorspeld door middel van een risicobenadering 8 ).
Er zijn met dit model berekeningen gemaakt, bijvoorbeeld van de kans van het voorkomen van graslandsoorten in relatie tot de stikstofbelasting9). Daarbij is een
vergelijking gemaakt tussen 1989 en 2010, met de huidigemilieunormen alsbasis.
De stikstofbelasting neemt af, maar in termen van natuurrendement heeft dit weinig effect. De reden is dat
een toename van het aantal soorten pas optreedt bij nog
veellagere stikstofconcentraties.
De verwachte verandering in plantengemeenschappen
en de bijbehorende dierenwereld zal doorgaan in dezelfde trends als eerder aangegeven (zie hoofdstuk 4 en
paragraaf 5.2).Wellicht is enige verbetering te verwachten in de groepen die aan vochtige omstandigheden zijn
gebonden.
Alhoewel er duidelijk sprake is van een verbetering van
de milieukwaliteit voor de natuur, worden de noodzakelijke niveaus bij lange na nietgehaald. Debehoefte aan
bijzondere effectgerichte en gebiedsgerichte maatregelen zaltot vervoorbij 2015groot blijven.

7.4 VERSPREIDING
Door verontreinigingen in het verleden, de bijdrage uit
hetbuitenland en de persistentie van verschillende stoffen in het milieu, zal ondanks de vermindering van de
belasting met verontreinigingen de milieukwaliteit ten
aanzien van milieu-vreemde stoffen in 2000 slechts in
beperkte mate verbeteren. De maximaal toelaatbare risiconiveaus zullen in 2000 nog steeds worden overschreden. Voor de natuur betekent het dat er geen grote verandering in de druk door verspreiding van (microverontreinigingen zaloptreden. Derhalve zullen de effecten
op toppredatoren en afvalafbrekers gelijk blijven.

DeGrutto indetoekomst II
De belangrijkste risico's voor
Nederlandse grutto's concentreren zichin het buitenland op
de pleisterplaatsen in de vliegroute en de overwinteringsgebieden.
In Portugal, Sénégal en GuinéeBissau zijn grutto's afhankelijk
van rijstbouwgebieden. In het
noorden van Senegal vindt
grootscheepse uitbreiding van
bevloeide rijstcultuur plaats.
Modernisering van de rijstbouw leidt echter tot vermindering van voedselaanbod en
de Grutto kan zelfs als schadelijk ervaren worden. Het risico
van gruttobestrijding is niet
denkbeeldig. Samen met Kemphaan en Zomertaling staat de
Grutto op door de FAO uitgegeven affiches als schadelijk gedierte afgebeeld.
De verdere landbouwontwikkeling van Portugal, gesubsidieerd door de EU, maakt rijstteelt waarschijnlijk overbodig.
Debelangrijkste voorjaarspleisterplaats zal dan verloren gaan.
Samen met de instabiele situatie in Frankrijk en de onzekere
toekomst van de Marokkaanse
natte graslanden isdit een zorgwekkend toekomstperspectief.
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7.5

KANSRIJKDOM

Het tot nu toe geschetste beeld geldtlandelijk. Regionaal verschillen de situaties en doen zich mogelijk kansen voor om verbetering aan tebrengen in de
biodiversiteit en natuurlijkheid. Aangezien in het rijksnatuurbeleid gestreefd wordt naar grotere, natuurlijke gebieden met een grote biodiversiteit, worden thans studies verricht naar de mogelijke locaties voor dat soort
gebieden. Het is duidelijk dat er in een aantal gebieden die nu nog een bepaalde mate van menselijke beïnvloeding kennen, goede mogelijkheden
zijn voor toepassing van de strategieën 'nagenoeg-natuurlijk' en (vooral)
'begeleid-natuurlijk'. Dit geldt zowel binnen als buiten de Ecologische
Hoofdstructuur 10 ) (zieookhoofdstuk 3en paragraaf4.3).
Tenoemen zijn:
- het zuidoosten van Zuid-Limburg;
- beekdalen van de hogere zandgronden (gezien de relatief vrij geringe milieubelasting met name in Drenthe). Wellicht geldt het op een langere
termijn ook voor hoogveengebieden;
- grote delen van het rivierengebied (onder andere de Gelderse Poort en de
Grensmaas);
- vele laagveengebieden (onder andere Zuidoost-Friesland/NoordwestOverijssel, omgeving Nieuwkoop);
- velelaaggelegen zeekleigebieden (onder andere de Oostvaardersplassen);
- de Biesbosch;
- de meeste duingebieden;
- alleafgesloten zeearmen (alsIJsselmeer, Grevelingen);
- allegetijdengebieden (Waddenzee, Ooster- en Westerschelde);
- de Noordzee.
Vooral bij de laatste drie categorieën (de grote wateren) zijn de ecologische
potenties groot omdat vaak albij het achterwege laten van met name visserij
en delfstoffenwinning sprake zal zijn van een nagenoeg-natuurlijk of begeleid-natuurlijk systeem.
In de komende jaren zal blijken in welke gevallen de potenties benut worden.Datzalmede afhangen van deuitkomsten van de studies naarde ecologische kansrijkdom van de verschillende gebieden en de maatschappelijke
keuzen diegemaakt zouden moeten worden, zoalshet verplaatsen van landbouwbedrijven enhet terugdringen vanvisserij.

