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VOORWOORD
Dit rapport maakt deel uit van de verslaglegging van de
Studiecommissie Waterbeheer Natuur, Bos en Landschap (SWNBL).
De SWNBL is op 7 oktober 1982 ingesteld door de minister
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in overeenstemming met zijn ambtgenoten van Verkeer en Waterstaat
en Landbouw en Visserij.
De SWNBL heeft de opdracht een studie te verrichten naar de
betekenis van het water, waterhuishouding en het waterbeheer
voor natuur, bos en landschap. Daarnaast zullen er aanbevelingen worden opgesteld voor inrichtings- en beheersmaatregelen op het gebied van natuur, bos en landschap in relatie
tot de waterhuishouding.
De duur van de gehele studie is bepaald op vijf jaar, ingaande
1. januari 1983.
Het studieveld van de SWNBL is breed en geschakeerd. De studie
is daarom verdeeld in onderwerpen, die als afzonderlijke
projecten worden uitgevoerd in opdracht van of in samenwerking
met de commissie.
De studie wordt uitgevoerd in fasen, waarin steeds een samenhangend pakket van projecten behandeld wordt.
Deelrapporten leggen verslag van de afzonderlijke projecten.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze rapporten
berust bij de uitvoerende instanties.
Iedere fase van de studie wordt afgesloten met een interimrapport van de commissie, waarin de resultaten worden samengevat, de lijnen voor het vervolg van de studie worden uitgezet en waarin voor zover nodig de volgende fase van de studie
wordt geprogrammeerd.
De commissie is verantwoordelijk voor de tussentijdse rapportages, de interimrapporten en voor het eindrapport van de
totale studie.
Deelrapporten en interimrapporten worden als twee doorlopende
series genummerd. Een overzicht van de reeds verschenen
rapporten is als bijlage aan dit deelrapport toegevoegd.
Project 1 behelste in fase 2 van de studie ondermeer het
formaliseren van een beschrijvingsmethode van (natuur)gebieden.
De resulterende beschrijvingen zouden in het bijzonder de
ecohydrologisch relevante factoren in relatie tot de natuurwaarde moeten weergeven.
Voor de uitvoering van dit project werden in tijdelijke dienst
bij het R.I.N. aangesteld de heren M.R. Dijkema, R.D.W. Hijdra,
L. v.d. Meulen en J.P. Witte. De projectleiding berustte bij
G. van Wirduro (RIN) .
Voor de uitvoering van het project was intensieve medewerking
nodig van verschillende informanten buiten het RIN. Deze zijn
vermeld in par. 1.3 van deel I van dit rapport.

De rapport age is verdee ld over twee rappor tdelen. In deel I
wordt over de opstel ling van een beschr ijvings formul ier
verslag gedaan . In deel II wordt voor een tweeta l terrein en
besprok en hoe het formul ier op grond van beschik bare gegeven s
is ingevu ld. Uitein delijk zijn voor tien natuurg ebieden
ecohyd rologis che terrein beschr ijvinge n gemaak t. Deze zijn
aan deel II toegevo egd. In een afzond erlijk hoofds tuk worden
de tien terrein en op grond van de terrein beschr ijvinge n
vergele ken.
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1.

INLEIDING

1.1

Algemeen

De laatste jaren zijn in Nederland steeds vaker conflicten te
signaleren ten aanzien van het grondgebruik. Omdat de ruimte
in ons land beperkt is, is het niet te vermijden dat verschillende gebruiken of bestemmingen elkaar beïnvloeden, al dan niet
tot elkaars schade. Een wrijvingsvlak dat steeds duidelijker
naar voren komt, is dat van de waterhuishoudin g. Deze wordt
door tal van aktiviteiten beïnvloed, denk bijv. aan grondwaterwinning t.b.v. drinkwatervoor ziening, grondwaterstand sverlaging
t.b.v. de landbouw, etc. etc .• Aan beleidszijde bestaat een
sterke behoefte aan toepasbaarmakin g van bestaande inzichten
in de gevolgen van de verschillende beheers- en inrichtingsmaatregelen voor de waterhuishoudin g, met name met betrekking
tot natuur, bos en landschap. Hiertoe is de studiecommissie
Waterbeheer, Natuur, Bos en Landschap ingesteld. Een onderdeel
hiervan vormt een onderzoek met betrekking tot relevante
standplaatsfact oren van plant envegetatie (SWNBL-projecte n 1 en 2).
De waterhuishoudin g neemt binnen dit onderzoek uiteraard een
sleutelpositie in.
Er is aan twee benaderingen van het te beschrijven probleem
aandacht besteed.
een statistische, verklarende werkwijze (macroscopischcorrelatief) en
Een gedetailleerde causaal-analyti sche (microscopische
beschouwing van de processen m.b.t. waterregime en standplaatsfactoren.
Bovenstaande benaderingen zijn nader uitgewerkt, o.a. in het
voortgangsrapp ort van de SWNBL-fase 1 (1984). De conclusie die
daarin getrokken wordt, is dat de macroscopische - correlatieve
benadering voor alsnog een beter perspectief biedt op een
praktisch bruikbare methode dan de microscopische - causaalanalytische benadering.
In het onderhavige rapport wordt hierbij aangesloten met een
verslag van een studie naar de mogelijkheden om, aan de hand
van een beperkt aantal natuurterreinen , een gestandaardisee rde
beschrijvingsme tbode te ontwikkelen voor de kenmerken die nodig
zijn om de gevolgen van waterbeheersma atregelen voor de natuurwaarde van deze natuurgebieden volgens een dergelijke macroscopische benadering te bepalen. De resultaten van die beschrijvingsmetbode worden verder ecohydrologisch e terreinbeschri jving genoemd.

1.2

Opzet verslaglegging

De rapportage bestaat uit twee delen:
Dit, eerste, deel betreft de opstelling van een beschrijvingsformulier, dat dient om op uniforme wijze de gewenste informatie over een natuurgebied te verzamelen. Besproken worden eerst de doelstelling(en ) en de essentiële
punten, vervolgens de totstandkoming van het formulier
en tenslotte de invulling ervan in het algemeen. Besloten
wordt met conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de
bruikbaarheid van het formulier.
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In het tweede deel komen de ingevul de beschr ijvings formul ieren aan de orde alsmede een evalua tie hiervan .
Middel s een ruwe indelin g zijn de beschre ven natuur terreinen te verdele n in een tweeta l terrein typen. Van beide
typen wordt een repres entatie f geacht voorbe eld uitgebreid besprok en: paralle llen en versch illen met andere ,
soortg elijke gebiede n in Nederla nd worden aangege ven en
tevens wordt achterg rondin format ie gegeven .
In de hierop volgend e evalua tie wordt een poging onderno men
de gebiede n die met het formul ier beschre ven zijn onderli ng te
vergel ijken, waarbi j aandac ht wordt besteed aan de plaats die
de versch illende gebiede n ten opzich te van elkaar inne.me n. Bij
deze vergel ijking wordt uitgega an van de ecohyd rologis che
terrein beschr ijvinge n, zijnde het geform aliseer de deel van de
basiske nnis.
1.3

Dankwo ord

Het beschr ijvings formul ier is geduren de de fase van de totstandko ming van het eerste concep t tot de definit ieve versie
een aantal keren gewijz igd. De wijzigi ngen vonden plaats op
grond van onvolko menhed en, die we tijdens de invulli ng van de
geselec teerde gebiede n hadden opgeme rkt, en aan de hand van
gesprek ken met persone n, die grote bekend heid met een gebied
hebben of die betrokk en zijn bij het ontwik kelen van het beleid
en het beheer ten behoeve van natuurg ebieden .
Deze persone n zijn:
P.A. Bakker
Natuurm onumen ten
H.A. Boesch oten Staatsb osbehe er
A.P. Grootja ns
Rijksu nivers iteit van Groning en
A.J. den Held
Provin ciale Planolo gische Dienst , Zuid-H olland
J.L.J. Hendrik s Staatsb osbehe er
D. van de Hoek
Landbo uwhoge school
R.M. Kemmers
Institu ut voor Cultuu rtechni ek en Waterh uishoud ing
E. van Kootwi jk Rijksi nstituu t voor Natuurb eheer
H. Mankor
Rijksi nstituu t voor Natuur beheer
H. Piek
Natuurm onumen ten
G.K.R. Polman
Rijksd ienst voor de IJsselm eerneld ers
N. Straath of
Natuurm onumen ten
G. van Wirdum
Rijksi nstituu t voor Natuur beheer
Voor de medewe rking die zij verle~nd hebben aan zowel de totstandko ming van het definit ieve beschr ijvings formul ier als bij
de invulli ng daarvan , willen wij hen op deze plaats bedank en.
Hun inhoud elijke kritiek en praktis che aanwijz ingen waren zeer
waarde vol voor ons en zijn in veel gevalle n in de resulta ten
verwer kt.
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2.

DOELSTELLING VAN HET BESCHRIJVINGSFORMULIER

Het doel van de ecohydrologische terreinbeschrijving is, op
een ~estandaardiseerde wijze informatie te verzamelen welke
gebruikt kan worden bij het formuleren van voorwaarden, die
een beschreven gebied stelt aan de waterhuishouding, zowel
in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Dit is met name aan
de orde in overlegsituaties op het gebied van het externe
waterhuishoudkundige beheer. Hierbij valt te denken aan overlegsituaties, waarin deskundigen op het gebied van de natuurbescherming de ecohydrologische terreinbeschrijvingen als
achtergrond informatie gebruiken. Het overleg zou zowel op
provinciaal als regionaal niveau plaats kunnen vinden en verband kunnen houden met uiteenlopende zaken, zoals de planning
van een ruilverkaveling of de totstandkoming van een beleidsnota op het gebied van de waterhuishouding. Het beschrijvingsformulier zal een basisdocument moeten zijn, waaruit geput kan
worden bij de eerste aftasting van een probleem. Waar meer
gedetailleerd onderzoek noodzakelijk is, dient de beschrijving
te helpen relevante vraagstellingen bloot te leggen voor de
opzet van efficiënt probleemgericht onderzoek.
Een vergelijking met wat in beheersadviezen en -plannen wordt
vastgelegd is hier op zijn plaats. Die stukken bevatten in
veel opzichten meer en meer gedetailleerde informatie en
vormen eveneens een basisarchief. Toch zijn de meeste elementen
van de ecohydrologische terreinbeschrijving in beheersplannen
niet expliciet terug te vinden en vergt het gebruik voor het
hier beoogde doel een nauwkeurige studie door een terzake
deskundige, waarbij vaak op de basisgegevens moet worden teruggegrepen. Dit zal de communicatie, juist in overlegsituaties,
ernstig kunnen belemmeren. Daar moet immers vaak op korte
termijn aan partners die zich met de waterbeheersing bezig
houden inzicht gegeven worden in de kansrijkheid van alternatieve beheersstrategieën. Het ontbreken van documenten
zoals de ecohydrologische terreinbeschrijving heeft dan ook in
de praktijk aanleiding gegeven tot onduidelijke, moeilijk
overdraagbare en soms ook foutieve redeneringen, waarbij wordt
teruggevallen op stukken die slechts voor één partij in het
overleg begrijpelijk, d.w.z. hopelijk correct interpreteerbaar
zij.n. De mate van detaillering van de beschrijving moet worden
opgevat als een compromis. Naast een streven naar een zekere
volledigheid en exactheid, is bewust gekozen voor:
Beperking van de omvang. Alle informatie dient overzichtelijk gepresenteerd te zijn en snel, ook tijdens
een overleg, terug te zoeken en aan overlegpartners
toonbaar te zijn.
Uitsluiting van detailleringen die tot een hogere herzieningsfrequentie dan bijv. eens per 5 à 10 jaar zou
nopen.
Zodanige vraagstelling dat invulling, na enige oefening,
grotendeels op basis van bestaande rapporten kan plaatsvinden. Deze keuze bracht o.a. op enkele punten een
minder strak beantwoordingsvoorschrift met zich mee,
daar over een aantal zaken volgens verschillende "scholen"
zinvol uitsluitsel gegeven kan worden. Wanneer nu infor-

-3-

S~ANDPLAATS

EN PLANT

rnatie uit een bepaalde "school" zou worden geëist, dan
zou dit waardevo lle informati ebronnen moeilijke r bruikbaar kunnen maken en sommige informant en kunnen bewegen
zich te onthouden van een antwoord op gestelde vragen.
Nadruk op kenmerken die de natuurwaa rde benalen, onoeacht
de oppervlak te waarvoor deze kenmerken gelden.
Vervolgen s wordt opgemerkt dat in dit project aan ecohydrol ogische terreinbe schrijvin gen wordt gewerkt met als eerste
oogmerk het gebruik van de beschrijv ingen binnen de SWNBL zelf.
Met het beschrijv ingsform ulier wordt beoogd informati e te
verzamele n die door de 'natuurbes cherming ' en bij het waterbeheer betrokken onderzoe ksinstant ies in dit verband relevant
wordt geacht. Bij het gebruik van de terreinbe schrijvin gen
in overlegsi tuaties in de SWNBL dient aan de hand van ingevulde
formulier en nagegaan te worden in hoeverre dit is gelukt.
Wellicht zal dan blijken, dat in de huidige lijst bepaalde ·
vragen overbodig zijn of dat noodzake lijke informati e juist
niet aan de orde gekomen is. Ook bestaat de mogelijkh eid dat
na deze analyse vragen scherper geformule erd kunnen worden
of dat de beantwoor ding m.b.v. hiervoor ontwikkel de classificatiesyste men kan verlopen.
Bij dit alles is het wellicht van belang erop te W1JZen dat
enige onzekerhe id ten aanzien van de juistheid van de informatie wordt geaccepte erd. Juist wanneer nog onderzoek op verschillende punten nodig is, is het zeer gewenst zulke voorlopig e informatie toch ter beschikki ng te hebben. Slechts in weinig gevallen kan bijvoorbe eld t.a.v. kwel en wegzijgin g of grootte
van het vanggebie d zekerheid worden verschaft . Toch bestaan hier
wel "intuitiev e" schatting en of berekenin gen van en de resultaten daarvan horen dan ook in de beschrijv ing thuis.
Tenslotte kan vermeld worden dat binnen de SWNBL in project 4
wordt gewerkt aan z.g. probleem beschrijvi ngen. Ogenschi jnlijk
bestaat er wel enige overeenko mst tussen de ecohydrol ogische
terreinbe schrijvin gen en de probleem beschrijvi ngen. In wezen
is het verband echter van een andere aard. In de probleembeschrijv ingen wordt namelijk gepoogd aan te duiden wat voor
"probleme n" verwacht mogen worden indien een gebied (met
bepaalde basiskenm erken) ligt binnen de invloedsf eer van een
waterbehe ersmaatre gel (met bepaalde kenmerken de eigenscha ppen) .
De kwaliteit van "probleem beschrijvi ngen" is dus afhankeli jk
van de beschikba arheid van beschrijv ingen van de kenmerken van
het gebied enerzijds en die van de maatregel .anderzijd s.
Het mag duidelijk zijn dat de hier gepresent eerde ecohydrol ogische terreinbe schrijvin gen in een deel van dit basismate riaal
zouden kunnen voorzien.
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3.