7.6 ALGEMENECONCLUSIE
De milieudoelstellingen worden niet gehaald. De huidige milieunormen en
milieudoelstellingen zijn bovendien onvoldoende om de natuurdoelstellingen binnen de periode waarin het Natuurbeleidsplan (NBP) zou moeten
worden gerealiseerd te halen (natuurdoelstellingen zoals geformuleerd in
het NBP en geconcretiseerd in de Ontwerp-nota Ecosysteemvisies). Bovendien worden de milieudoelstellingen niet gehaald. Deblik op de toekomst is
niet zonder zorgen: voor ruim 50%van de aanwezige soorten in Nederland
is en blijft een acute bedreiging aanwezig en bestaat de kans dat de afname
van hun biotopen totverdwijnen uit Nederland leidt.
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Nationale zeldzaamheid ('z'-criterium)
NB: In verband met de relatief lage dichtheden van gewervelden is het 'z'-criterium in vergelijking
met planten en ongewervelden voor eerstgenoemde groep minder scherp.
Z o o g d i e r e n , r e p t i e l e n e n a m f ï b i e ë n : D e h u i d i g e uurhokfrequentieklasse is 4 of kleiner ( m i n der dan circa 5% landsdekking). Eigen criterium, data: Atlas van de Nederlandse zoogdieren 5 ),
R A V O N , BIC.
V o g e l s : broedvogels - H e t aantal b r o e d p a r e n in N e d e r l a n d is kleiner dan 1 0 0 0 (='schaarse
broedvogel') of h e t huidige areaal bedraagt m i n d e r dan 5% ( k o m t o v e r e e n m e t U F K 4 en lager);
t r e k v o g e l s / o v e r w i n t e r a a r s - h e t aantal is kleiner dan 5 0 0 0 (= 'vrij klein aantal'). Eigen criterium,
data: h e r z i e n e R o d e lijst van bedreigde en belangrijke vogels in Nederland 3 ), (aanduiding aantallen volgens Avifauna van N e d e r l a n d , 1970 6 ) en Atlas van d e N e d e r l a n d s e Vogels, 1987 7 ).
H o g e r e p l a n t e n , d a g v l i n d e r s e n l i b e l l e n : D e huidige uurhokfrequentieklasse is 3 of kleiner
( m i n d e r dan circa 2% landsdekking). Eigen criterium, data: Botanisch Basisregister (CBS), Vlinderstichting, EIS, BIC.
O v e r i g e s o o r t g r o e p e n : G e e n data.
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HOGEREPLANTEN
itz-soorten:
Alchemilla xantochlora Geelgroene vrouwenmantel
Alopecurusbulbosus Knolvossestaart
Avenula pratensis Beemdhaver
Chenopodium bonus-henricus Brave hendrik
Cicendia filiformis Draadgentiaan
Eriophorum latifolium Breed wollegras
Fritillaria meleagris Wilde kievitsbloem
Gentianella campestris Veldgentiaan
Hypericum montanum Berghertshooi
Juncus pygmaeus Dwergrus
Lathyrus linifolius KnoUathyrus
Ophrys insectifera Vliegenorchis
Orchis morio Harlekijn
Ranunculus ololeucosWitte waterranonkel
Ranunculus tripartitus Driedelige waterranonkel
Sagina subulata Priemvetmuur

i-soorten:
Aethusa cynapium Hondspeterselie
Agrimoniaprocera Welriekende agrimonie
Aira caryophyllea Zilverhaver
Aira praecox Vroege haver
Ajuga reptans Kruipend zenegroen
Allium oleraceum Moeslook
Allium ursinum Daslook
Allium vineale Kraailook
Alnus glutinosa Zwarte els
Alopecurus bulbosus Knolvossestaart
Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart
Ammophila arenaria Helm
Anagallis arvensis ssp.arvensis Roodguichelheil

Anagallis arvensis ssp.coerulea Blauw guichelheil
Anchusa officinalis Gewone ossetong
Anemone nemorosa Bosanemoon
Anthémisarvensis Valse kamille
Anthriscus caucalis Fijnekervel
Anthyllis vulneraria Wondklaver
Aphanes arvensis Grote leeuweklauw
Aphanes inexpectata Kleine leeuweklauw
Apium inundatum Ondergedoken moerasscherm
Arctium pubens Middelste klit
Arnoseris minima Korensla
Artemisia maritima Zeealsem
Barbarea intermedia Bitter barbarakruid
Beta vulgaris ssp.maritima Strandbiet
Brizamedia Bevertjes
Bromus hordeaceus Zachte dravik
Bromusracemosus Trosdravik
Bryonia cretica ssp.dioica Heggerank
Bupleurum tenuissimum Fijn goudscherm
Cakilemaritima Zeeraket
Callitriche platycarpa Gewoon sterrekroos
Cardamine amaraBittere veldkers
Carexarenaria Zandzegge
Carexdistans Zilte zegge
Carex extensa Kwelderzegge
Carexflacca Zeegroene zegge
Carexhirta Ruige zegge
Carex oederi ssp.oederi Veendwergzegge
Carexpilulifera Pilzegge
Carex pulicaris Vlozegge
Carex punctata Stippelzegge
Carextrinervis Drienervige zegge
Centaurea jacea Knoopkruid
Centaurium littorale Strandduizendguldenkruid
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Cerastium pumilum Steenhoornbloem
Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem
Cerastium diffusum Scheve hoombloem
Ceratocapnos claviculata Rankende helmbloem
Chaenorrhinum minus Kleine leeuwebek
Chaerophyllum temulum Dolle kervel
Chenopodium ficifolium Stippelganzevoet
Chrysanthemum segetum Gele ganzebloem
Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig
goudveil
Cirsium dissectum Spaanse ruiter
Cochlearia danica Deens lepelblad
Cornus sanguinea Rode kornoelje
Coronopus squamatus Grove varkenskers
Corrigiola litoralis Riempjes
Corylus avellana Hazelaar
Corynephorus canescens Buntgras
Crataeguslaevigata Tiveestijlige meidoorn
Crépisbiennis Groot streepzaad
Crépis capillarisKlein streepzaad
Crépispaludosa Moerasstreepzaad
Cynosurus cristatus Kamgras
Cytisus scoparius Brem
Dactylorhiza majalis ssp.majalis Brede orchis
Dactylorhiza majalis ssp.praetermissa Rietorchis
Danthonia decumbens Tandjesgras
Digitalis purpurea Gewoon vingerhoedskruid
Diplotaxis muralis Kleine zandkool
Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren
Echinodorus ranunculoides Stijve moerasweegbree
Echinodorus repens Kruipende moerasweegbree
Elatine hexandra Gesteeldglaskroos
Eleocharis multicaulis Veelstengelige waterbies
Elymus athericus Strandkweek
Elymus farctus Biestarwegras
Epilobium obscurum Donkergroene basterdwederik
Erica tetralix Gewone dophei
Erodium glutinosum Kleverigereigersbek
Erucastrum gallicum Schijnraket
Eryngium campestre Echte kruisdistel
Eryngium maritimum Blauwe zeedistel
Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk
Euphorbia exigua Kleine wolfsmelk
Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk
Fagussylvatica Beuk
Filagominima Dwergviltkruid
Fraxinus excelsior Gewone es
Galeobdolon luteum Gele dovenetel
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel
Galium saxatileLiggend walstro
Genista anglica Stekelbrem

Genista pilosa Kruipbrem
Geranium columbinum Fijne ooievaarsbek
Glaucium flavum Gele hoornpapaver
Groenlandia densa Paarbladig fonteinkruid
Hedera helix Klimop
Hieracium maculatum Bochtig havikskruid
Hieracium peleterianum Vals muizeoor
Hieracium pilosella Muizeoor
Hieracium sabaudum Boshavikskruid
Holcus lanatus Gestreepte witbol
Holcus mollis Gladde witbol
Hordeum secalinumWeidgerst
Hottonia palustris Waterviolier
Hydrocotyle vulgaris Waternavel
Hypericum elodes Moerashertshooi
Hypericum humifusum Liggend hertshooi
Hypericum pulchrum Fraai hertshooi
Hypochaeris glabra Glad biggekruid
Hypochaeris radicata Gewoon biggekruid
Ilexaquifolium Hulst
Illecebrum verticillatum Grondster
Irispseudacorus Gelelis
Jasionemontana Zandblauwtje
Juncusbulbosus Knolrus
Juncus conglomerates Biezeknoppen
Juncus subnodulosus Padderus
Lathyrus sylvestris Boslathyrus
Leontodon hispidus Ruige leeuwetand
Leontodon saxatilis Kleine leeuwetand
Ligustrum vulgare Wilde liguster
Limonium vulgare Lamsoor
Littorella uniflora Oeverkruid
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie
Lotusuliginosus Moerasrolklaver
Luronium natans Drijvende waterweegbree
Luzula campestris Gewone veldbies
Luzula sylvatica Grote veldbies
Lysimachia nemorum Boswederik
Lysimachia nummularia Penningkruid
Lythrum portula Waterpostelein
Malvamoschata Muskuskaasjeskruid
Melicauniflora Eenbloemig parelgras
Melilotus altissima Goudgele honingklaver
Mycelismuralis Muursla
Myosotis discolor Veelkleurig vergeet-mij-nietje
Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje
Narcissus pseudonarcissus ssp. pseudonarcissus
Wilde narcis
Narthecium ossifragum Beenbreek
Oenanthe fistulosa Pijptorkruid
Oenanthe lachenaliiZilt torkruid
Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje
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Potamogeton praelongus Langstengeligfonteinkruid
Potentilla sterilis Aardbeiganzerik
Primula veris Gulden sleutelbloem
Puccinellia rupestris Dichtbloemig kweldergras
Pulmonaria montana Smal longkruid
Pulsatilla vulgaris Wildemanskruid
Ranunculus arvensis Akkerboterbloem
Ranunculus polyanthemos Bosboterbloem
Rhinanthus alectorolophus Harige ratelaar
Rosa arvensis Bosroos
Rumex aquaticus Paardezuring
Ruppia maritima Snavelruppia
Salviaverbenaca Kleinbloemige salie
Salvinia natans Vlotvaren
Sambucus ebulus Kruidvlier
Satureja vulgaris Borstelkrans
Scabiosa columbaria Duiflcruid
Scandix pecten-veneris Naaldekervel
Scheuchzeria palustris Veenbloembies
Scirpus americanus Stekende bies
Scirpus cariciformis Platte bies
Scirpus triqueter Driekantige bies
Scorzonera humilis Kleine schorseneer
Scutellaria minor Klein glidkruid
Serratula tinctoria Zaagblad
Silaum silaus Weidekervel
Silene gallica Fransesilene
Silene noctiflora Nachtkoekoeksbloem
Sisymbrium supinum Liggende raket
Sparganiumangustifolium Drijvende egelskop
Sparganium natans Kleinste egelskop
Spartina maritima Klein slijkgras
Spiranthes spiralis Herfstschroeforchis
Stachys officinalis Betonie
Teucrium botrys Trosgamander
Teucrium chamaedrys Echte gamander
Teucrium scordium Moerasgamander
Thesium humifusum Liggend bergvlas
Thlaspi caerulescens Zinkboerenkers
Thlaspi perfoliatum Doorgroeide boerenkers
Torilis arvensis Akkerdoomzaad
Trifolium subterraneum Onderaardse klaver
Tuberaria guttata Gevlektzonneroosje
Utricularia intermedia Plat blaasjeskruid
Utricularia ochroleucaBleekgeel blaasjeskruid
Valerianella carinata Gegroefde veldsla
Valerianella dentata Getande veldsla
Valerianella rimosa Geoorde veldsla
Veronica austriaca ssp.teucrium Brede ereprijs
Veronica praecox Vroegeereprijs
Veronica prostrata Liggende ereprijs
Veronica triphyllos Handjesereprijs