WERKWIJZE

3. 1

Leidraad

Omstreeks 1975 is door de Raad van Europa een beschrijvingsformulier gemaakt om de gesteldheid van natuurterreinen te
inventariseren (zie bijlage 2). Deze lijst, de "Descriptive
Card for the European netwerk of Biogenetic Reserves", is
door Van Wirdum (1982) in samenwerking met en in opdracht van
de Group of Consultants on Peatlands van de Raad van Europa
uitgebreid, vooral m.b.t. de hydrologie, en voorzien van een
toelichting voor de beschrijving van veengebieden. Deze
"descriptive card" met aanvullingen is de leidraad geweest bij
het opstellen van het eerste concept van het ecohydrologisch e
terreinbeschrij vingsformulier . In de eerste fase van het
onderzoek vonden vrijsnel achter elkaar een aantal wijzigingen
plaats, onder andere aan de hand van gesprekken met enkele
van de reeds eerder genoemde informanten (zie paragraaf 1.3).
Vervolgens bleef het beschrijvingsfo rmulier enige tijd on- ·
veranderd en werd kritiek uit gesprekken met andere deskundige
personen verzameld. Deze kritiek werd in een latere fase verwerkt, totdat een versie ontstond die voldoende geschikt
leek voor verder gebruik.
Indien kritiek betrekking had op onduidelijkhede n in de
vragenlijst dan werd deze kritiek zondermeer verwerkt door de
vraagstelling en toelichting duidelijker te formuleren.
Andersoortige kritiek kon echter niet altijd worden verwerkt.
In enkele gevallen was de kritiek teveel vanuit het eigen
vakspecialisme geuit en werd er weinig rekening gehouden met
doel en opzet van de vragenlijst. In een ander geval was de
kritiek weliswaar terecht maar konden geen goede alternatieven
worden aangedragen. Zo werd er bijvoorbeeld opgemerkt dat de
'Standaardlijst van de Nederlandse flora' (Meijden, R. van der,
e.a. 1983) onvoldoende informatie geeft om aan te geven of
een plantesoort in Nederland al dan niet zeldzaam is, maar er
kon niet verwezen worden naar een bruikbaar alternatief.
Bij enkele vragen werd kritiek geuit op de ongebonden wijze
van vraagstelling: de manier van beantwoording zou teveel aan
de invuller worden overgelaten. Door vragen strikt te formuleren wordt overbodige informatie immers vermeden. Deze kritiek is niet altijd verwerkt tot een strengere vraagstelling.
Om vragen eng te kunnen formuleren moet men namelijk precies
weten welke informatie nodig is om natuurterreinen te typeren.
Helaas is het zo dat dit voor veel aspecten van natuurterreinen
nog onvoldoende bekend is, of dat de beschikbare kennis
moeilijk binnen de bestaande gebruikelijke kaders is te plaatsen. In dit licht moet men bijv. inzien dat een plaatselijke
indeling soms meer duidelijkheid
(nersoonlijk. ontwikkelde)
standaardindeli ng.
opgelegde
een
dan
geven
kan
de informatie voor invulling
die
degene
dat
Gehoopt wordt
benut om de vragen te
ruimte
geboden
de
moet verstrekken.
haar mening meest pasof
zijn
naar
het
beantwoorden volgens
sende systeem of schema.
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3.2

Terreinke uze

In het uitvoerin gsvoorste l S.W.N.B.L . - fase 2/project 1 van
21 maart 1984 worden enkele criteria gesteld waaraan de
te beschrijv en gebieden zouden moeten voldoen (zie bijlage 1)
"Het betreft steeds recent door de bij het onderzoek betrokken
institute n onderzoch te gebieden (1), waarvoor bovendien
geldt dat zij voor de natuurbes cherming van zeer groot belang worden geacht (2) en dat zij bij uitstek kwetsbaar
worden geacht voor hydrologi sche veranderi ngen in de omgeving
(3). Binnen deze randvoorw aarden wordt getracht een redelijke
spreiding in vegetatie typen (4) en geografis che ligging (5)
te vertegenw oordigen" .
Bij de uiteindel ijke terreinke uze zijn vooral het eerste en
derde criterium van doorslagg evend belang geweest. Uit practische overwegin gen is binnen de derde randvoorw aarde gezocht
naar terreinen waarvan bij voorbaat vast stond dat het vinden
van informati e geen al te grote problemen zou opleveren .
Terreinen dus waar voldoende over geschreve n is en/of waar
behulpzaa mheid van de betreffen de terreindes kundige verwacht
mocht worden. Tevens speelde de bekendhei d van de invullers
met enkele terreinen een rol.
Het belang van de natuurbes cherming (tweede criterium ) kan
voor enkele van de geselecte erde gebieden nog bediscuss ieerd
worden. Aan de eisen van "redelijk e spreiding in vegetatie typen ·
en geografis che ligging" is in zekere mate wel voldaan zoals
blijkt uit de terreinen tabel (tabel 1) en uit figuur 1.,
die de locaties van de gebieden weergeeft .
'1\lbcJ_.!..·

overzicht van de te beschrijven terreinen, typering en evl•ntueh• informanten.

'l'(•rreiut!ll

Typ('rirhJ

Botshol

kra~~enlandschap

Drentse Aa
Empese en Tondense heide

beekdal
natte heide/blauwgr .1.
natte heide/blauwgr .1.
kronkelwaard
hoogveen/blauwgr. l./nat.te hchl"
natte heide
getijdenmoeras
blauwgrasland

Groot Zandbrink
Junoer Koeland

Korenburgerveen
Needse Achterveld
OUde Maas

Ste lkampsvf> ld
Weerribben en de Wiedenl

kra<Jgenlandschap

Li<j(JLIHJ

Utrecht

Informanten

GronirJgen/DrC>nthe

1\,J, den Held (PPD,ZH), Witte
A. Grootjans (RUG)

Gelderland

G. van Wirduro (RIN)

Utr<.-cht

R. Kenuners ( ICW)
v.d. Hoek (Nat.beh.Ll!) Witte 'RIN)
H. Munkor (RIN)
v. Kootwijk, Hijdra, v.d.Heulen (RIN)
r.. van Wirdum, w~tte (RIN)
v, Koot ....·ijk (RIN), A. Wijlens (SBB)
G. van Wirclum(!HN)

Overijssel
r.eldorl.md
G.-.ldrrland
Zuld-Uelland
c.-.tdt>r land
0Vf'l"l jssel

(RIN)

Ten aanzien van de genoemde gebieden valt te zeggen dat duidelijk ondersche id te maken is ten aanzien.v an karakteri stieken als waterkwa liteit (of gradiënt ervan), bodemges teldheid etc •. In een later stadium zal een poging gedaan worden
de gebieden met elkaar te vergelijk en, en zodoende aan te
geven wat de essentiël e verschilp unten zijn.
Opmerking : Oorspron kelijk was een groter aantal gebieden voor
beschrijv ing geselecte erd. In verband met de benodigde tijd
moesten echter enkele gebieden afvallen. Over één van die gebieden, namelijk de Oostvaard ersplassen was inmiddels een gesprek met een informant , G.K.R. Polman, gevoerd.
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•

Drentse Aa

•

Junner
Koeland
Stel karnpsveld

•

• Needse
Achterveld

~

• Korenburger
Veen

0

km

Figuur 1: Locatie van de beschreven natuurterreinen
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3.3

Opzet beschrijv ingsform ulier

De basis van de ecohydrol ogische terreinbe schrijvin g wordt
gevormd door het in bijlage 3 gegeven (definitie ve) beschrijvingsform ulier. Dit is onderverd eeld in de volgende categorieën:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inleiding
Gebiedsb eschrijvin g
Standplaa tstypen
Biologie
Hydrologi e
Menselijk e activitei ten
Belangrij kste onderzoek sprogramm a's
Literatuu r

De vragen in de eerste categorie dienen als een algemene
inleiding : "een coverpage ". Deze geeft de basisinfo rmatie
voor de rest van het formulier en geeft tevens een indruk
omtrent de waarde gezien vanuit de natuurbes cherming.
In categorie 2 wordt het gebied beschreve n naar de geschiede nis
en fysische kenmerken . De hydrologi sche kenmerken komen echter
pas in de vijfde categorie aan de orde. Dit is zo gedaan
omdat aan de hydrologi e binnen het kader van de SWNBL bijzonder e
aandacht wordt besteed.
Bovendien kunnen vragen in deze categorie gespecifi ceerd beantwoord worden met behulp van de indeling in standplaa tstype (3), waarvan in de biologisc he, vierde categorie de
factoren die de waarde voor de natuurbes cherming bepalen
worden gegeven.
In categorie 3 wordt verzocht het gebied in een aantal standplaatstyp en in te delen. Dit is van groot belang omdat daarmee
de relatie gelegd wordt tussen de fysische kenmerken , waarvan
de hydrologi sche de voornaam ste zijn, en de biologisc he
kenmerken .
In de zesde categorie komen de menselijk e invloeden op het
gebied aan de orde. Deze invloeden en hun consequen ties kunnen
beter begrepen worden nadat het gebied beschreve n is 2 t/m 4).
Categorie ën 7 en 8 tenslotte zijn weer administ ratief van aard.
De vragen zijn in de definitie ve versie beknopter geformule erd
teneinde de gebruiker tot het raadplege n van de toelichtin g te
stimulere n.
3. 4

Toelichti ng bij de invulling

De eerste invulling van de vragenlij st geschiedd e aan de hand
van de beschikba re literatuu r, zowel algemene werken als meer
toegespit ste onderzoek sverslage n.
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STANDPLA ATS EN PLANT

of tijdens deze eerste invullin g volgde meestal een terreinb ezoek
om iets meer 'feeling ' met het onderwer p (gebied) te krijgen. Vervolen de kennis van de
~ens werd de invullin g getoets t aan het oordeel
punten gewijzig d,
enkele
nodig
betreffe nde deskund ige, en werden zo
verduid elijkt of verder uitgewe rkt.
In het algemee n-bleken vooral de discussi es met de deskund ige(n)
uiterst waardev olle bijdrage n te leveren tot de uiteind elijke resultaten en interpr etatie(s ).
Na deze periode van commun icatie met, en terugkop peling door de deskundigen , volgde de definiti eve uitwerki ng, waarin onder andere de
plantes oortenl ijst en de tabel met waterche mie-gege vens werden opgesteld.
Vervolge ns moesten voor elk gebied afzonde rlijk de uitwerki ng, interpretatie van gegevens en figuren gebunde ld worden tot een samenhan gend
geheel dat een duidelij k beeld van het gebied en van zijn relatie met
de omgeving geeft.
Voor de meeste gebieden waren voldoend e gegevens beschikb aar om hier
toe te komen, Soms konden echter enkele vragen niet volledig beantwoord worden door het ontbreke n van specifie ke informa tie, vooral
wat betreft de waterche mie (vraag 5.5). Door zelf monsters te nemen
en te laten analyser en wer·d dit gebrek aan informa tie in enkele gevallen ondervan gen,

~a
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STANDP LAATS EN PLANT

4.

BESPREKING VAN DE VRAGEN

In dit hoofds tuk vindt een besprek ing van de afzond erlijke vragen
uit het beschr ijvings formul ier plaats. In de omkade rde gedeel tes staan
telkens vraag plus bijbeho rende toelich ting vermeld . Op de linkerp agina betref t het de versie uit het eerste concep t, op de rechter pagina
op een overzic htedë definit ieve versie. Met deze presen tatie kunnen worden
.x)
ken
vergele
elkaar
met
lijke manier de twee versies
het omonder
die
ing
besprek
ijke
eigenl
de
Na deze presen tatie volgt
rechte rde
op
gaat
verder
en
begint
agina
kaderde deel van de linkerp
uiteen:
elen
onderd
aantal
een
in
valt
pagina . Deze besprek ing
- Besprek ing beschr ijvings formul ier: Onder dit kopje worden doel en
opzet van de vraag, kritiek en van de geraadp leegde informa nten en op
grond daarvan aangeb rachte wijzigi ngen in het formul ier besprok en.
- Toelich ting op de invulli ng: Hierond er vindt een besprek ing plaats
van de werkwi jze en de problem en die optrade n bij de invulli ng van
de vraag.
eld
- Voorbe eld: Tenslo tte volgt onder het kopje 'voorbe eld' een voorbe
van de wijze waarop de beantw oording zou kunnen plaatsv inden.
Deze onderd elen komen, indien dit niet tot een wezenl ijk inform atieverlies leidt, niet altijd aan de orde: ze kunnen zelfs alle 3 geheel
ontbrek en.

*) De definit ieve versie is bovend ien vet omkade rd.
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l INLEIDING:
l.l

Bespreki ng beschrij vingsfor rnulier:
Deze vraag is later door ons toegevoe gd. Indien er vragen over de
invullin g ontstaan dan kan de invuller geraadpl eegd worden.
Met de invuldatu rn wordt aangegev en hoe 'up to date' de terreinb eschrijvi ng is.

1.2

Bespreki ng beschrij vingsfo rrnulier :
Deze vraag is later toegevoe gd omdat we bedacht en.dat het voor iemand met vragen over het gebied ten zeerste van pas kan komen de
bij de invullin g geraadpl aagde informan ten te kennen.

1.3 GEBIEDSNAAM:
De gebiedsk euze dient zodanig te Z1Jn dat de ecohydr ologisch e
terreinb eschrijv ing voldoend e informa tie kan bevatten zonder
dat de beantwo ording van de vragen al te veel opgespl itst wordt
in deelgebi eden. Neem bij voorkeu r een gebied dat adminis tratief en hydrolog isch gezien een zekere eenheid vormt.

Bespreki ng beschrij vingsfor rnulier:
De formulie ren zullen bruikbaa r moeten Z1Jn voor gebieden van zeer
verschil lende omvang, complex iteit en planning op verschil lende
schaal. Voor grotere gebieden zal wellich t gebruik gemaakt moeten
worden van meerdere formulieren~
In de toelicht ing van het eerste concept wordt gesteld dat de beantwoord ing niet te veel opgespl itst dient te worden voor deelgebieden en dat het gebied bij voorkeu r een hydrolog ische en administratiev e eenheid moet vormen. In het eerste concept is het bij deze globale aanwijzi ngen gebleven ; in de praktijk , bij het selecteren van de gebieden zou wel blijken of probleme n ten aanzien van
complex iteit en omvang zouden ontstaan . Deze probleme n traden niet
op zodat de toelicht ing in nagenoeg dezelfde vorm is gebleven .
Natuurmo numenten adviseer de in de toelicht ing de nadruk
op 'hydrolo gische eenheid ' te leggen. Aangezie n bij de planning van inrichti ngs- en beheersm aatregel en in Nederlan d
meestal van juridisc h-admin istratiev e eenheden wordt uitgegaa n,
leek het ons niet e~g practisc h dit advies op te volgen

\

\
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I

I

INL§lDING ;

I INGEVULD

DOOR

I INVULDATUM:

I

I GERAADPLEEGDE

INFORMANTEN:

I

GEBIEDSNAAM:

De gebiedske uze dient zodanig te ZlJn dat de ecohydrol ogische
terreinbe schrijvin g voldoende informati e kan bevatten zonder
dat de beantwoor ding van de vragen al te veel opgesplit st moet
worden voor deelgebie den. Neem bij voorkeur een gebied dat administrat ief en hydrologi sch gezien min of meer een eenheid
vormt

Voorbeeld :
"Empese en Tondense Heide".
(De voorbeeld en bij de overige vragen hebben betrekkin g op dit gebied, tenzij anders vermeld).
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1.4 BETEKENIS:
van belang is vooral de betekenis voor het natuurbeheer. Probeer aan te geven in hoeverre het gebied echt natuurlijk is.
Wetenschappelijke, educatieve recreatieve en andere betekenis~
sen kunnen onder de categorie 'Overige' worden opgesomd.

I

\

I

I
I

Bespreking beschrijvingsformulier :
Deze vraag staat in het begin van de vragenlijst omdat daardoor onmiddellijk een indruk van het gebied en zijn waarde
voor onder meer de natuurbescherming wordt verkregen. In wezen
is dit het ''Le,itmotiv" in de situaties, waarin de beschrijvingen toepassing zouden kunnen vinden. Enerzijds is dit een
belangrijk gegeven waaraan bij het beheer recht gedaan dient
te worden, anderzijds moet de strekking zodanig zijn, dat deze
kan worden begrepen op grond van de gedetailleerde informatie
ten aanzien van de biologie van het gebied.
In de toelichting van het eerste concept wordt nog gevraagd
de natuurlijkheid van het terrein aan te geven. Daarbij is
gedacht aan een indeling van de reeks van 'puur cultuur'
(bijv. industrieterreinen) via halfnatuur, etc. naar pure natuur
(bijv. 9erbos). De titel van de vraag 'betekenis' is vervangen
door 'reden tot bescherming'. Het laatste geeft namelijk beter
aan waar het om gaat. Tevens is in de toelichting 'het natuurbeheer' door ' de natuurbescherming' vervangen. Het gaat namelijk niet alleen om beheerders maar bijvoorbeeld ook om mensen
die in het beleid of het onderzoek werkzaam zijn. Behoud en
beheer worden in de term bescherming gecombineerd.
Tenslotte wordt in de definitieve versie niet meer naar de
natuurlijkheid van het terrein gevraagd omdat we vermoeden
dat dit begrip tot verwarring zou kunnen leiden. In vraag 2.5
(Geschiedenis) en vraag 6.3 (Beheer) wordt wel duidelijk
gemaakt hoe natuurlijk het gebied is.
Het probleem dat bij deze vraag ontstond was dat men dacht
dat het ging om een gebiedsbeschrijving.
Vaak is niet expliciet aan te geven wat er waardevol aan een
gebied is maar vervalt men al snel in een algemene beschrijving.
Ook in andere stukken met betrekking tot natuurreservaten
ontbreekt vaak een technisch bruikb~r~ mo~ivering voor bescherming, doordat geen verwerkbare kenrilerken word~n genoemd.
Om onduidelijkheden te voorkomen is de vraag nadrukkelijker
gesteld. Er is, in geval de vraag problemen mocht opleveren,
verwezen naar door ons geraadpleegde literatuur en, op advies
van Natuurmonumenten, naar de boekjes van de Provinciale
Landschappen.
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REDEN TOT BESCHERMING:
Vermeld expliciet de reden waarom de natuurbescherming het gebied beschermt, danwel wil beschermen. Geef dus geen algemene
terreinbeschrijving, maar een antwoord in de .trant van: 'laatste goed bewaarde blauwgrasland; van groot belangals broedgebied voor vele watervogels; diverse zeldzame plantesoorten; internationaal van betekenis voor ••• ; enzovoort. Eventueel kunnen
Het 'Handboek van natuurreservaten en wandelterreinen in NederNederland' (Natuurmonumenten, 1980), het boek 'Levensgemeenschappen' (Rijksinstituut voor Natuurbeheer, 1979),
boeken uit de serie 'wilde planten', een beschikbaar beheersplan en boekjes van de Provinciale Landschappen u
bij de beantwoording van deze vraag van dienst zijn.
Toelichting bij de invulling:
De geraadpleegde literatuur bood meestal geen expliciet geformuleerde informatie over de betekenis voor de natuurbescherming. Het commentaar van de betreffende terreindeskundigen en persoonlijk inzicht
bij de interpretatie van literatuurgegevens waren daarom van groot
belang.
Voorbeeld:
"Restant uitgestrekt heidegebied. Overgang van relatief arme en zure
heide naar nat, basisch en voedselrijk laagveen met voornamelijk
struweel. Ontwikkelingsmogelijkheden van voor de natuurbescherming
waardevolle vegetaties. Op het noordelijk terrein ligt een restantje
blauwgrasland. Faunistisch van belang als rustgebied en refugium
voor een aantal vogel- en andere diersoorten waaronder zeldzame insecten. Overige: Landschappelijk schoon'

)

/
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1.5 BESCHERMINGSSTATUS EN DATUM VAN INST
ELLING;
De besc herm ings statu s kan zijn : natu urre
serv
geen stat us, enz. Noem ook de mate van besc aat, nati onaa l parf' .herm ing en g~bruik. ·
daar bij de volg ende term en:
-Vol ledig besc herm d
De natu urli jke ontw ikke ling van aanw ezige
biot open waar bij
de men selij ke invlo ed_ bepe rkt is tot het
natu urbe heer ten
beho eve van de insta ndho udin g of het hers
tel van die biotope n word t nage stree fd. Dit resu ltee rt
onde rmee r in:
geen nieu we acti vite iten (ind ustr ie, wege
nbouw, enz. );
geen trad ition ele acti vite iten tenz ij ze
deel uibn aken van
het natu urbe heer ; toeg ang voor het publ iek
alle en onde r
stren g toez icht .
-Mat ig besc herm d
Bela ngri jke biot open word en besc herm d; trad
ition ele acti viteite n zijn aan rege ls gebo nden ; recr eati
e is onde r bepa alde voor waar den toeg esta an.
-We inig besc herm d.
Ande re bela ngen dan die van de natu urbe sche
rmin g staa n voor op (rec reat ie, cult uurh isto rie, enz. ); trad
ition ele acti viteite n toeg esta an, nieu we onde r toez icht
; beho ud van biotope n word t wen selij k geac ht.

'

\
\

\

Besp rekin g besc hrijv ings form ulie r:
De ·toelichting op deze vraa g is ontl eend
aan de toel icht ing die Van
Wirduro bij vraa g 19 voor de Raad van Euro
pa schr eef (zie bijlage~ ).
Deze is weer nage noeg lett erli jk over geno
men uit de voo rsch rifte n
voor de Wet land s-in vent arisa tie van de Raad
van Euro pa.
Door een verg issin g is in het eers te conc
ept de cate gori e 'onb e. sche rmd' weg geva llen. Deze is in de defi
nitie ve lijs t weer ooge nome n.
De hier gebr uikt e form uler ing is mede geko
zen omd at deze over eens temt met wat in ande re besc hrijv ings
syst eme n gevr aagd
word t. Voor zove r mog elijk dien t de jurid
isch e stat us 'har d'
te zijn , doch waar de feit elij ke situ atie
hier van afw ijkt
dien t dit in de besc hrijv ing tot uitd rukk
ing te kome n.
In de prak tijk zal de feit elij ke stat us
bij de invu lling
een bela ngri jke leid raad zijn .
1. 6 LOCATIE:
Bes chri jf waar het gebi ed ligt door bijv
oorb eeld de betr effe nde
prov inci e, een nabi jge.l egen stad of rivi
er te noem en. Geef tevens de plaa tsco ordi nate n en de kaar tblad
num mers van de topo graf isch e kaar t.

\

l.

\

Voo rbee ld:
'Zui deli jke IJss clva llei, halv erwe ge de
IJss el en de oost elijk e stuw \Y"al van de Velu we.
Kaar tblad 33G, coBr dina ten 202. 3-20 3.1;
406. 5-46 1.6. (zie over zich tskaar t bij lage ... ) '.
-lf--

\

\;,,

\

I

BESCHERMINGSSTATUS EN DATUM VAN INSTELLING:
De beschermingsstatus kan zijn: natuurreservaat, nationaal
park, geen status, enz. Noem ook de mate van bescherming en gebruik daarbij de volgende indeling:
- Volledig beschermd
De natuurlijke ontwikkeling van aanwezige biotopen wordt
nagestreefd. Hierbij is de menselijke invloed bep&rkt
tot het natuurbeheer ten behoeve van de instandhouding of
het herstel van die biotopen. Dit resulteert ondermeer in:
geen nieuwe activiteiten (industrie, wegenbouw, enz); geen
traditionele activiteiten, tenzij ze deel uit maken van
het natuurbeheer; geenfvri)ë- toegang -voor hi~t :Oübi:fek~-
Ma tig beschermd
Belangrijke biotopen worden beschermd; traditionele activiteiten zijn aan regels gebonden; recreatie is onder bepaalde voorwaarden toegestaan; geen nieuwe activiteiten.
Weinig beschermd
Andere belangen dan die van de natuurbescherming staan
voorop (recreatie, cultuurhistorie, enz.); traditionele
activiteiten toegestaan nieuwe alleen met nadrukkelijke
toestemming; behoud van biotopen wordt wenselijk geacht;
de visuele waarde van het landschap wordt beschermd.
Onbeschermd
Geen wezenlijke bescherming tegen de meeste activiteiten
die voor de natuurbescherming schadelijk kunnen zijn.

Voorbeeld:
'Volledig beschermd natuurreservaat. Zuidelijk deel sinds 1930 in
bezit bij NM, noordelijk deel sinds 1952. In gemeentelijk bestemmingsplan van Brummen in de sector 'natuurterreinen' geplaatst'.

LOCATIE:
Beschrijf waar het gebied ligt door bijvoorbeeld de betreffende provincie, een nabijgelegen stad of rivier te noemen.
Geef tevens de plaatscoordinaten en de kaartbladnummers van de
topografische kaart.

Opmerking: Bij verdere uitwerking kan overwogen worden een
ruimte in het formulier te reserveren voor het noteren van
n·JlDJilers of codes die het gebied binnen een bepaald gebruik
indentificeren.
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1.7 OPPERVLAKTE:
Opgave in hec tare n. Maak een ond erve rdel
Geef hier van het perc enta ge aan dat op ing in land en.~ater.
een of ande re W1JZe besche rmd is.

Voo rbee ld:
'37. 4 ha, lOOi. besc herm d. Ruim 507. bos
en stru wee l, verd er voor nam elijk natt e hei en moe ras'.

1.8 EIGENAAR en 1.9 BEHEERDER:.

Geef teve ns het con tàct adre s op.
Toe lich ting bij de invu llin g:
De vrag en 1.3 tot en met 1.9 kunn en bij
grot ere gebi eden , zoal s de
'Oud e Maa s' het nodi ge zoek werk ople vere
n.
1.10
\

2 GBIEDSBESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE TYPERING:

Prob eer bekn opt (10 tot 40 woo rden ) een
imp ress ie van het gebi ed
te geve n.

Besp reki ng bes chri jvin gsfo rmu lier
Na het inle iden de adm inis trat ieve ged
eelt
een bekn opte ove rzic htel ijke besc hrij vinge wor dt onde r deze. vraa g
van het gebi ed gevraagd~
dit maa kt de inte rpre tati e van late re
vrag en een stuk eenv oud iger .
Bov endi en kan in deze sam enva tting een
acce nt word en gele gd op de
besc hrij ving van die elem ente n van de
terr eins truc tuur die het mee s-·
te bijd rage n tot de bete ken is van het
gebi ed voor de natu urbe sche rming .
In tege nste llin g tot vraa g 1.4 gaa t het
hier nie t om de bete ken is
(wa arde -oor deel ) maa r om een besc hrij ving
.

\
'

\

\

-18-

\

·'

OPPERVLAKTE:
Opgave in hectar en. Maak een onderv erdelin g in land en water
en,
indien releva nt, andere categorie~n (cultu urgron d, bos, heide,
etc.). Geef hierva n het percen tage aan dat besche rming geniet
.

EIGENAAR & BEHEERDER:
Geef tevens het contac tadres op en eventu eel een contac tperso
on.

ONDERZOEKSCONTACTADRES:

Gevraa gd wordt naar naam en adres van een instel ling of een
persoon die, bijvoo rbeeld door middel van onderz oek, grote bekend
heid met het gebied heeft gekreg en.

I

GEBIEDSBESCHRIJVING

I

ALGEMENE TYPERING:
Probee r beknop t (ca 40 woorde n) een impres sie van het gebied
te
geven die een adequa te samen vatting vormt van de antwoo rden
op
de vragen 2 t/m 5.

/

Voorb eeld:
'Twee terrei nen in een zwak golven d dekzan dlands chap met een
hogere
noord -ooste lijk gerich te dekzan drug. Grond wateri nvloed neemt
van
hoog naar laag toe. Hogere delen begroe id met natte heide,
lagere
delen met een matig voeds elrijke moera sveget atie, bos en struwe
el.
Op de overga ng tussen hoog en laag komen gagels truwel
en en, in het
noord elijk terrei n, een zeer soorte narm blauwg rasland voor'.
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2.2 GEOLOGISCHE OPBOUW ONDERGROND
EN GEOMORFOLOGIE:
Gee f ind ien mog elij k, ook info rma
de o~dergrond en ove r de aan wez ighetie ove r de doo rlat end heid van
id van 'ond oor late nde ' lage n.
Voo rbee ld:
(\..

'Ve rmo ede lijk komt op 10, 5 a 12, 5
m -N.A .P. een kle ilaa g uit het
Eemien voo r. Deze kan als een min
of mee r sle cht doo rlat end e bas is
wor den besc hou wd. Hie rbov en lig t
een pak ket met dal uits poe ling sma teri aal , vee nlag en en dek zan den
met leem pak kett en: de form atie
van Twe nte. Op ca. 1.2 0 m -m. v. lig
vee n die t.g. v. kry otu rba tie ste rk t een laag van ven ig leem en
rin@ iinv loed is op de wat erbe weg ing.is verv orm d en daa rdo or van gegrin dho ude nde laag aan get roff en (laa Boven 1.2 0 - m.v . wor dt een
gje van Beu ning en). Waar dez e
wor dt aan ges ned en in slo ten vin dt
ster ke dra inag e pla ats . Boven deze laag lig t het Oude Dekzand II
en het 2Jon ge Dekzand~ KD-Waarde
eer ste wat ervo eren de pak ket : 12
à
120 m /da g'. (Ba nnin k,
J.F ., J.C . Pap e, 197 9).
----

I

2.3 BODEMSOORTEN:
Gel ieve de cla ssi fic atie van Stib
oka te geb ruik en.

\

\

Bes prek ing bes chr ijvi ngs form ulie r:
In het def init iev e form ulie r is
ook de mog elij khe id geb ode n
om bod emt ype n uit een lok aal cla
ssif ica ties yst eem te noem en.
Een der gel ijk syst eem bev at, omd
at het is toeg esn ede n op de
lok ale situ atie , dik wij ls mee r
rele van te info rma tie.
Nat uurm onu men ten zag gra ag dat
geg eve ns ove r de aar d van het
sub stra at en der gel ijke ook in
de vra gen lijs t ond erg ebr ach t
kon den wor den . Aan dit verz oek
is vol daa n.
\

2. 4 RELlEF EN HELLING:
Bij het geb ruik van een bep~lalde
cla ssi fic atie kun t u de bes chr ijvin g daa rvan als bij lage toe: voe gen
,

\
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GEOLOGISCHE OPBOUW ONDERGROND EN GEOMORFOLOGIE:

Geef, indien mogel ijk, ook inform atie over de doorla tendhe
id
van de onderg rond, de aanwe zighei d van 'ondoo rlaten de' lagen
en de weerst anden van deze lagen. Verme ld ook de bron van
inform atie.

BODEMSOORTEN:
Geliev e de classi ficati e van Stibok a te gebrui ken (Bakke r,
H.
& J. Schell ing, 1966. 'Systee m van de bodem classi ficatie voor de

Nederl and. De hogere niveau s',Wag eninge n). Geef de liggin g
en de
opperv lakten van de bodem soorten aan (globa al). Voeg eventu
eel
een bodem kaartje als bijlag e toe. Indien een lokaal releva nt
geacht classi ficatie systee m veel meer inform atie geeft, dan kunt
u dPze ook gebrui ken. Voeg dan het classi ficatie systee m als
bijlage toe en verme ld de bron. Onder deze vraag kunt u ook
andere bodem kundig e inform atie vermel den zoals bijvoo rbeeld
de mobil iteit van kragge n en de aard van het substr aat.

Voorb eeld:
'Van hoog naar laag voorna melijk : Veldpa dzolen (Gt V) in zwak
Iemig tot leemar m matig fijn zand; Gooree rógron den; Broek- en
Beekeerdgr onden in sterk lemig tot zeer sterk lemig fijn zand
(Gt III).
Verder : vlakva aggron den en moerp odzolg ronden . De bodems zijn
gevormd in goed gesort eerd, minera logisc h vrij arm, kalklo os
dekzan d.
Zie bodemk aar t 1 bij lage ••• '

HOOGTELIGGING EN RELIEF:
Noem de minimum en maximum maaive ldshoo gten en voeg een eventu
eel beschi kbare hoogt elijne n- of hoogte punten kaart bij.
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Besp rekin g

b~schrijvingsformulier:

In het eers te conc ept was de vraa g naar de
h~ogte:~g~ing.bij 'Inleid ing' (1) en de vraa g naar reli~f en hell1
ng b1] Geb1 edsb eschr ijvin g' (2) onde rgeb rach t. In de defi
nitie
vrag en geco mbin eerd . In defi nitie ve toelich~ ve vers ie zijn de
ing word t niet me~r gevraa gd naar een bijla ge met een clas sific
at1e syst eem voor rel1~f
en hell ing omda t zo'n syste em bij de invu
lling van de gese lecte erde
gebi eden noo it is aang etro ffen en verm oede
lijk ook zeld en zal worden toeg epas t.

--- TERREINTYPE:
Indi en er een inde ling in terre inty pen op
basi s van onts taan wijz e
best aat dan kunt u deze hier hant eren . Zo
kan voor veen gebi eden gebrui k gema akt word en van de inde ling volg
ens Roge r Goo dwil lie
\bes cnre ven in 'Nat ure and Envi ronm ent seri
es no. 19, Stra sbou rg
1980 ). Voeg even tuee l een besc hrijv ing van
de gebr uikt e inde ling
als bijla ge toe.