Veronica verna Kleine ereprijs
Vicia tetrasperma ssp.gracilisSlanke wikke
Viola calaminaria Zinkviooltje
Viola persicifolia Melkviooltje
Zostera marina Groot zeegras
Zostera noltii Klein zeegras

SPRINKHANEN
itz-soorten: onbekend
i-soorten:
Leptophyes punctatissima Struiksprinkhaan
Nemobius sylvestris Boskrekel
Pholidoptera griseoaptera Bramesprinkhaan
Platycleis albopunctata Duinsabelsprinkhaan
Tetrix undulata Gewoon doorntje
tz-soorten: onbekend

LOOPKEVERS
itz-soorten: onbekend
i-soorten:
Abax parallelepipedus
Acupalpus brunnipes
Acupalpus conspuctus
Acupalpus dubius
Acupalpus flavicollis
Acupalpus meridianus
Agonum ericeti
Agonum fuliginosum
Agonum livens
Agonum marginatum
Agonum micans
Agonum moestum
Agonum muelleri
Agonum nigrum
Agonum piceum
Agonum scitulum
Amara bifrons
Amara communis
Amara convexior
Amara convexiuscula
Amara curta
Amara equestris
Amara fusca
Amara kulti
Amara lucida
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Amara montivaga
Amara nitida
Amara plebeja
Amara strenua
Anisodactylus nemorivagus
Anisodactylus poeciloides
Asaphidion curtum
Asaphidion flavipes
Asaphidion pallipes
Badister bullatis
Badister collaris
Badister dilatatus
Badister dorsiger
Badister meridionalis
Badister sodalis
Badister unipustulatus
Bembidion aeneum
Bembidion assimile
Bembidion atrocoeruleum
Bembidion biguttatum
Bembidion bipunctatum
Bembidion decorum
Bembidion deletum
Bembidion ephippium
Bembidion fumigatum
Bembidion gilvipes
Bembidion harpaloides
Bembidion humerale
Bembidion laterale
Bembidion lunatum
Bembidion lunulatum
Bembidion mannerheimii
Bembidion maritimum
Bembidion modestum
Bembidion nigricorne
Bembidion normannum
Bembidion obtusum
Bembidion pallidipenne
Bembidion punctulatum
Bembidion quadripustulatum
Bembidion quinquestriatus
Bembidion stephensi
Bembidion testaceum
Bembidion tetragrammum
Bembidion tibiale
Blethisa multipunctata
Brachynus crepitans
Bradycellus caucasius
Bradycellus csikii
Bradycellus distinctus
Bradycellus harpalinus
Bradycellus rufîcollis