Besp rekin g besc hrijv ings form ulie r:

..

Bij het opst elle n van de vrag enli jst werd
verw acht dat voor verschi llen de soor ten terre inen wel een inde
ling op bijv oorb eeld basi s
van onts taan swij ze, zou best aan. Als voor
beel d word t in de toel ichting de voor de Raad van Euro pa ontw orpe
nind eling voor veen gron den
van Goo dwil lie (198 0) genoemd.
De vraa g is verv alle n omda t hij in de prak
tijk moe ilijk beantw oord kon word en. Indi en toch het een
en ande r beke nd is,
dan dien t dit verm eld r.e word en bij vraa g
2.1.

i.

!
i

2.5 GESCHIEDENIS:
Geef aan wat de invl oed van de mens op het
onts taan van het gebied is gew eest. Noem alle en die invlo eden
waar van. de effe cten op
het terr ein nu zich tbaa r zijn , bijv oorb eeld
in de aanw ezig heid
van bepa alde plan teng emee nsch appe n. Rece
nt gepl eegd e inpr epen
hore n in het algem een dus niet op deze plaa
ts thui s. Onder 5.1
6 word t de mog elijk heid gebo den de huid ige
men selij ke invloe d te besc hrijv en.
Best eed voor al aand acht aan de gesc hied enis
van het wate rbeh eer.

'

Besp rekin g besc hrijv ings form ulie r:
Deze vraa g is niet in de desc ripti ve card
van
gest eld. Hij is hier inge voeg d omd at de Ned de Raad van Euro pa
mee stal het resu ltaa t zijn van het insp elen erlan dse natu urge bied en
van de mens op de fysi sche gest eldh eid van het terr ein (in 2.2.
besc hrev en).
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Voorbeeld:
'Zwak golvend dekzandlandschap met algemene terreinhelling in noordoostelijke richting. Zie hoogtekaart bijlage •• .'.

GESCHIEDENIS:
Geef aan wat de invloed van de mens op het ontstaan van het gebied is geweest. Noem alleen die invloeden die bijgedragen hebben aan de totstandkoming van het huidige voorkomen van het terrein. Recent gepleegde ingrepen horen in het algemeen dus niet
op deze plaats thuis. Onder 2.6 en 6 wordt de mogelijkheid geboden de huidige menselijke invloed te beschrijven. Besteed vooral
aandacht aan de geschiedenis van het waterbeheer.

Voorbeeld:
'Oorspronkelijk maakte het reservaat deel uit van een uitgestrekt
kleinschalig landschap van zogenaamde velden (heide-) en broeken
(beekdalen met grasland, moeras en bos). Het plaggensteken en beweiden op de hogere delen zorgde voor een verdere verschraling.
In het begin van deze eeuw is het natuurlijk afwateringsstelsel
(beekloopjes) al sterk door de mens heinvloed door de aanleg van
slootjes en greppels. In de loop van deze eeuw is t.g.v. ontginningen het areaal met heidevelden sterk gereduceerd'.
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2.6

Besp rekin g besc hrijv ings form ulier :
De mees te van de door ons besc hrev en gebie den
bevin den zich ten gevolg e van rece nte ontw ikkel ingen zoals gron dwat
ersta ndsd aling en en
wijz iging en in het behe er, in een over gang .
Dien tenge volg e vind en
er nu vera nder inge n plaa ts in de aanw ezige vege
tatie en faun a.
Omdat deze ontw ikkel ingen niet onde r 2.5 (Ges
chied
enis) gepl aats t
kunn en worden is deze vraa g toege voeg d.

3 LIJST VAN BELANGRIJKSTE HYDROLOGISCHE STANDPLA
ATSTYPEN EN EEN
BESCHRIJVING VAN HUN FYSISCHE KENMERKEN:
De term 'stan dpla atsty pe' is hier ingev oerd
omda
geno eg synon ieme terme n vaak vers chill end word t de volg ende naen uitge legd wat
tot verw arrin g leid t: ecosy steem , ecoto op, geob
word t naar een ruim telij ke begre nsde eenh eiëf- ioc-;, enose . Gevr aagd
-met -eenY arakt eris;. :· ·.
tieke hom ogen iteit welk e te vind en is in de voorw
aarde n waar onde r
een leven sgem eensc hap zich kan hand have n.
Prob eer een inde ling van stand plaa tstyp en te
maken op basi s van
hydr olog isch bepa alde kenm erken . Het is raadz
aam een code ring toe
te pass en omda t u deze dan later bij de bean twoo
rding van sommige
vrag en kunt gebr uike n. Het begr ip 'bela ngri jk'
kan zowe l betre kking hebb en op de aspe ctbep alend beid als op
de waar de voor de natuurb esch ermi ng.
Gede taille erde infor mati e over de vege tatie
beho ort in ande re vragen te word en bean twoo rd.

\

\

\

\.
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RECENTE ONTWIKKELINGEN:
ontwik keI~dien ~et gebied zich tengev olge van recent ingeze tte

kelinlLngen Ln een overga ngsfas e bevind t, dan kunt u deze ontwik
.
rijven
gen hier besch

Voorb eeld:
veel
'Ten opzich te van zo'n 35 jaar gelede n is de vegeta tie op
in
en
ingrep
a)
van:
gevolg
het
plaats en danig verand erd. Dit is
met
nd
atersta
grondw
de
or
waardo
ing
de waterh uishou ding van de omgev
bec)
;
beheer
ig
inwend
het
van
g
arlozin
zo'n 30 cm daalde ; b) verwa
noordde
in
eren
populi
van
nt
aanpla
d)
mestin gen in de omgev ing;
e soorwest-h oek van het zuide lijk reserv aat. Versch eidene zeldzam
evenomen
toegen
is
en
struik
en
bomen
van
opslag
ten zijn verdwe nen,
nden
als de bedekk ing van pijpes trootj e in de natte heide. De hooila
en s truizijn in het zuide lijk terrei n geheel vervan gen doo.r bomen
ken'.

STANDPLAATSTYPEN:

I beteke nis

volBesch rijf vooral de standp laatsty pen die van beteke nis zijn
gens de natuur besche rming.
te
De term 'stand plaats type' is hier ingevo erd, omdat de verwan
uitgeworden
illend
versch
vaak
p
begrip pen ecosys teem en ecotoo
ding
legd en een te belade n/hebb en. Dit kan tot verwa rring aanlei
nigedefi
strikt
niet
hier
wordt
pe
geven. De term standp laatsty
komt
kking
uitdru
tot
die
ng
indeli
een
ur
eerd. Geef bij voorke
de
in vegeta tiekun dige versch illen. Persoo nlijk inzich t is hier
heid
beste leidra ad, mits de kenme rken, die bij het typeno ndersc
ozijn gebru ikt, vermel d worden . Dit zijn bij voorke ur hydrol
iepte,
gisch bepaal de kenme rken, zoals grondw atersta nden, zichtd
ng
water kwali teit. ~. van Wirdum maakt bijvoo rbeeld een indeli
opoikil
aan de hand van hydrol ogisch e kenme rken (Ombo troof,
c
troof en rheotr oof grondw ater; in 'Dynam ic aspect s of trophi
66-82,
:
25
O
gradie nts in a mire compl ex', Proc. 2 Inf. CHO-TN
aanDen Haag). Vaak biedt een bodem- en/of hoogte kaart een goed
ineen
is
n
redene
sche
knopin gspunt voor de indeli ng. Om prakti
zen.
verkie
te
pen
deling in twee tot acht statq> laatsty
k
Indien de vraag proble men oplev ert kunt u desgew enst gebrui
(RINks
el-Rien
Stump
S.E.
door
maken van de indeli ng in ecotop en
indee
illeerd
gedeta
meer
de
van
of
meded eling no. 127, 1974),
ling in 'Een Lande lijk Systee m van Ecotop en' (F.H. Everts ,
N.P.J. De Vries & H.A. Udo de Haes, 1982; Centru m voor Milieu
van
behulp
met
Omdat
8).
nr.
eling
meded
kunde de R.U.-L eiden,
hydeze vraag de relati e gelegd kan worden tussen biolog ie en
wordt
rwogen
welove
ng
indeli
de
dat
rijk
belang
drolog ie is het
deze
gemaa kt. Het is raadza am een coderi ng toe te passen , omdat
kan
ikt
dan later bij de beantw oordin g van sommige vragen gebru
worden .
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Bespreking beschrijvingsfo rmulier:
Zoals uit de toelichting van het eerste concept wel blijkt heeft
het enige moeite gekost de vraag te formuleren. Eerder (par. 3.2)
is al naar voren gekomen dat met deze vraag wordt gepoogd relaties
te leggen tussen abiotische en biotische kenmerken van het terrein.
Dit kan gebeuren door het gebied in te delen in eenheden op basis
van fysische (met name hydrologische) kenmerken. Verondersteld is
dat bij zo'n eenheid (standplaatstyp e) een karakteristieke vegetatie hoort. In de praktijk van het invullen zullen vegetatiekundig e
verschillen gebruikt worden om fysische verschillen te signaleren
en daarmee aanleiding geven tot de fysische beschrijving van standplaatstypen.
Zoals kon worden verwacht is op deze vraag veel kritiek geuit.
Om het e.e.a. te verduidelijken is het voorbeeld van Van
Wirduro uit 'Dy~amic aspects etc.' toegevoegd.
Staatsbosbeheer en Natuurmonumente n vonden
dat niet op persoonlijk inzicht afgegaan kon worden maar dat men
gebruik moest maken van een bestaand classificatiesys teem. Met eigen inzicht zou de wijze van beantwoorden te veel afhankelijk zijn
van de invuller en daarmee zou de aard van de verkregen informatie
te verscheiden worden. Natuurmonumente n verwees naar een classificatie van ecotopen van S.E. Stumpel-Rienks (R.I.N.-mededel ing no.
127, 1974). De nieuw ingevoerde term 'standplaatstyp e' zou aaarmPP
vervangen kunnen worden door het ·bekende begrip 'ecotoop'.
Een andere mogelijkheid zou zijn, dat in de definitieve versie
van de vragenlijst naar een classificatiesy steem wordt verwezen dat uit de diverse terreinbeschrij vingen ontwikkeld
zou moeten worden.
Ondanks de kritiek van Natuurmonumente n is de term standplaatstype n
om een aantal redenen gehandhaafd.
Ecotopen zijn (Schroevers, 1982) 'ruimtelijk begrensde ecologische
eenheden met een ka rak te ris tieke homogeniteit. '. Dit suggereert:een definitie op interne e~g_enschappen, als "geheel op zich zel~.
Het neutrale begrip 'standplaatstyp e' heeft niet deze--"holistisc he" betekenis en men kan hierin gemakkelijk functionele relaties met de
omgeving betrekken.
Doordat voor de indeling die met de vragenlijst wordt beoogd nog
geen classificatiesys teem bestaat is het noodzakelijk het eigen inzicht van een deskundig informant te gebruiken. Aan het voorschrijven van een ecotopenclassi ficatie kleeft in dit verband het nadeel
dat men gedwongen zou zijn van een minder op de problematiek toegesneden indeling gebruik te maken. Gezien de formele status van
het begrip ecot~op zal gebruik van deze term, ook indien geen gestandaardiseerd classificatiesys teem wordt voorgeschreven, het
gevaar bestaan dat het eerder genoemde functionele verband met
de omgeving teveel op de achtergrond blijft.
Ook om dit invullen volgens eigen inzicht te stimuleren is de
strakke definitie uit het eerste concept vervallen.
Voor degene die niet met de vraag uit de voeten kunnen is toch nog
verwezen naar de indeling in ecotopen volgens Stumpel-Rienks en
volgens Everts, De Vries en Udo de Haes. Wellicht kan te zijner
tijd een classificatiesys teem zoals de heer Hendriks dat voor ogen
staat ontwikkeld worden.
Als de toelichting op de vraag nu voldoende duidelijk is dan vermoeden we, op grond van onze ervaring bij het beschrijven van de
tien
geselecteerde gebieden, dat de invulling toch niet zo veelsoortige informatie zal opleveren als door Natuurmonumente n en
Staatsbosbeheer is voorspeld, maar daartoe zal toch meer ervari?g
moeten worden opgedaan.
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Toelichting bij de invulling:
Het gemak waarmee deze vraag beantwoord kan worden is erg afhankelijk van de aanwezigheid van op de problematiek toegesneden literatuur. Voor wat betreft de Empese en Tondense Heide bood het rapport
van Both en Van Wirdum (1981) zoveel specifieke informatie dat het
maken van een indeling geen problemen opleverde. Indien geschikte
literatuur ontbreekt zullen bodem-, hoogte- en vegetatiekaarten een
goede ingang bieden.
Voorbeeld:

'At: Atmotroof type: hoogste terreindelen waar inzijging plaats
vindt en zich een veldpodzol heeft ontwikkeld. De laagste grondwaterstand ligt relatief diep en de amplitude van de grondwaterstand is relatief groot. Het bovenste grondwater heeft wat chemische samenstelling betreft een atmotroof karakter (voedselarm).
Li: Lithotroof type: laagste terreindelen waar kwel voorkomt en zich
beek-, broek- en gooreerdgronden hebben ontwikkeld. De GLG list
relatief hoog en de amplitude van de grondwaterstand is relatief gering. Een groot deel van het jaar staat er water op het
maaiveld. Het bovenste grondwater heeft qua chemie een lithotroof karakter (voedselrijk).
Ov: Overgangszone tussen At en Li op sooreerdgronden (soms in complex met veldpodzolgronden). De kwel kan tijdelijk of permanent
zijn'.
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4 BIOLOGIE

4.1 LIJST VAN BELANGRIJKSTE PLANTESOORTEN (ONDERSOORTEN, VARIETEITEN)
Hanteer bij het begrip 'belangrijk' de volgende criteria:
a) Karakteristiek voor het biotoop;
b) Bedreigd (zeldzaam, in gevaar, kwetsbaar) op nationaal niveau;
c) Bedreigd op internationaal niveau.
Geef tussen haakjes aan welk criterium u het belangrijkst vindt.
Probeer tevens aan te geven tot WElke onder 3 genoemde klassen de
soort behoort (code gebruiken). Soorten die in het recente verleden uit het gebied zijn verdwenen appart opgeven.
Soorten die onder 3 of 4.2 worden genoemd kunnen hier worden weggelaten.