Bradycellus sharpi
Bradycellus verbasci
Calathus ambiguus
Calathus erratus
Calathus mollis
Calathus rotundicollis
Carabus arvensis
Carabus auratus
Carabus auronitens
Carabus coriaceus
Carabus intricatus
Carabus monilis
Carabus nemoralis
Carabus nitens
Carabus problematicus
Carabusviolaceus purpurascens
Chlaenius vestitus
Chlaenius nitidulus
Cicindela maritima
Clivina collaris
Cychrus caraboides
Cymindis humeralis
Dicheirotrichus gustavii
Dromius agilis
Dromius angustus
Dromius fenestrates
Dromius linearis
Dromius longiceps
Dromius melanocephalus
Dromius meridionalis
Dromius notatus
Dromius quadrimaculatus
Dromius quadrisignatus
Dromius sigma
Dromius spilotus
Dyschirius aeneus
Dyschirius angustatus
Dyschirius impunctipennis
Dyschirius intermedius
Dyschirius salinus
Dyschirius semistriatus
Dyschirius thoracicus
Epaphius secalis
Harpalus attenuatus
Harpalus luteicornis
Harpalus melancholicus
Harpalus modestus
Harpalus negelctus
Harpalus picipennis
Harpalus pumilus
Harpalus rubripes
Harpalus rufipalpis
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Harpalus serripes
Harpalus solitarus
Lasiotrechus discus
Lebia chlorocephala
Leistus ferrugineus
Leistus fulvibarbis
Leistus rufomarginatus
Leistus spinibarbis
Leistus terminatus
Masoreus wetterhalii
Nebria brevicollis
Nebria salina
Notiophilus aesthuans
Notiophilus biguttatus
Notiophilus germinyi
Notiophilus palustris
Notiophilus quadripunctatus
Notiophilus rufïpes
Notiophilus substriatus
Olistopus rotundatus
Ophonus azureus
Ophonus melletii
Ophonus nitidulus
Ophonus puncticeps
Ophonus rufibarbis
Ophonus stictus
Panagaeus bipustulatus
Pogonus chalceus
Pogonus luridipennis
Pterostichus cristatus
Pterostichus interstinctus
Pterostichus kugelanni
Pterostichus longicollis
Pterostichus macer
Pterostichus madidus
Pterostichus quadrifoveolatus
Stenolophus mixtus
Stenolophus skrimshiranus
Stenolophus teutonus
Stomis pumicatus
Syntomus foveatus
Tachys bistriatus
Tachys parvulus
Trechoblemus micros
Trechus obtusus
Trechus quadristriatus
Trechus rubens
Trichocellus placidus
tz-soorten: onbekend

LIBELLEN
itz-soorten: geen
i-soorten:
Aeshna cyanaBlauwe glazenmaker
Brachytron pratense Glassnijder
Coenagrion puella Azuurwaterjuffer
tz-soorten:
Aeshna subarctica Noordse glazenmaker
Aeshna viridis Groene glazenmaker
Calopteryx virgo Bosbeekjuffer
Coenagrion hastulatum Speerwaterjuffer
Cordulegaster boltoni Bronlibel
Gomphus vulgatissimus Beekrombout
LestesvirensTengere pantserjuffer
Leucorrhinia albifrons Oostelijke witsnuitlibel
Leucorrhinia caudalis Sierlijke witsnuitlibel
Onychogomphusforcipatus Tanglibel
Orthetrum coerulescens Beekoeverlibel
Somatochlora arctica Hoogveenglanslibel
Somatochlora flavomaculata Gevlekte glanslibel
Sympecma annulata Noordse winterjuffer
Sympecma fusca Bruine winterjuffer

DAGVLINDERS
itz-soorten:
Apatura iris Grote weerschijnvlinder
Eurodryas aurinia Moerasparelmoervlinder
i-soorten:
Aphantopus hyperantus Koevinkje
Hipparchia semele Heidevlinder
Lasiommata megera Argusvlinder
LimenitisCamillaKleine ijsvogelvlinder
Maculinea alcon ericae Heidegentiaanblauwtje
Maniolajurtina Bruin zandoogje
Pyronia tithonus Oranje zandoogje
Quercusia quercus Eikepage
Thymelicus sylvestris Geelsprietdikkopje
tz-soorten:
Aporia crataegi Grootgeaderd witje
Argynnis paphia Keizersmantel
Boloria aquilonaris Veenbesparelmoervlinder
Brenthis ino Purperstreepparelmoervlinder
Clossiana euphrosyne Zilvervlek
Coenonympha arcania Tweekleurig hooibeestje
Coenonympha hero Zilverstreephooibeestje
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Cupido minimus Dwergblauwtje
Cyaniris semiargus Klaverblauwtje
Erynnis tagesBruin dikkopje
Limenitispopuli Grote ijsvogelvlinder
Lycaeides idasVals heideblauwtje
Lycaena hippothoe Rode vuurvlinder
Maculineaarion Tijmblauwtje
Maculineanausitous Donker pimpernelblauwtje
Maculinea telejus Pimpernelblauwtje
Melitaea cinxia Veldparelmoervlinder
Melitaea diamina Woudparelmoervlinder
Mellicta athalia Bosparelmoervlinder
Mesoacidalia aglaja Groteparelmoervlinder
Neohipparchia statilinus Kleine heidevlinder
Nymphalis antiopa Rouwmantel
Satyrium w-album Iepepage
Spialia sertorius Kalkgraslanddikkopje
Thecla betulae Sleedoornpage
Thymelicus acteon Dwergdikkopje
Vacciniina optilete Veenbesblauwtje