Bespreking beschrijvingsformulier:
Met een lijst van karakteristieke en bedreigde (zeldzame, of in gevaar verkerende, of kwetsbare) soorten wordt informatie verschaft
over de waarde van het gebied voor de natuurbescherming en de gesteldheid van de aanwezige standplaatsen. Deze informatie wordt
enigszins expliciet gegeven door het preferente standplaatstype en
het .belangrijkheidscriterium (zie toelichting) door middel van een
codering toe te voegen. Iemand met een goede kennis van de ecologie
van soorten heeft met zo'n soortenlijst echter nog een hoop niet expliciet vermelde informatie in handen.
Een probleem is wat precies onder karakteristiek en bedreigd moet
worden verstaan. In de toelichting van het definitieve formulier
zijn daarom de door ons geraadpleegde literatuur en gehanteerde
,-~riteria vermeld. M.b.t. het. criteriUm
is duidelijk dat
men op het kompas zal moeten varen van de (te raadplegen)
informant. De vraagstelling is in de uiteindelijke versie
verkort tot: 'Plantesoorten'. Hiermee wordt de gebruiker
gestimuleerd de toelichting te raadplegen waarin gedefinieerd
is wat onder de voor natuurbescherming belangrijkste soorten
wordt verstaan.
Een vraag naar 'kenmerkende soorten van de oorspronkelijke
vegetatie' en naar de 'plaats van soorten in de ontwikkeling
va:Q de vegetatie' is niet toegevoegd'

a)
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BIOLOGIE

PLANTESOORTEN:
Noem alleen de voor de natuurbescherming belangrijkste soorten.
Bij het begrip 'belangrijk' dient u de volgende criteria te hanteren (in volgorde van toenemend gewicht bij uw keuzebepaling):
a) Karakteristiek voor het gebied;
b) Bedreigd (of zeldzaam, of in gevaar of kwetsbaar) op
nationaal niveau;
c) Bedreigd op internationaal niveau.
vermeld deze criteria boven aan de plantesoortenlijst. Geef
per soort tussen haakjes aan welk criterium u heeft toegekend.
Voor criterium b) zou u gebruik kunnen maken van: 'Standaardlijst van de Nederlandse Flora', E~J.M. Arnolds et al, 1983
(neem dan de UHF-waarde ( = 5); voor criterium c): 'SchmeilFitschen, Flora von Deutschland und seinen angrenzenden
Gebieten', w. Rauh & K~ Senghas, 1976 (neem dan de soorten
die zijn aangeduid als 'selten' of 'fehlend') en/of 'Flora
van België, het Groothertogdom Luxemburg Noord-Frankrijk en
de aangrenzende gebieden', J.E. Langheet al., 1983.0nder
criterium a) vallen die soorten, die voor het natuurgebied
karakteristiek geacht worden en die niet onder categorie b)
of c) vallen.
Over mossen is wat betreft de internationale bedreiging I
zeldzaamheid nog weinig gepubliceerd, zodat u zich tot de eerste
twee criteria kunt beperken. De beknopte flora van Nederlandse
Blad- en Levermossen' (W.D. Margadant & H. During, 1982) en
'De Nederlandse Cladonia's (Lichenes) ', (E. Hennipman &
H.J.M. Sipman, 1978) kunnen u uitsluitsel over criterium b)
geven. Eventueeel kunnen andere flora's en lijsten gebruikt
worden. Probeer tevens aan te geven tot welke onder vraag 3
genoemde standplaatstypen de soort behoort (code gebruiken).
Soorten die in het recente verleden zijn verdwenen apart
opgeven.
omdat dit in de praktijk meestal onvoldoende bekend is en
omdat de wijze waarop vraag en toelichting nu zijn geformuleerd al tot zeer bruikbare informatie zal leiden.
In de toelichting wordt gevraagd de indeling in categorieën
op de vragenlijst te herhalen zodat de ingevulde lijst, zonder gebruikmaking van de toelichting, gelezen kan worden.
Toelichting bij de invulling:
_H.oofdzakelijk is gebruik gemaakt van: Arnolds et: al (1983), Rauh &
Senghas (1976) en Margadant en During (1982). Er was onvoldoende tijd om nog flora's van Engeland en Frankrijk te raadplegen.
Deze gebieden zijn niet in de flora van Rauh en Senghas opgenomen.
Het gemak waarmee de soorten naar hun preferente standplaatstype
konden worden ingedeeld hing samen met de bes.chikbaarheid van literatuur met voldoende autecologische informatie.
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Voo rbee ld:
'a = Kar akte risti ek; b = nati onaa l bedr eigd
; c = inte rnat iona al
bedr eigd .
At, Li, Ov: zie vraa g 3·+ = verd wene n.
Care x appr opin quat a (Paa rdeh aarz egge )·Lib
Care x elat a (Sti jve Zegg e) Li-c
Care x elon gata (Elz enze gge) Li-a
+ Care x host iani a (Blo nde Zegge) Ov-b
Care x lasio carp a (Dra adze gge) Li-b
Care x pani cea (Blauwe Zegge) Ov-a
+ Care x puli cari s (Vlo zegg e) Ov-b
Care x vesi cari a (Bla asze gge) Li-b
Cirs ium disse cturn (Spa anse Ruit er) Ov-c .
Cirs ium x spur ium Li
Dac tylo rhiz a mac ulata (Gev lekte Orch is) At-a
+ Dac tylo rhiz a maj alis spp prae term issa (Rie torc(c?)
his) Ov-b
enzo voor t.

4.2 LIJST VAN BELANGRIJKSTE PLANTENASSOC
IATIES:
Even als bij 3 zijn aspe ctbe pale ndbe id en
de
waar de crit eria voor 'bel ang rijk '. De naam natu urbe sche rmin gsgevende soor ten en soor ten die kenm erken d zijn voor de asso ciat ie
(ken - en diff eren tierend e soor ten) beho even niet te word en geno
emd, tenz ij de asso ciatiena am vaak door aute urs word t gebr uikt
zond er dat die soor ten
aanw ezig zijn .
Geef , waar mog elijk , aan tot welk stan dpla
atsty pe de asso ciat ie
beho ort.

Besp rekin g besc hrijv ings form ulie r:
Hier mee word t ook info rma tie vers chaf t over
·de waar de voor de natuur besc herm ing en de gest eldh eid van de
stan dpla atse n. Ook in dit
geva l is de vraa gste lling verk ort om het
gebr uik van de toel ichting te stim uler en en verw arrin g omtr ent
het begr ip "bel angr ijk'
te verm ijden .
Bij de invu lling blee k dat de plan teng emee
nsch
tot op asso ciati eniv eau besc hrev en zijn zoda appe n niet alti jd
t in de defi nitie ve
vrag enli jst naar 'plan teng eme ensc happ en'
word t gevr äagd .

'!
~

.I
\

. I
i

.i

4.3 POTENTIEEL NATUURLIJKE VEGETATIE:
Pote ntie el natu urli jke vege tatie volg ens
bijv oorb eeld : Kalk hove n,
J.T. R., A.H. P. Stum pel & S.E. Stum pel-R ienk
s, 1976 : 'Lan deli jke
Mili euka rteri ng'. Voeg bove ndie n info rma
tie toe die antw oord en
geef t op de volg ende vrag en:
-Han dhaa ft het gebi ed zich in zijn huid ige
voorkomen indi en
het inwe ndig behe er word t nage laten ?
-Pro beer t het natu urbe heer dit voorkomen
te hand have n of
zou ze dat moet en prob eren ?
-Als dat niet het geva l is, wat zou dan moet
en word en nage stre efd?
-30-
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PLANTENGEMEENSCHAPPEN:
Noem vooral die plantengem eenschapp en die van (grote) betekenis
zijn voor de natuurbes cherming.
Geef, waar mogelijk, aan tot welk standplaa tstype de plantenge meenschap behoort. Indien een lokale type-inde ling wordt gebruikt is het wenselijk de meest verwante plantengem eenschapp en
(liefst op associatie niveau) volgens Westhoff en Den Held te
noemen ('Planteng emeensch appen in Nederland ', 1975). Geef het aan
als de kenmerken de soorten ontbreken .

Voorbeeld :
'Zie vegetatie kaart bijlage •••• At, Ov, Li: zie vraag 3.
Ericetum tatralics (Dopheide ass) At
Lycopodio Rhynchosp oretum albofisca e (ass van Moeraswo lfsklauw en
Bruine Snavelbie s) At
Myricetum gale (Gagelstru weel) Ov
Carici elangate alnetum (Elzenbro ek) Li
Caricetum hudsonii (ass van Stijve Zegge) Li
Junco-Mo linion (Biezenkn oppen-pij pestrootje s verbond) Li'

ONTWIKKELING VAN DE VEGETATIE:
Beschrijf de ontwikke lingsfase waarin de vegetatie zich bevindt.
Geef bovendien expliciet uw mening op de volgende vragen:
- Verandert de vegetatie bij een continuer ing van het huidige
beheer en gebruik van het gebied?
- Indien het inwendig beheer wordt gestaakt, wat zal dan de
eerstvolg ende min of meer stabiele vegetatie (levensdu ur
minimaal 10 jaar) of wat zal de climaxveg etatie worden?
Bij gebrek aan voldoende informati e kan gebruik gemaakt
worden van de potentiee l natuurlij ke vegetatie volgens

•

I
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Bespr eking besch rijvin gsfor mulie r:
Bij het maken van het eerst e conce pt werd met deze vraag
, in onze
opvat ting inform atie versc haft over de 'natu urlijk heid
van het terrein en de doels tellin g van het gevoe rde of te voere
n behee r.
Van versc hillen de kante n is op deze vraag kritie k gekom
en ..
Men vroeg zich af wat met gegev ens over de 'pote ntieë
l natuurl ijke veget atie' werd beoog d. Indie n inform atie
gewen st
is over de natuu rlijkh eid van het gebie d dan zou beter
naar
de natuu rlijkh eidsg raad gevra agd kunne n worde n. Het
verza melen van gegev ens over de 'oorsp ronke lijkhe id' van
de vegetatie en hoe je met het behee r deze 'oorsp ronke lijke
veget atie'
kunt berei ken werd ook genoem d. Teven s zou het van belan
g zijn
aan te geven in welk ontwi kkelin gsstad ium de veget atie
zich
bevin dt. Een ander punt van kritie k was de verwi jzing
naar
'Land elijke Milie ukart ering ' omdat aan het gebru ik van
dit
rappo rt voor dit doel zeker bezwa ren verton den zijn.

Al deze kritie ken noopt en tot een kritis che bezin ning
op hetge en
met de vraag beoog d werd. In het eerst e conce pt werd
met de vraag
gepro beerd gegev ens over de 'natu urlijk heid' van het
gebie d te
verkr ijgen . Daarb ij is dan met 'puur natuu r' de volle
dige afwez igheid van intern e mens elijke dynam iek bedoe ld en met
'puur cultu ur'
de volle dige aanwe zighei d van die dynam iek. Gepoogd
werd inform atie
te verza melen over de huidi ge intern e mens elijke dynam
iek, over de
wense lijkhe id van deze dynam iek voor de natuu rbesch ermin
g, en over
de stabi liteit van de veget atie bij deze dynam iek. Daarb
ij werd dus
niet gedac ht aan een besch rijvin g van de mens elijke
activ iteite n
zoals in categ orie 6 aan de orde komt. Teven s werd met
deze vraag
beoog d inform atie te verkr ijgen over de poten ties van
het gebie d.
Met gegev ens over de huidi ge veget atie en de poten tieel
natuu rlijke
veget atie kan een indru k verkr egen worde n welke succe
ssiest adia te
verwa chten zijn.
Naar aanle iding van het voorko men van deze vraag in
de descr iptive
card van de Raad van Europ a is daar in de toelic hting
reeds expli ciet inform atie gevra agd over de succe ssietr ends in
het gebie d in

4.4 LIJST VAN BELANGRIJKSTE FAUNASOORTEN (ONDERSOORT
EN VARIETEITEN)
Zie opmer kingen onder 4.1.
Houd de lijst )ekno pt en noem voora l overw intere nde
vogel s, broed en trekv ogels , grote zoogd ieren en opme rkelij ke zeldza
amhed en.
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Kalkhoven, J.T.R., A.H.P. Stumpel & S.E. Stumpel-Rie nks,
1976: 'Landelijke Milieukarte ring'.
- Probeert het natuurbehee r de huidige vegetatie te handhaven
of zou ze dat moeten proberen?
- Als dat niet het geval is, wat zou dan moeten worden nagestreefd?

relatie tot menselijk ingrijpen en de doelstellin g van de natuurbescherming . In Europees verband speelt een belangrijke rol dat in
vele landen wel kaarten of beoordeling en van de potentieel natuurlijke vegetatie beschikbaar zijn, maar geen gedetaillee rde abiotische informatie. Weglaten van de vraag naar de potentieel natuurlijke vegetatie zou daardoor in veel gevallen informatiev erlies tot
gevolg hebben. Bij het ontwerpen van een formulier voor gebruik binnen Nederland is dit laatste waarschijnl ijk nauwelijks aan de orde.
Geprobeerd is daarom aan de kritieken tegemoet te komen en de
vraag beter te formuleren. Naar aanleiding van de opmerkingen van
Grootjans wordt in de toelichting van de definitieve vragenlijst
naar de ontwikkelin gsfase van de vegetatie gevraagd. Het controversie~e begrip potentieël natuurlijke vegetatie' is naar de achtergrond verschoven en de vraagstellin g is 'ontwikkelin g van de
vegetatie' geworden. De toelichting biedt nu de mogelijkhei d om,
indien dit bekend is, het eerstvolgen de stabiele successiesta dium
of de climaxvege tatie te noemen. Alleen voor het geval dat er onvoldoende informatie best~at is verwezen naar 'Landelijke Milieukartering'. In tegenstellin g tot het eerste concept wordt in de
definitieve toelichting niet meer over 'het gebied' maar over 'de
vegetatie' gesproken. Daarmee is de vraagstellin g nauwkeurige r
geformuleer d. Door de huidige redactie van de vraag wordt bovendien
voorkomen dat informatie wordt verstrekt die elders reeds in complete vorm toegankelijk is (bijvoorbee ld 'Landelijke Milieukarte ring'). In de vragenlijst is het immers de bedoeling door combinatie van basisgegeve ns nieuwe informatie te verschaffen .
Toelichting bij de invulling:
Uiteraard was voor de beantwoordi ng van deze vraag de mening van
dé geraadpleeg de deskundigen van groo~ belang.
Voorbeeld:
'De vegetatie handhaaft zich bij een continuerin g van het huidige
beheer en gebruik. Het natuurbehee r wil deze vegetatie, of althans
delen daarvan, handhaven. Bij staken van het beheer is een climaxvegetatie van Circaeo-Aln ion (Vochtige Elzen-Essen bossen) en een
Complex van Querco roborts-Betu letum en Faso-Querce tum (Complex
van Eiken-Berke nbos en Beuken-Eike nbos) te verwachten' .
FAUNASOORTEN:
Vermeld alleen de voor de natuurbesch erming belangrijks te diersoorten. Gebruik daarbij de onder vraag 4.1 genoemde criteria
(code toevoegen). Houd de lijst beknopt en noem vooral overwinterende vogels, broed- en trekvogels, grote zoogdieren en besmerrode diersoorten .
Van dienst kunnen ziin: 'Dieren' (Rijks Instituut voor Natuurbe-
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Bespr eking besch rijvin gsfor mulie r:
De lijst kan bekno pter worde n gehou den dan de plant esoor
tenlij st
omdat fauna soorte n in het algem een minde r indic atief zijn
voor de
hydro logisc he geste ldhei d van een terre in (aqua tische
ecosy steme n
uitgez onder d). Er wordt voora l naar vogel s en grote zoogd
ieren gevraag d omdat de kenni s van deze diere n in het algem een
beter ontwikke ld en bij een vrij groot publi ek aanwe zig is.
De door ons geraa dplee gde litera tuur is in de toelic hting
van de
defin itieve lijst verme ld. In tegen stelli ng tot de plant
esoor ten
is door ons voor de diers oorte n geen objec tief class ificat
iesys teem
voor wat betre ft zeldza amhei d gebru ikt.

5 HYDROLOGIE:
Op deze plaat s behoo r·t de Huidi ge hydro logisc he situa tie
te worde n
besch reven .
Kwan tifice er waar moge lijk de opgeg even grooth eden (bijv
. in mm/etm 1
Indie n een groot heid (bijv . kwel) zeer plaat selijk werkz
aam is,
geef dan aan waar dit het geval is (bijv . stand plaats
type noeme n).
Verme ld teven s, als dat niet zonde rmeer duide lijk is,
of de aanof afvoe r contin u danwe l varië rend van groot te is.

Bespr eking besch rijvin gsfor mulie r:
Aan de hand van opgem erkte onvolk omenh eden bij het invul
len en opmerki ngen van desku ndige n is de toelic hting bij categ orie
5 in de
defin itieve versi e uitge breid , opdat de gebru iker met
nadru k gewezen wordt op de inform atie die hij zou kunne n verstr ekken
.

5.1 WATERAANVOER:
Als de aanvo er een intern e bron heeft verme ld dan tussen
haakj es
'loka al' na het noemen van die bron. Is de aanvo er zoet,
brak of
zout?
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heer, 1983); 'Petersons Vogelgids' (R.T. Peterson: G. Mountfort
& P.A.D. Hollom, 1976) en 'Rode lijst Nederlandse Vogelsoorten'
(Osieck, in voorbereiding ).
Vermeld, indien mogelij~het preferente standplaatstype door middel van de codes die u onder vraag 3 heeft gegeven.

HYDROLOGIE:
Op deze plaats behoort de huidige hydrologische situatie te worden beschreven. Kwantificeer waar mogelijk de opgegeven grootheden (bijv. in mm/etm). Indien een grootheid (bijv. kwel) zeer
plaatselijk werkzaam is, geef dan aan waar dit het geval is (bijv.
standplaatstype noemen). Vermeld tevens, als dat niet zondermeer
duidelijk is, of de aan- of afvoer continu danwel varierend van
grootte is. Als de aanvoer een interne bron heeft vermeld dan
tussen haakjes 'intern' na het noemen van die bron. Geef ook aan
of de aanvoer zoet, brak of zout; oligotroof of eutroof, eet. is.
Vermijd echter gevoelsmatige aanduidingen of geef aan dat het om
een persoor.lijke of algemene opvatting gaat.

WATERAANVOER:
Als de aanvoer een interne bron heeft~vermeld dan tussen haakjes
'lokaal' na het noemen van die bron. Is de aanvoer zoet, brak of
zout?
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5.1.1 VRIJE AANVOER VAN OPPERVLAKTEWATER:

Bespre king besch rijving sform ulier
In het eerste concep t was er sprake van een aparte vraag naar
inundaties . Deze vraag is in de defini tieve versie bij de vraag
naar ,
vrije aanvoe r van opperv laktew ater onderg ebrach t. Inund aties
vanuit
een waterg ang zoals een sloot of beek zijn namel ijk op te
vatten
als een vrije aanvoe r van opperv laktew ater. Inund aties tengev
olge
van een stijgi ng van het grondw ater kunnen onder vraag 5.4
(water stande n van grondw ater en opperv laktew ater) vermel d worden
.

5.1.2 GEFORCEERDE AANVOER VAN POMPSTATIONS OF SLUIZEN:
Noem tevens de reden van die aanvoe r.

15 .1. 3 KWEL:

I

Voorb eeld:
'In de lithot rofe zone treedt kwel op afkom stig van zowel de
atmotrof e zone als van de omgev ing van het reserv aat. In de
overgangsz one is alleen sprake van kwel uit de abnotr ofe zone.
De kwel in de lithot rofe zone houdt langer aan dan die in
de overgangsz one. (Gebas eerd op gegeve ns van grondw atersta nden en
van de
chemis che samen stellin g van het grond water) '.
Öprner king: Het woord zone is hier wellic ht minde r gelukk ig
gebru ikt. Het gaat in dit concre te geval om litho- en
atrnotr ofe standp laatsty pen. De termin ologie onder streep t
~ier wel de vermoe de intern e samenh ang.
5.1.4 VANGGEBIED:
Geef een indica tie van de groott e van het vangge bied (catch
ment
area), eventu eel onderv erdeel d per aanvoe rbron, en de mate
waarin dit vangge bied besche rmd is. Gebrui k daarbi j de volgen de
indeling en:
Groott e

:Besch erming
---------------------------T------------------------------Zeer klein:
1

kleine r dan het'On besche rmd: in essen tie niet
terrei n zelf
besche rmd
Klein: even groot
Gedee ltelijk besche rmd: delen
Groot: 2-10 keer zo groot
van het terrei n
Zeer groot: meer dan 10
Groten deels besche rmd
keer zo groot

VRIJE AANVOER VAN OPPERVLAKTEWATER:
Indien er sprake is van overstro ming, vermeld dan de neriode
waarin de overstro ming pl-aats vindt, de inundati eduur -en
inundat iefreque ntie.

GEFORCEERDE AANVOER DOOR MOLENS, GEMALEN OF SLUIZEN:
Noem tevens de reden van die aanvoer.
KWEL:
Maak ondersch eid naar regiona le en lokale stroming en en vermeld de richting van deze stroming en.
Indien er alleen indicati es zijn zoals vliesjes van ijzerbac terie~n op het water, vermeld dit er dan bij en vermijd verwarring met bij kwantit atief hydrolog isch onderzoe k vastgestelde kwel.

jvANGGEBIED:
Geef, eventue el per aanvoerb ron, een indicati e van de grootte
van het vanggeb ied (catchme nt area) en de mate waarin dit vanggebied bescherm d is tegèn kwantit atieve en kwalita tieve ingrepen in de waterhu ishoudin g. Gebruik daarbij de volgende indelingen:
Grootte

:I Bescherm ing

----------------------------~----------------------------

-Zeer klein: kleiner dan
het terrein zelf
-Klein: ongevee r even groot
-Groot: 2-10 keer zo groot
-Zeer groot: meer dan 10
keer zo groot
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-Onbesch ermd: in essentie
niet bescherm d
-Gedeel telijk bescherm d:
delen van het terrein of
alleen bepaalde aspecten
-Grotend eels bescherm d

Bespreking beschrijvingsfo rmulier:
Met behulp van gegevens over grootte en mate van bescherming van
het vanggebied verkrijgt men inzicht in hoeverre het natuurgebied
een hydrologische relatie heeft met (en dus afhankelijk is van)
zijn wijdere omgeving, en in hoeverre de natuurbeschermi ng daar
direct zeggenschap over heeft.

5.2 WATERAFVOER:

5.2.1 VRIJE AFVOER VAN OPPERVLAKTEWATER:

Voorbeeld:
'Mogelijk hebben de in verval geraakte greppels nog een afvoerfunctie. Het water in de watergangen rond het reservaat komt in de
Voorster Beek terecht. Deze mondt ten noord-oosten van Voorst via
een afwateringsslui s en een electrisch gemaal in de IJssel uit.
Zie watergangenkaa rt bij lage ••••.

5.2.2 GEFORCEERDE AFVOER DOOR GEMALEN OF SLUIZEN:

5.2.3 WEGZIJGING:

Voorbeeld: *)
'De watergangen rond het reservaat hebben een sterke ontwatering
tot gevolg vooral de Veldbeek die een permanent laag peil heeft.
Zie isohypsenkaart bijlage ••• •.
*) Dit voorbeeld is wat ongelukkkig getroffen, daar het veeleer drainage
betreft dan wegzijging.
5.2.4 DRAINAGESTRUCTUUR EN -DICHTHEID BINNEN HET GEBIED:
Bij deze vraag is het ook van belang te vermelden of er sprake
is van regulering door middel van stuwen o.i.d ••
5.2.5 DRAINAGEGEBIED:
Geef een indicatie van de grootte van het drainagegebied· en de
mate van bescherming. Gebruik de indelingen van 5.1.4. Onder
drainagegebied wordt het gebied verstaan dat een drainerende
werking uitoefent op het natuurterrein.
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Voorbe eld:
'Grondw ater van regiona le herkom st wordt in de lithotr ofe zone aangetroff en. Dit water is afkoms tig uit een vermoe delijk groot tot
zeer groot, onbesch ermd vangge bied'.

I WATERAFVOER:

I

VRIJE AFVOER VAN OPPERVLAKTEWATER:

GEFORCEERDE AFVOER DOOR MOLENS, GEMALEN OF SLUIZEN :

WEGZIJGING:
Geef de mogeli jke oorzake n aan.

DRAINAGESTRUCTUUR EN -DICHTHEID BINNEN HET GEBIED:
Bij deze vraag is het eveneen s van belang te vermeld en of er
sprake is van reguler ing door middel van stuwen en dergel ijke.
ONTWATERING VANUIT DE OMGEVING:
Ontwat ering vanuit de omgevin g kan plaats vinden d.m.v. een
lijn- of puntvor mig drainer end elemen t (bijv. een kanaal, een
bronbem aling) of een drainer end gebied (Zo is de Noord-O ostpolder een drainer end gebied voor de Weerri bben). Is er sprake
van zo'n gebied geef dan met behulp van de indelin gen van 5.1.4
een indica tie van de grootte gebied en de mate van bescher ming.
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Bespreking beschrijvingsformulier:
Zie bespreking vraag 5.1.4.
Op advies van Hendriks is de vraagstelling 'drainerend gebied'
gewijzigd in 'ontwatering vanuit de omgeving',
Met deze vraagstelling kunnen ook rivieren, kanalen, grondwaterwinningen en dergelijke, genoemd worden. Een voorbeeld van een
drainerend gebied is toegevoegd omdat dit begrip niet door iedereen begrepen werd.

5.3 NEERSLAGOVERSCHOT:

Bespreking beschrijvingsformulier:
In het eerste concept werd naar neerslag- of neerslagoverschotgegevens gevraagd. Hiermee zouden alle posten van de waterbalans in
hoofdstuk 5 besproken zijn. In de definitieve versie wordt naar de
waterbalans gevraagd omdat men daarmee alle posten overzichtelijk
voor zich heeft.

5.4 WATERSTANDEN VAN GRONDWATER EN OPENWATER:
Bij aanwezigheid van deelgebieden met verschillende peilen nader specifiseren. Noem de aanwezige grondwatertrappen (per
standplaats type).

t,

I

I
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Voorbeeld:
'Het drainerend gebied is onbeschermd en vermoedelijk groot (omringende landbouwkavels '.

WATERBALANS:
Cate§oriscer de bekende debieten in een overzichtelijke tabel
naar wateraanvoer en waterafvoer. Sommeer de posten indien ze
allenbekend zijn. Gemiddelde waarden van een voor het gebied
kritieke periode (bijv. zomerhalfjaar) zijn bruikbaarder dan
waarden uit een willekeurig jaar. Geef altijd aan op welke
periode de gégevens betrekking hebben. Vermeld alleen gegevens
over de neerslag, verdamping of het neerslagoversch ot als dit
bekend is uit bijvoorbeeld plaatselijk onderzoek, analyse van
meteorologische waarnemingen, e.d .• Eventueel kan de waterbalans voor deelgebieden worden uitgesplitst.

Voorbeeld: (B 0 tshol)
'Gemiddelde waterbalans zomerhalfjaar (mm/enn).
Afvoer

Aanvoer
inlaatwater
pijpjes door

2.3
dijken~

2.5

wegzijging door dijk
wegzijging via diepe ondergrond
verdampingsove rschot *)

0.6
0.8
___L_l

2.5

*) Verdampingsove rschot statistisch berekend uit neerslaggegeven s
van Abcoude en Verdampingsgege vens van De Bilt over de jaren
1970 t/m 1980 (K.N.M.I.)'.

WATERSTANDEN VAN GRONDWATER EN OPPERVLAKTEWATER:
Bij aanwezigheid van deelgebieden met verschillende peilen, deze
·nader specificeren. Noem de aanwezige grondwatertrapp en (per
standplaatstype ) of geef de waterstanden op in cm+ of - maaiveld
Eventueel opgeven tot wanneer het water op het maaiveld blijft
staan (vaak v~n groot belang voor de kiemingsmogelij kheden van
soorten). Maak tevens melding van eventuele schijngrondwat erspiege~s. Als bijlage kunnen bijvoorbeeld een kaart met meetpunten
m.b.t. de hydrologie, een grondwatertrapp enkaart en grafieken
van overschreidings duurlijnen toegevoegd worden.
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Voorbeeld :
'Het grootste deel van het terrein behoort tot de natte varianten
van Gt III en Gt V. In droge perioden vlakt de grondwate rspiegel
af en neemt het regionale verhang van Veluwe naar IJssel aan (helling ca 1 : 1000 in noord-oo stelijke richting) . In natte perioden
volgt de grondwate rspiegel de vorm van het aardopper vlak. bijlage , .• •
'In perioden met een hoog neerslago verschot (vooral 's-winter s)
staat er water op het maaiveld van de lithotrof e zone t.g.v. de
stijging van het grondwate r. De inundatie duur is gemiddeld zo'n
5 á 6 maanden. Zie inundatie kaart bijlage ..•

--- HYDROLOGISCHE BODEMEIGENSCHAPPEN:
Besprekin g beschrijv ingsform ulier
In enkele versies tussen het eerste concept en de definitie ve
vragenlij st is ook gevraagd naar hydrologi sche bodemeige nschappen. Er zijn echter bezwaren tegen deze vraag omdat hiervoor meestal geen gedetaill eerde informati e beschikba ar is
voor algemene toepassin g, en in de gevallen waar de informati e
er wel zou nopen tot een mate van detailler ing die buiten het
kader van het beschrijv ingsform ulier gaat.
Deze vraag is daarom weer vervallen .

5.5 HYDROCHEMIE:
Van belang zijn vooral de volgende parameter s: Ca++, Cl-,
EGV, T, pH. Andere veelzegge nde parameter s kunnen ook opgegeven worden. Vermeld de monsternam edatum en de gebruikte diamensies!! Bij het EGV wordt u verzocht niet voor de pH te corrigeren en de temperatu ur waarvoor de waarden gelden te vermelden.
Geef monsters die represent atief zijn voor de verschille nde
standplaa tstypen, het inlaatwat er en het uitlaatwa ter (hanteer
de code uit 3 ). Indien de monsters welliswaa r represent atief
zijn maar de waterkwa liteit niet de gewenste is, geef dat dan
aan.

Besprekin g beschrijv ingsform ulier
Uit onderzoek van vooral Van Wirdum is gebleken dat Ca, Cl en
E.G.V. veel informatf e verschaff en over de waterkwa liteit (zie
bijv. Van Wirdum, 1980). De pH is eveneens een goede indicator
voor de waterkwa liteit (zie bijv. L. de Lange en M.A. de Ruiter,
1978).
Toelichti ng bij de invulling :
Bij enkele gebieden, is in de literatuu r onvoldoen de vermeld over de
waterkwa liteit. In drie gevallen zijn monsters genomen. In een
enkel geval werd gebruik gemaakt van gegevens uit een persoonli jk
a_~chief.

CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN HET WATER:
Van belang zijn vooral de volgende parameters: Ca++, Cl-, EGV,
pH. Andere veelzeggend e parameters kunnen ook opgegeven worden,
Bij opgave van P en N ook aangeven of het gefiltreerde of ongefiltreerde monsters betreft en welke P- en N-houdende verbindingen zijn geanalyseer d. Vermeld de monstername datum en de gebruikte dimensies!! Bij het EGV wordt u verzocht niet voor de pH te
corrigeren en de temperatuur waarvoor de waarden gelden te ver-

melde~.

Geef monsters die representat ief zijn voor de verschillend e standplaatstypcn , het inlaatwater en het uitlaatwate r (hanteer de code uit vraag 3), Indien de monsters weliswaar representat ief zijn
maar de waterkwali teit niet de gewenste is, geef dat dan aan.

Voorbeeld:
'Ongefiltree rde monsters. Zie bijlage
uS/cm
loc

pH

voor complete analyses.

meq/1

EGV25

Ca

Cl

nr

2,25
0.25
4.30
0.48

0,61
0.41
1.47
0.50

El
ElO
dE3
E2v

---------------------------------------At
110
4.1
0.07
0.15
E6
'

Li
Ov

Di
Op
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5.5
4,2
7.1
3.8

310
180
555
160

-Verkla ring afkortin gen: loc = locatie; nr = peilbuisn ummer uit gebruikte informa tiebron; At, Li, Ov: monster s in ondiep grondwa ter
van standpla ats typen (zie 3); Di = diep grondwa ter; Op = oppervlaktew ater in Lithotro fe zone;
-Monste rdata: Di: 6-6-78; At, Li, Ov, Op: 21-3-78.
-Bron: Both, J.C. & G. van Wirdum, 1981'.

6. MENSELIJKE ACTIVITEITEN:
of de activite it een: a) recent voltooid e;
b) in uitvoeri ng verkeren de;
c) doorlope nde
d) geplande is
Maak telkens ondersch eid tussen hydrolog ische en overige activiteiten.

Vermeld

6.1 en 6.2 GEBRUIK VAN DE OMGEVING EN MENSELIJKE ACTIVITEITEN
BINNEN HET GEBIED:
Op deze plaats kunnen alle menseli jke activite iten die niet primair het natuurbe heer beogen worden opgesom d. Te denken valt aan
ruilverk aveling , drinkwa terwinni ng, recreati e, vissen, enz.
Geef, waar mogelijk , aan of de activit eit een gunstig danwel ongunstig effect heeft (zal hebben) op de natuurbe schermin g.

Toelich ting hlj de invullin g:
Bij de aanwezig heid van een beheersp lan vormde de invullin g geen
probleem . In andere gevallen was persoon lijk inzicht bij de interpreta tie van literatuu rgegeve ns of de informa tie van een terreindesk undige van groot belang.

Voorbee ld:
'De jacht is op een klein gedeelte van de terreine n verhuurd door
Natuurmo numenten om inkomste n te verkrijg en. De opstande n met naaldhout en populier en worden bosbouw kundig geexplo iteerd'.