tz-soorten: onbekend

KREEFTACHTIGEN

VISSEN

itz-soorten: onbekend

itz-soorten: onbekend

i-soorten:
Cancer pagarus Noordzeekrab
Corystes cassivelaunes Helmkrab
Crangon allmani
Crangon crangon Gewone garnaal
Ebalia cranchiiKleine kiezelkrab
Ebaliatuberosa Ruwe kiezelkrab
Ebalia tumefacta Gladde kiezelkrab
Galathea intermedia
Hippolyte varians Brakwatersteurkrab
Liocarcinus arcuatus Gewimperde zwemkrab
Liocarcinus depurator Blauwpootzwemkrab
Liocarcinus holsatus Gewone zwemkrab
Liocarcinusmarmoreus Gemarmerde zwemkrab
Liocarcinuspusillus Kleine zwemkrab
Macropodia rostrata Gewone hooiwagenkrab
Macropadia tenuirostris Grote hooiwagenkrab
Necora puber Fluwelen zwemkrab
Nephrops norvegicus Noorse kreeft
Pandalina brevirostris
Pinnotheres pisum Erwtenkrabbetje
Pisidia longicornis Porceleinkrabbetje
Pontophilus bispinosus
Pontophilus trispinosus
Thia scutellata Nagelkrab

i-soorten:
Agonus cataphractus Hamasmannetje
Alosaalosa Elft
Alosa fallax Fint
Ammodytes marinusNoorse zandspiering
Ammodytes tobianes Zandspiering
Arnoglossuslaterna Schurftvis
Barbusbarbus Barbeel
Belonebelone Geep
Bliccabjoerkna Kolblei/Bliek
Callionymus lyra Pitvis
Callionymus reticulatus Rasterpituis
Chelon labrosus Diklipharder
Ciliatamustela Vijfdradige meun
Ciliata septentrionalis Noorse meun
Clupea harengus Haring
Cottus gobio Rivierdonderpad
Echiichthysvipera Kleine pieterman
Entelurus aequoraeus Adderzeenaald
Eutrigla gurnardus Grauwe poon
Gaidropsarus vulgaris Driedradige meun
Gobius niger Zwarte grondel
Hyperoplus lanceolatus Smelt
Lampetra planeri Beekprik
Leuciscus idus Winde/Meun
Limanda limanda Schar

STEKELHUIDIGEN
itz-soorten:onbekend
i-soorten:
Asterias rubens Gewone zeester
Astropecten irregularis Kamster
Cucumaria elongata Vijfribbige zeeblaas
Echinocyamus pusillus Zeeboontje
Luidia sarsi
Ophiotrix fragilis Brokkelster
Ophiura albida Kleine slangster
Ophiura texturata Gewone slangster
Psammechinus miliaris Gewone zeeappel
Spatangus purpureus Purperen zeeklit
tz-soorten: onbekend
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Liparis liparis Slakdolf
Lophius piscatorius Zeeduivel
Melanogrammus aeglefmus Schelvis
Merlangius merlangus Wijting
Merlucciusmerluccius Heek
Microstomus kitt Tongschar
Molva molva Leng
Mullus surmuletus Mul
Myoxocephalus scorpius Zeedonderpad
Nerophis lumbriciformis Kleine wormzeenaald
Noemacheilusbarbatulus Bermpje
Osmerus eperlanus Spiering
Phrynorhombus norvegicus Dwergbot
Pleuronectes platessa Schol
Pollachius pollachius Pollak
Pomatoschistus microps Brakwatergrondel
Pomatoschistus minutus Dikkopje
Psetta maxima Tarbot
Raja montagui Gevlekte rog
Rhinonemus cimbris Vierdradige meun
Scomber scombrus Makreel
Scophthalmus rhombus Griet
Scyliorhinuscanicula Hondshaai
Siluris glanisEuropese meerval
Soleavulgaris Tong
Sprattus sprattus Sprot
Stizostedion luciopera Snoekbaars
Syngnathus rostellatus Kleine zeenaald
Syngnathus typhle Trompetterzeenaald
Taurulus bubalis Groene zeedonderpad
Trisopterus luscus Steenbolk
Trisopterus minutus Dwergbolk
Zeugopterus punctatus Gevlekte griet
Zoarcesviviparus Puitaal
tz-soorten: onbekend

AMFIBIEEN
itz-soorten:
Triturus helveticus Vinpootsalamander
i-soorten:
Bufo bufo Gewone pad
Bufo calamita Rugstreeppad
Rana temporaria Bruine kikker
Triturus alpestris Alpenwatersalamander
Triturus cristatus Kamsalamander
Triturus vulgaris Kleine watersalamander
tz-soorten:

Alytes obstetricans Vroedmeesterpad
Hyla arborea Boomkikker
Pelobates fuscus Knoflookpad

REPTIELEN
itz-soorten:
Coronella austriaca Gladde slang
i-soorten:
Anguis fragilis Hazelworm
Natrix natrix Ringslang
tz-soorten: geen

VOGELS
itz-soorten:
Ardea purpurea Purperreiger
Chlidonias niger Zwarte stern
Crexcrex Kwartelkoning
i-soorten:
Anser anser Grauwe gans
Anserbrachyrhynchus Kleine rietgans
Aythya marila Toppereend
Brantabernicla Rotgans
Branta leucopsis Brandgans
Cygnuscolumbianus Kleine zwaan
Haematopus ostralegus Scholekster
Limosa lapponica Rosse grutto
Limosa limosa Grutto
Luscinia svecica Blauwborst
Milvus milvusRode wouw
Panurus biarmicus Baardmannetje
Platalealeucorodia Lepelaar
Recurvirostra avosetta Kluut
tz-soorten:
Acrocephalus arundinaceus Grote karekiet
Alcedo atthis Ijsvogel
Anas acuta Pijlstaart
Anas querquedula Zomertaling
Anthus campestris Duinpieper
Asio flammeus Velduil
Botaurus stellaris Roerdomp
Caprimulgus europaeus Nachtzwaluw
Charadrius alexandrinus Strandplevier
Charadriusdubius Kleine plevier
Charadrius hiaticula Bontbekplevier
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Ciconia ciconia Ooievaar
Circus pygargus Grauwe kiekendief
Emberiza hormlana Ortolaan
Galerida cristata Kuifleeuwerik
Ixobrychus minutus Woudaapje
Jynx torquilla Draaihals
Lanius collurio Grauwe klauwier
Laniusexcubitor Klapekster
Locustella luscinioides Snor
Miliaria calandra Grauwe gors
Netta rufïna Krooneend
Nycticorax nycticorax Kwak
Philomachus pugnax Kemphaan
Porzana porzana Porseleinhoen
Saxicola rubetra Paapje
Somateria mollissima Eidereend
Sterna albifrons Dwergstern
Sterna paradisaea Noordse stern
Sterna sandvicensis Grote stern
Tachybaptus ruficollis Dodaars
Tetrao tetrix Korhoen
Tyto alba Kerkuil

ZOOGDIEREN
itz-soorten:
Martes martes Boommarter
Microtus oeconomus arenicola Noordse woelmuis
i-soorten:
Clethrionomys glareolus Rosse woelmuis
Erinaceus europaeusEgel
Mesoplodon bidens Gewone spitsdolfijn
Microtus agrestis Aardmuis
Mus domesticus Huismuis
Myotis daubentonii Watervleermuis
Myotis nattereri Franjestaart
Oryctolagus cuniculus Konijn
Pipistrellus pipistrellus Dwergvleermuis
Sorex coronatus Tweekleurige bosspitsmuis
tz-soorten:
Cricetus cricetus Hamster
Crocidura leucodon Weidspitsmuis
Lutra lutra Otter
MyotisemarginatusIngekomen vleermuis
Myotis myotis Vale vleermuis
Phocavitulina Gewone zeehond
Rhinolophus hipposideros Kleine hoefijzerneus
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ERRATUM
behorende bij het rapport Toestand van de natuur 2

Bijgevoegd zijn dejuiste pagina's 107 en243.
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Dit leidt t o t de volgende in de tekst gebruikte kwalificaties:
verspreiding:
aantal:

ï

2

3

ï

zeer
negatief

zeer
negatief

negatief

2

zeer
negatief

negatief

vrij
negatief

niet
negatief,
niet
positief

3

negatief

vrij
negatief

niet
negatief,
niet
positief

matig
positief

vrij
positief

niet
negatief,
niet
positief

matig
positief

vrij
positief

positief

4

5
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vrij
positief

5

4

positief

zeer
positief

Per combinatie is dat:

zeernegatief:dagvlinders (1+1)enlibellen(2+1);
negatief:paddestoelen (?)enkorstmossen (?)(2+2),amfibieën enreptielen(1+3);
vrijnegatief:vissen (?)(3+2)en sprinkhanen (2+3);
nietnegatief,maarooknietpositief:bladmossen, hogereplanten enzoogdieren (3+3);
matigpositief:geen
vrijpositief:vogels (4+4)
positief:geen
zeerpositief:geen.
In het schema:

verspreiding:
aantal:

1

2

1

dagvlinders

amfibieën
reptielen

3

4

5

libellen
paddestoelen
korstmossen

vissen

sprinkhanen

bladmossen
hogere planten
zoogdieren
vogels

Ditishetresultaat over deafgelopen decennia.Voor enkelegroepen isook deontwikkelingbekend in
deafgelopen 10jaar ('8o-'ç)o).Danblijkt dat ersprakeisvan eenmatig positieve ontwikkelingbijvissen (waarschijnlijk 3+4)enzoogdieren (4+3).
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Dit leidt t o t de volgende in de tekst gebruikte kwalificaties:
verspreiding:
aantal:

ï

2

3

ï

zeer
negatief

zeer
negatief

negatief

2

zeer
negatief

negatief

vrij
negatief

niet
negatief,
niet
positief

3

negatief

vrij
negatief

niet
negatief,
niet
positief

matig
positief

vrij
positief

niet
negatief,
met
positief

matig
positief

vrij
positief

positief

vrij
positief

positief

zeer
positief

4
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5

4

5

Per combinatie is dat:

zeernegatief:dagvlinders (I+I) enlibellen(2+1);
negatief:paddestoelen (?)enkorstmossen (?)(2+2),amfibieën en'reptielen(1+3);
vrijnegatief:vissen (?) (3+2)ensprinkhanen (2+3);
nietnegatief,maar ooknietpositief:bladmossen, hogere planten enzoogdieren (3+3);
matigpositief:geen
vrijpositief:vogels (4+4)
positief:geen
zeerpositief:geen.
In het schema:

verspreiding:
aantal:

1

2

1

dagvlinders

3

4

5

libellen
paddestoelen
korstmossen

amfibieën
reptielen

sprinkhanen

bladmossen
hogere planten
zoogdieren
vogels

Ditishet resultaat overdeafgelopen decennia.Voor enkelegroepen isookdeontwikkelingbekend in
deafgelopen 10jaar ('8o-'9o). Danblijkt dat er sprake isvan eenmatig positieve ontwikkeling bijvissen (waarschijnlijk 3+4)enzoogdieren (4+3).
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Bijlage IV Aard enwerking van
natuurbeschermingsinstrumenten
De Natuurbeschermingswet biedt de mogelijkheid gebieden (zowel terreinen als wateren)
dievan algemeen belang zijn vanwege hun natuurschoon ofhun natuurwetenschappelijke betekenis aan tewijzen alsbeschermd natuurmonument ofstaatsnatuurmonument (inhet geval van
staatseigendom). Als gevolg van een aanwijzing als beschermd natuurmonument wordt in het
aangewezen gebied een vergunningstelsel van kracht voor schadelijke handelingen; met de eigenaar/gebruiker kan een beheersplan worden opgesteld met bijbehorende financiële tegemoetkomingen voor uitvoering van de wet. Tevens zijn in deze wet bepalingen opgenomen ter bescherming van bedreigde soorten, in aansluiting op deVogelwet en de Jachtwet.
Verder zijn er door de Nederlandse regering internationale verdragen terbescherming van planten en dieren en hun leefomgeving ondertekend (Ramsar, Bonn, Bern) en zijn er EG-richtlijnen
(Habitat- enVogelrichtlijn), waar Nederland gevolgaanmoet geven.
Onder verwerving wordt verstaan het aankopen van waardevolle natuurgebieden door Staatsbosbeheer (gefinancierd door de rijksoverheid) en particuliere natuurbeschermingsorganisaties
(meestal gesubsidieerd door de rijks- en provinciale overheid). Aankoop geschiedt overigens
ook ten behoeve van de toepassing van de Relatienota (reservaatsgebieden) of (in wisselende
mate) bij natuurontwikkeling en het instellen van een nationaal park.
Onder natuurontwikkeling wordt verstaan het omvormen van gebieden met een lage natuurwaarde in gebieden met een hoge natuurwaarde. Dat kan zowel in het water als op het land. De
omvorming geschiedt door het inrichten van het gebied en/of het toepassen van een omvormingsbeheer. De natuur wordt feitelijk niet door de mens ontwikkeld, maar krijgt de kans zichzelf te ontwikkelen. Een andere term is daarom: natuurtechnische milieubouw. Het beleid is er
op gericht de technieken met bijbehorende doelstellingen vooral op grote, aaneengesloten gebieden Loetepassen en instrumenteel te ondersteunen (o.a.door begrenzing en subsidiëring).
De Relatienota is uitgebracht in 1975en beoogt een duurzame relatie tot stand te brengen tussen enerzijds de landbouw en anderzijds de natuur- en landschapswaarden die op landbouwgronden aanwezig (kunnen) zijn. In de nota worden twee categorieën beschreven, die in daartoe
begrensde gebieden ingezet worden: de beheersgebieden en de reservaatsgebieden. In de beheersgebieden wordt de boer gestimuleerd om zich in zijn agrarische bedrijfsvoering te beperken en daardoor ruimte te geven aanwilde planten en/of dieren. Het middel daarvoor is een beheerscontract, dat voor zes jaar wordt afgesloten. In de reservaatsgebieden (die gekocht worden
met rijks- en provinciale subsidie) wordt het beheer gevoerd door of onder verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer of een particuliere natuurbeschermingsorganisatie, omdat het van
(oude) agrarische methoden afgeleide beheer niet inpasbaar is in de normale agrarische bedrijfsvoering, gezien de hoge eisen die debeoogde natuurwaarden stellen aan dat beheer. Voor zowel
beheers- als reservaatsgebieden geldt echter dat de beoogde natuurwaarden afhankelijk zijn van
eenvorm van agrarisch beheer.
Nationale parken zijn gebieden van minimaal 1000 ha die een bijzondere natuurlijke en landschappelijke gesteldheid en een bijzonder plante- en diereleven kennen. De instellingvan nationale parken heeft ten doel een adequaat beheer van kerngebieden, recreatief medegebruik, natuur- en milieu-educatie, voorlichting en onderzoek te stimuleren. Momenteel zijn drie natio-
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nale parken ingesteld en vijf in oprichting. In nationale parken kan ook de Relatienota en natuurontwikkeling worden toegepast en wordt gestreefd naar het verminderen of stoppen van
schadelijk medegebruik.
Onder soortbeschermingsmaatregelen worden die maatregelen verstaan die beogen bepaalde soorten tebevoordelen, omdat:
- Nederland voor de soort een internationale verantwoordelijkheid heeft;
- de soort bedreigd of kwetsbaar is, door biotoopverlies sterk is achteruitgegaan of van nature
in kleine aantallen in eenvoor ons land karakteristiek biotoop voorkomt;
- de soort vertegenwoordiger isvan een bepaald type natuur dat onder druk staat.
De maatregelen zijn een aanvulling op de gebiedsbescherming. Ze bestaan uit gerichte inrichtings- en beheersmaatregelen (vaak op initiatief van anderen dan de rijksoverheid) en het toepassen van wettelijke regelingen (zoals het onderbrengen in de Natuurbeschermingswet). Voor
een aantal soort-(groep)en worden soortbeschermingsplannen gemaakt.
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