6.3

INRICHTINGS- EN BEHEERSMAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE
NATUURBESCHERMING:

Als dit niet zonderm eer duidelij k is, probeer dan ook het doel
van de maatreg elen aan te geven.

MENSELIJKE ACTIVITEITEN:
Vermeld of de activite it een: a) recent voldoend e
b) in uitvoeri ng verkeren de,
c) doorlope nde
d) geplande is.
Geef, indien van toepassi ng, vooral hydrolog ische consequ enties
van de activite iten aan.

GEBRUIK VAN DE OMGEVING & MENSELIJKE ACTIVITEITEN BINNEN HET
GEBIED, NIET TEN BEHOEVE VAN DE NATUURBESCHERMING:
Op deze plaats kunnen alle menselij ke activite iten die niet
primair het natuurbe heer beogen worden opgesom d. Te denken valt
aan ruilverk aveling , drinkwa terwinni ng, recreati e, vissen, enz.
Geef, waar mogelijk , aan of de activite it een gunstig danwel ongunstig effect heeft (~al hebben) voor de natuurbe schermin g en
of er belangr ijke sociale, economi sche of wettelij ke beperkin gen zijn met betrekkin~ tot de reguleri ng van eventuee l ongunst ige activite iten. Denk aan boezemg ebieden, vaarwege n en dergelij ke.
Vermeld eventue el de afstand van het natuurge bied tot de locatie
waar de activite it plaats vindt.
Mogelijk kunnen Bestemm ingsplann en en/of Structuu rplannen van
dienst zijn bij de beantwo ording van deze vraag.

Voorbee ld:
'Doorgaa nd:
-Landbou wkundig grondge bruik (intensi eve veehoud erij): dit kan als
nadelig voor de natuurbe schermin g worden beschouw d vanwege de ermee gepaard gaande lage grondwa terstand en en milieuv ervuilin g (re,,
gen en grondwa ter).
'
in 1979 afstand,
km
3.5
ca
(op
Eerbeek
in
ingen
-Grondw aterwinn
noordehet
van
km
1
ca.
(op
Beek
Loenense
de
nabij
en
9 milj m3)
loca#• voor
bijlage
Zie
m3).
milj.
0,5
1977
in
at,
lijk reserva
grondde
optreden
de
vanwege
ig
ongunst
zijn
iten
activite
Deze
ties.
watersta ndsdalin gen.
Gepland:
-Ruilver kaveling .Brumme n-Voors t. Waarsch ijnlijk wordt in dit kader
gepoogd peilen te stuwen in aangrenz ende watergan gen en water in
het reserva at langer vast te houden'.

INRICHTINGS- EN BEHEERSMAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE NATUURBESCHERMING:
Als het doel van de maatreg elen niet zondena eer duidelij k is,
probeer het doel dan aan te geven. Gebruik hiervoor het eventuee l
beschikb are beheersp lan.
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Voorbeeld:
'Beheer gericht op behoud en herstel van verscheidenheid aan planten- en diersoorten van blauwgraslanden, matig-voedselarme moerasvegetaties en heide.
Doorlopend: maaien blauwgrasland, verwijderen boomopslag in heide.
Gepland: tegengaan uitwendige invloeden: enkele gronden uit agrarische exploitatie nemen, verschralen en hogere stand in watergangen handhaven (in ruilverkavelingsverband); in stand houden
houtsingel tegen inwaaien meststoffen. Verwijderen bos en bosopslag; begrazing met schapen in nazomer en herfst (1 á 2 per ha
eetbaar gewas); uitbreiding te maaien vegetaties (vooral grazige
delen); maatregelen t.b.v. het Spiegeldikkopje; afdammen greppels
en sloten; afplaggen van terreingedeeltes teneinde ontwikkeling
blauwgrasland- en heidevegetaties te versnellen en interessante
pioniervegetaties (met vetblad en moeraswespenorchis) te verkrij~
gen'.

[ 7 BELANGRIJKSTE ONDERZOEKPROGRAMMA'§:

8. LITERATUUR:
Categoriseer de lijst en sluit, indien er literatuur over bestaat,
de volgende onderwerpen in ieder geval in:
1. Overzichtswerken voor wetenschappers;
2. Overzichtswerken voor niet-wetenschappers
3. Bodem en geologie
4. Hydrologie
5. Hydrachemie
6. Vegetatiekunde
7. Biologische inventarisaties
8. Autecologische studies
9. Geschiedenis
10. Natuurbeheer

Bespreking beschrijvingsformulier:
Natuurmonumenten was van mening dat de in de toelichting gegeven
Vegetatiekunde (5), Biologische inventarisaties (6)
en Autecologische studies (7) beter onder één categorie, te weten
'Biologische studies', konden vallen. De gegeven onderverdeling
was te gekunsteld en zou niet bruikbaar zijn, aldus Natuurmonumenten. Bij het invullen van de geselecteerde gebieden zijn de gegeven categorie~n niet als bezwaarlijk ervaren zodat ze niet zijn
gewijzigd. Wèl moet soms onder de ene categorie naar een andere
worden verwezen maar dit geldt niet alleen voor de categorie~n 5,
6 en 7 maar tevens voor de overige categorie~n.
categorie~n
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.!

BELANGRIJKSTE

ONDERZOEKPROG~~'S:

Vermeld eventueel ook waarnemingsprogramma's van meetpunten.

;LITERATUUR:
Categoriseer de lijst en sluit, indien er literatuur over bestaat,
de volgende onderwerpen in ieder geval in:
1. Overziehtsliteratuur voor wetenschappers;
2. Overziehtsliteratuur voor niet-wetenschappers;
3. Bodem en geologie;
4. Hydrologie;
5. Waterkwaliteit;
6. Vegetatiekunde
7. Biologische inventarisaties;
8. Autecologische studies;
9. Geschiedenis en landgebruik;
10. Natuurbeheer
Vermeld deze categorie~n bij de beantwoording van de vraag.
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STANDPLAATS EN PLANT

5.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De conclusies en aanbevelingen hebben vooral betrekking op
het totstandkomen van het terreinbeschrijvingsformulier,
alhoewel tevens aandacht wordt besteed aan de invulling en
toepassingsmogelijkheden van het formulier
1.

Bij het ontwikkelen van het terreinbeschrijvingsformulier is intensief kontakt onderhouden met personen die
betrokken zijn bij het ontwikkelen van het beleid t.b.v.
het natuur- en waterbeheer, waardoor inhoudelijke
kritiek en praktische aanwijzingen in het formulier en de
toelichting zijn verwerkt. Ook de discussies met terreindeskundigen leverden waardevolle bijdragen tot het
voorliggende resultaat.

2.

Bij het opstellen van de toelichting op het formulier
bleek, dat nog onvoldoende universeel geldende classificatiesystemen beschikbaar zijn om de standplaatsen
en de vegetatie van een gebied uniform te beschrijven.
Naar deze uniforme beschrijving moet wel gestreefd
worden, aangezien dit de onderlinge vergelijkbaarheid,
belangrijk in veel mogelijke toepassingen van het formulier, .sterk vergroot. In de toelichting is ruimte
gelaten om beschikbare kennis, die moeilijk binnen het
geadviseerde kader valt te plaatsen, volgens een persoonlijke of plaatselijke indeling weer te geven.

3.

Het terreinbeschrijvingsformulier heeft niet de intentie
de definitieve vorm te bezitten. Bij de formulering van
de. vragen was het noodzakelijk keuzes te maken. Wellicht zal bij gebruik blijken, dat bepaalde vragen
overbodig zijn en/of noodzakelijke informatie niet aan
de orde gekomen is. Mogelijk kan in de toekomst, na het
opdoen van ervaring met het huidige formulier, de toelichting op het beschrijvingsformulier scherper geformuleerd worden en het gebruik van nieuwe systemen aanbevolen worden. Voordat tot eventueel routinematig
gebruik wordt overgegaan zullen wellicht nog een aantal redactionele verbeteringen gewenst zijn. Binnen
het kader van de huidige opdracht was dit echter niet
nodig en ook niet meer mogelijk.

4.

Instanties die terreinen met hulp van deze formulieren
gaan beschrijven dienen over goede algemene kennis van
geologie, bodem, vegetatie en fauna en over specifieke
kennis van de ecohydrologie te beschikken. Te.vens moet
essentiële literatuur over de te beschrijven terreinen
beschikbaar zijn.

5.

Ecohydrologische terreinbeschrijvingen comprimeren
achtergrondinformatie. De bedoeling is, dat uit deze
beschrijvingen de ecologische kwetsbaarheid van het gebied kan worden afgelezen. De terreinbeschrijving
vormt dus niet een vervanging van het beheersplan,
maar kan beschouwd worden als nuttige aanvulling op en
specifieke informatiebron naast het beheersplan.
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STANDPLAATS EN PLANT

Aanbevelingen
1.

De terreinbeschrijvingen moeten in de toekomst niet
alleen gebruikt worden bij het verzamelen op gestandaardiseerde wijze van informatie, die gebruikt wordt bij
het formuleren van de voorwaarden, die aan de hydrologie van een gebied gesteld worden, maar ze zouden ook
gebruikt kunnen worden als achtergrondinformatie en
discussiemateriaal in overlegsituaties op het gebied
van het extern waterhuishoudkundig beheer.
Tevens bieden deze lijsten mogelijkheden voor vergelijkend
onderzoek tussen beschreven terreinen en, bij meerdere
beschrijving van één gebied, vergelijkend onderzoek
in de tijd, waardoor relevante kwalitatieve veranderingen
kwantitatief kunnen worden aangetoond.

2.

Nader onderzoek is gewenst naar de bruikbaarheid van
de terreinbeschrijving, speciaal m.b.t. de betrouwbaarheid en de duurzaamheid van de informatie. In die zin
is het wenselijk dat de terreinbeschrijvingen centraal
beheerd worden door een instantie die de expertise
bezit om het informatiebestand te onderhouden en eventueel uit te breiden. De terreinbeschrijvingen dienen
beschikbaar te zijn voor alle natuur- en waterbeherende
instanties en tevens voor instanties die verantwoordelijk zijn voor het beleid, mits deze instanties het
verzamelde basismateriaal op juiste wijze kunnen interpreteren.
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BIJLAGE 1:

Uitvoer ingsvoo rstel SWNBL-fase 2/projec t 1.

SWNBL-fase 2/proje ct 1

Uitvoer ingsvoo rstel

In het kader van de tweede fase van de SWNBL wordt, als voortze tting
van project 1 o.a. het volgende onderzo eksdeel voorges teld:
1.2.3. Ecohydr ologisch e terreinb eschrijv ing van enkele natuurge bieden.
In dit project zal getrach t worden voor circa 12 natuurge bieden een gestandaa rdiseerd e beschrij ving van ecohydr ologisch relevan te kenmerk en te
vervaard igen. Het betreft steeds ~ecent door de bij het onderzoe k betrokken institut en onderzo chte gebieden , waarvoo r bovendie n geldt dat zij voor
de natuurbe schermin g van zeer groot belang worden geacht en dat zij bij
uitstek kwetsba ar worden geacht voor hydrolog ische verande ringen in de omgeving. Binnen deze randvoor waarden wordt getrach t een redelijk e spreidin g
in vegetati etypen en geograf ische ligging te vertegen woordig en.
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Descriptive card for the European netwerk of
biogenetic reserves.

BIJLAGE 2:

* • •• •
CONSEIL
*
L'EUROPE
OE
OF EUROPE **
•
*•*

COU:\Cil_

dest"rlptive catrd for the European network of bioJlenetic rcsenes

Th,· inf,•rmation giwn sh,,uld justify thc designation of the area and bear witness to its interest. "':'he
vari,,u., item\ ''" the ~ard are nol to he ~omplcted unless the facts exist and are of an intc:rc:st warranllng
t~~t.· dc'i~n~&Cit,n.

10. N.1me of the area :

\I. C0untr:v ( statel :
12. Rt'gion. county or province :

I'·
14.

C<>IHIIY :
M;~p

rl'f,•r,·n,·e ,,f thc <'l'ntn: of thc areoa
11\ he alla,· heli to I he application) :
•'East/West
''N

( "'1'•'1-!'""ï'hk.ll map

1~.

Minimum and maximum altitudes :

ltt. Sin: uf area (tcm·striallaquatic) in hectares:
17. Ü\\ncr :

ld. Na:ne and address of the rnanaging authority ;
prute.-tion

1:).

Pr,·-;e~. 1

:o.

D-•e icjla!

St:!:~s

~tatus

:

gra:ned :

::! 1. Motives for designation :

2.2. Lbt of predominant chara.:teristicl> :
2.1. Mc..isures -

complctcd ( 1) -

in pro~'l'ess (2) -

proposed (3)

for protection, plann.ing, management and restoration :

24. List of thc ,·arious habitats, biocenoses and ecosystems accordint to tbeir predominanee ud deseriptioa
of thdr physkal aspe~ts : .

:-:-.. List ,,f pl.1111 ~p ....-.c~ (inc!ndin~o: if possible subspecies and varieties) ia order of priority:
- pr~.!u:t::.:a!:l in t!1e \>j,·.geral•ti.: reserve (I)
- chara~·tcrb:ic of thc bio:opc (2)
- thrc;.. :cr.\!d t r:~.:-e, vulnerablc. in danger) at national level (3)
- endemie in tt.e biogenc:tic reserve (4)
- ntJt native to the biogenetic reserve (S)
211. l.i~t

,,r

pr~·,lominant

plant

as~ociations.

stressing the most important species :

27. lnótcation of aspects of the potential natural vegeration :

.Z/'1. List of \(W< i.:' uf fauna I indullin~o~ if pnssihlc: subspecies and varieties) in order of priority :
·-· pn·domin.an: 111 tlll' hi••~o:•·n.:ti~· rcs.:rvc (l)
.-!J.or,l\·t•·ri\lj,· üf th~· bioh>pc ( :!)
- thr,·:ll<'!lld 1ran:. \U[ncr.!hlt·. in dan~o:cr) at national leve:! (3)

- c:;,!.:mi~o· in :he bi••t:enctk r.:serve \4)
- m;pall>ry in th1: hio~o:enetic reserve (5)
-

'"'' ind•!!•"n••u~ to thc hiotzc:nctic reserve (o)

N. List in crd.:r of pr!ority of human activities and their
-

fa\'lmrah!c tl'•

-· ihhTr't: i 2)
df,.,.,, .. n t11l· ,.... ,,yst~.·m uf thc hiotccnctk reserve (agriculture. forestry, huntina and shootina. fishina.
minm~. n·,·n·:atum. lcisur~: a~:tiviucs. etc.) :
JO. Typ 1· , ,,[ t:\.: to which adj••inint~ territories are put (industry, urbanisation, agriculture, forcstry, etc.)
and rq•~·rn,,,j,,ns <ln the bi~•e:cnctk rellerve :

.ll. lnf,,rmati<lll ,,n thc main rc~c:ar~.·h programmes and publications :
- Pf•lpOSCd (3)
- in prugn:ss (2)
- .:••mplctc•l 11)
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Peatlands

Descriptive card for the European Network of Biogenetic Reserves
Addition to question 22, List of predominant characteristics

(Please use guidelines)
10. Name of the area:

lle Country (state):

22. List of predominant characteristics:
22.10 General description:

22.11

.!m!:
Goodwillie:
Loc al
Peat

Ref.:
Ref.:

Continuous peat formation since: *)
and still going on I terminated
Depth of peat:
22.12 Subsoil and geomorphology:

22.13 Slope, relief, microtopography:

22.2 (Hydrology)
22.21 Water inputs other than rain: present I no*) , if present:
Free inputs by open water courses:
Forced inputs by pumping

stations or loek manipulation:

Occasional inputs by open water courses:

notes:

*) cross out one alternative

Inputs by subsurface processes (if present, identify):
Indicate extent of catchment area and degree of protection:
22.22 Water outputs other than evaporation :
Free outputs to open water courses:
Forced outputs by pumping stations or loek mauipulatio n:
Draining structures in the mire itself and degree of dissection:

Subsurface water losses (if present, identify):
If water losses are artificiall y euhanced, indicate extent and
degree of proteetion ofdraining area;
22,23 Watertabla fluctuation if artificiall y determined:
22,24 Representat ive water analyses of least isolated parts of mire
(refer to questions 24 and 22.21 for mire element codes or iuput
sourees respectivel y):
EC T pH Note
(
Hardness
item:

.

dimensions:
Mire element

Notes:

2) cross out one alternative
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r.ulclclines for the Entry of Pcntlands, for use with the Descriptivc Canl
for the European Network of Biogenetic Reserves.
A. Introductory Remarks
1. The Council of Europe Group of Consultants on Peatlands considers the data
given by already completed Descriptive Cards for the European Network of
Biogenetic Reserves a verx valuable basis for the inventory aimed at.
At its 1981 meeting, it was suggested, however, that certain information,
wich is not explicitely asked for, could be of help in later stages of
the Network project. As a consequence of the different lines of research
in the various countries, a rather rich menu of question items should be
provided, without losing sight of the need for coherent interpretation.
In this viewr it was thought that the usefulness of the Cards'data would
be enhanced by increasing the similarity of the entry format of ecological
particulars. For this reason, the Group decided upon the release of guldellues for the entry of peatlands(mires) in the Network inventory. Some of
these guidelines, however, are more general in nature.
2. If for any peatland, a Descriptive Card bas already been filled in, substitution according to the present guidelines is only advised, if the
responsible national authority conaiders this desirable. If your Descriptive cards have all been submitted before, this notice is not of immediate
importance to you.

J. In general, the report 'European Peatlands' by Roger Ooodwillie (Nature
and environment series no. 19, Strasbourg 1980) is recommended as the basic
souree concerning the format of data entry. Any sourees used in addition
to this report and to the present guidelines should be explicitely mentioned.
Copi.es of 'European Peatlands' are free available from Council of Europe,
Secretariat General, Environment and natural resources division,
BP 431 R6-67006-Strasbourg Cedex, rrance.
4. If no information is available, questions should not be answered. However,
if possible, give details either on question 22, or question 26, or question
28 of the Descriptive Card, as inaccurate as necessary. Always remember
answers should just be representative. They don't need to be exhaustive.
5. Hint: As the Descriptive Cards will presumably be used for the entry of
peatlands of very different size and complexity, grouping of data may
be useful. In such casea,several questions may be

~wered

more easily

once mire elements are named and coded answering question 24.

-"~--

..
u.

Guidel ines to Separ~te Questio ns ( Q.x )
Q.lO: Name of the area:
The area could be a simple peatlan d (give name), a larger nature reserve
and
(existi ng or propose d) includi ng severa i peetlan ds (give name of reserve
narnes of peatlan ds), or a group of separa te peatlan ds within the same area
.
(give names, prefera bly preeeer led by a name which applies to the whole group)
ry
If narnes are not known or, for any reason , not yet release d in the invento
stage of .the Netwerk projec t, please give name of genera l area.
Q.l6: Size of area (terrestrial/aq~atic) in hectare s:
ted.
Disting uish between peatlan d and other and, for both, add percen tage protec
Q.l9: Presen t protee tion status:
The presen t protec tive status may be: nature reserve ; nation al park; forest
reserve ; no status; etc.
Please add inform ation on the strictn ess of the protee tion using the te~s:
Strict - nature l evoluti on of the biotope s with no human interte renee except
for ecolog ical management for nature protee tion to mainta in or restere
the natura l biotop es; no new actlvi ties (indus try, .dumping of refuse,
constru ction of roads, etc.); no traditi onal actlvit ies (agricu lture,
forestr y·, etc.) except for U.mited traditi ecal actlvit ies as part of
management for nature protec tion; public access strictl y contro lled.
less strict - protee tion of import ant biotope s - traditi onal activit ies permitted but contro lled; no new activi ties; reerea tien permit ted but
contro l led.
some - objecti ves other than nature conser vation take priorit y (recrea tion,
culture , history , etc.); mainteu auce of the aesthe tic aspect;
traditi onal actlvi ties permit ted; new actlvi ties authori zed; eenser vation of blotope s conside red desirab lee
no- no restric tious to any actlvi ties
Your comments could go under Q.29.
Q.21: Motive s for designa tionz
.
Give priorit y to these motive s proper ly coucern ing the protee tion of nature
Other reasou , such as educaU .ou, scient: l.fic reliearc h, recrea tiou, may be
listed in a categor y 9 additio nal motive s'.
Q.22: List of predom inant charac teristi cs:
nes
Prefera bly use the attache d sheet to give details on questio u 22. The guideli
er the introdu ctory
follow the subdivisio~ of this sheet. In filling in• remamb
.
Remark uo. 4 on the avoidan ee of leugthy exhaust:l.vene~ls.
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Q.22.10: General description:

Give a general description of the peatland in 10-40 words, which should be
repeated on the Descriptive Card.
Q.22.11: Type:
The Goodwillie types are summarized on p.5 of 'European Peatlands'.Always give
the Goodwillie type. In several of these types, a considerable amount of difference ~ay exist, which is reflected by local typologies. lt is suggested
that national experts attach a summarizing sheet of local typologies used or
to be used in answering this question. If such summarizing sheet is attached,
this can serve as the souree of re.fereuce asked.
On

'l?eat: ', a representative type uame applying to the

peatma.~~er. 1~-· ~~~ .. mir:e

should be given, according to auy accepted classification of peat or peatsoil
referred to. In case of doubt, use the Interuatioual Peat Society 'Proposal
for an Interuational Classification of Peat' (Supplemeut to the Proceedings
of the Interuational Symposium on Classification of Peat and Peatlauds·,
Hyytiälä, Finland, 1979).
Q.22.13: Slope, relief, microtopography:

Those items may be less informative in feu mires aDd in such cases do DOt
need to be given. Iu other cases, it is suggested that uatioual experts
attach a summarizing sheet on slope, relief aud microtopography classes.
Q.22.21: Water inputs other than rain:

Clearly, this question mainly coucerns fen mires, but it may also be relevant
iu the description of lareer areas with bogs. In larger areas, water inputs
may have au internel source: somewhere iuside. the reserve, but outside particular peetlands influenced. If so 1 please iDdicate iu brackets after the neming of the source: internal).
In the indication of the extent of catchment areas aud their dagree of pro-

·

tect;.ion the followiq classes are suaaeste4a3
:f~
fA)Ik.i811t
l)~
- smallar. than the mire
-esse ially aot protected
- about equal to the mire's exteut
- parts protected
-largely protected
- 2-10 times as large as the mire
- very large
Q.22.22. Water outputs:
For exteut of draiuing area and degree of protectioo, see the above explauatiou.
Q.22.24. Representative water aualysis of leaat isolated part1 of mlre, DOt
fed by rain:

ed
If availab le, such data maybe given for severa l mire elemen ts to be specifi
on Q.24. To avoid redime nsionin g by those who fill in the forms, dimens ions
are largely left free. They sho~d , however, be specifi ed! In the case of
conduc tivity, it is necess ary to give the temper ature for which the values
are:
hold true, it is kindly asked not to reduce for pH.Pre ferred dimens ions

a.& Hflll~t/.-l
[Ca++] , [Cl-] : mg/ 1. .
Hg+jj., (1 mmol [112 Ca++J= 1 meq.
Ca+j +
total hardne ss:
[ca++] ).
.
Conduc tivity: mS/m at sample temper ature to be mention ed in degrees Oelsius

[[112

rl/2

l1

tion,
Q.23: Measur es-com pleted (1) - in progre ss (2) - propose d (3) for protec
plannin g, management and restora tion:
ongoing
Answer for site and catchm ent area or shelte r belts separa tely and mark
activi ties: (ongoin g).
to
Q.24: List of the various habita ts, biocea cses and ecosyst ems accordi ng
their predom inanee and descrip tion of their physic al aspects :
ns.
Detaile d inform ation on vegeta tion etc. should be given in other questio
mire
It is up to the uation al experts to deelde on criteri a for disting uishing
es
elemen ts, just as they oeed in comple ting their ~ge of the mire. Exampl
ts
are: microto pograp hy, feeding source s, mire zouatio n. If tbe mire elemen
s.
listed are coded, the codes may be uaedfo r quick referen ce in other answer
es)
Q.25: List of plantap ecies (includ ing if possib le subspe cies and varieti
in order of priorit y:
be
Since many peatlan &conta in a hundred or more of vascul ar plant specie s,
selecti ve, in particu lar with regard to: (1)-pre domiua nt in_the biogen etic
reserve , (2)-ch araete ristie of the biotope , and (5)euo t native to tbe b~o
genetic reserve . It is highly desirab le, boweve r, to include import ant bryophytes .
nt
Q.26: List of predom inant plant associa tiona, stressi ng the most importa
specie s:
, so give only the
Son~ peatlan ds contain do~ens or seorea of associ atioua
most import ant ones. lf possib le, dou•t repeat the inform ation given uuder

Q.25 (2) ..
Q. 27: Indica tion of aspeets of th<a potent lal watural ;.vegeta tion:

add
To your indica tion of the potent lal uatur~.vegetatio~, please explie itely
1
inform ation on the followi ug questio DB;
l
a. Wil~ to your opinion~the site survive in its pres~nt state if DO interna
management (e$go tree eutting , mowiug, eattle-gra~iug) is doce2

·I
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b. Should or does nature protee tion aim at the remain ing of this
presen t state? ·
c. If not so, what else is the desire d state?
Q.28: List of specie s of fauna (inclu ding if possib le subspe cies
and variet ies)
in order of priori ty:
As with questi ons 25 and 26, be select ive here and conce ntrate on
breedi ng,
overw interin g and passag e birds, on large mammals and on notab le
·rarit ies.
Q.29: Favou rable and advers e human activ ities:
This questi on should be used to list curren t human activ ities with
any main
purpos e other than nature ·prote ction. The latter should have been
listed already under questi on 23. In partic ular, you are asked bere to mentio
n wheth er
there are legal or social const raints on the site regard ing the
functi ons the
are
mentio ned activi ties/r elated to (e.g. concer ning water regula tion).
Any iudication of the favour able or advers e effect s will be appre ciated .
Most favou.rable human actlv ities which don 1 t have nature protee tion as their
main purpose may have both favour able and advers e effec ts, the balanc e of
which
depends on their intens ity. In bringi ng them under one of ~tb catego
ries,
give your presen t evalu ation.

Q.31: Inform ation on the main resear ch programmes and public ations
:
In your list of public ations , please make catego ries and, if availa
ble, at least .
includ e:
1. Summarizing public ations for scien tists
2. Summarizing pub1ic ations for non•s cienti sts
3. Soi1s and geolog y
4. Hydrology
5. Water chemi stry
6. Peat chemi stry
7. Phytos ociolo gy
8. Peat stratig raphy
9. Biolog ica1 iuvent ories.
10. Auteco logica 1 studie s
11. Pea tland bis tory (u se)
12. Pub1i cation s on nature protee tion

c.

Appendices
The append ices to these guide1 ines includ e:
1. An additi onal sheet for detail s on questi on 22, advoca ted for use.
2. A photoc opy of the paper mentio ned with respec t to peat typo1o
gy
in Q.22.1 1.
The Group of Consu 1tants -Peatl ands
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BIJLAG E 3:

Beohy drolog isch besch rijvin gsfor mulie r.

ECOHYDROLOGISCH TERREINBESCHRIJVINGSFORMULIER

l een
Probe er de vragen zo te beantw oorden , dat voora
van
die
n
dsdele
gebie
de
van
repre senta tief beeld ontst aat
dien
boven
die
en
g
ermin
rbesch
betek enis zijn voor de natuu
ig
kwets baar Z1Jn in hun water huisho uding . Geef zo volled
in
ls
moge lijke antwo orden, zonde r echte r uitpu ttend op detai nde
voldoe
er
als
Beantw oord de vrage n alleen dan
te gaan.
Zijn er echte r voor de
feiten mater iaal over besta at.
ens
ecohy drolog ische terrei nbesc hrijvi ng belan grijke gegev
n
kunne
dan
gd,
gevraa
wordt
naar
t
besch ikbaa r waar niet direk
n.
worde
ld
verme
e)
bijlag
deze apart (even tueel als
lijk
Omdat de ecohy drolog ische terrei nbesc hrijvi ng waars chijn
de
hillen
versc
zeer
van
en
gebied
voor
n
gebru ikt gaat worde
te
ens
omvang en comp lexite it kan het zinvo l zijn om gegev
n
worde
n
groep eren. Als in dit soort geval len de gebie dsdele
de
hillen
benoemd en gecod eerd kan de beantw oordin g van versc
vrage n vereen voudi gd worde n.
juiste
Een toelic hting op de vragen is bijgev oegd. Voor een
deze
K
AKELIJ
NOODZ
het
is
van de vrage n
beantw oordin g
en
ria
crite
o.a.
hierin
zien
toelic hting te gebru iken, aange
ld.
benod igde litera tuur worde n verme
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1 INLEIDING
1.1 INGEVULD DOOR/INVULDATUM
1.2 GERAADPLEEGDE INFORMANTEN :
1.3 GEBIEDSNAAM :
1.4 REDEN TOT BESCHERMING :
1.5 BESCHERMINGSSTATUS EN DATUM VAN INSTELLING
1.6 LOCATIE :
1.7 OPPERVLAKTE :
1.8 EIGENAAR :
1.9 BEHEERDER :
1.10 ONDERZOEKSCONTACTADRES
2 GEBIEDSBESCHRIJVING
2.1 ALGEMENE TYPERING
2.2 GEOLOGISCHE OPBOUW ONDERGROND EN GEOMORFOLOGIE
2.3 BODEMSOORTEN :
2.4 HOOGTELIGGING EN RELlEF
2.5 GESCHIEDENIS :
2.6 RECENTE ONTWIKKELINGEN:
3 STANDPLAATSTYPEN
4 BIOLOGIE
4.1 PLANTESOORTEN
4.2 PLANTENGEMEENSCHAPPEN
4.3 ONTWIKKELING VAN DE VEGETATIE
4.4 FAUNASOORTEN
5 HYDROLOGIE
5.1 WATERAANVOER
5.1.1 VRIJE AANVOER VAN OPPERVLAKTEWATER
5.1.2 GEFORCEERDE AANVOER DOOR MOLENS, GEMALEN OF SLUIZEN
5.1.3 KWEL :
5.1.4 VANGGEBIED :
5.2 WATERAFVOER
5.2.1 VRIJE AFVOER VAN OPPERVLAKTEWATER
5.2.2 GEFORCEERDE AFVOER DOOR MOLENS, GEMALEN OF SLUIZEN :
5.2.3 WEGZIJGING :
5.2.4 DRAINAGESTRUCTUUR EN -DICHTHEID BINNEN HET GEBIED
5.2.5 ONTWATERING VANUIT DE OMGEVING :
5.3 WATERBALANS :
5.4 WATERSTANDEN VAN GRONDWATER EN OPPERVLAKTEWATER
5.5 CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN HET WATER
6 MENSELIJKE ACTIVITEITEN
6.1 GEBRUIK VAN DE OMGEVING
6.2 MENSELIJKE ACTIVITEITEN BINNEN HET GEBIED, NIET TEN
BEHOEVE VAN DE NATUURBESCHERMING :
6.3 INRICHTINGS- EN BEHEERSMAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE
NATUURBESCHERMING :
7

BELANGRIJKSTE ONDERZOEKSPROGRAMMA'S

8 LITERATUUR :
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TOELICHTING VRAGEN ECOHYDROLOGISCHE TERREINBESCHRIJVING

1 INLF.1DING
1.3 GEBIEDSNAAM
De
gebiedskeuze
dient
zodanig
te
zijn
dat
de
ecohydrologische terreinbeschrijving voldoende informatie
kan bevatten zonder dat de beantwoording van de vragen al te
veel opgesplitst moet worden voor deelgebieden. Neem bij
voorkeur een gebied dat administratief en hydrologisch
gezien min of meer een eenheid vormt.
1.4 REDEN TOT BESCHERMING :
Vermeld expliciet de reden waarom de natuurbescherming het
gebied beschermt, danwel wil beschermen.
Geef dus geen
algemene terreinbeschrijving, maar een antwoord in de trant
van:
'laatste goed bewaarde blauwgrasland;
van groot
belang als broedgebied voor vele watervogels;
diverse
zeldzame
plantesoorten;
internationaal
van betekenis
voor ••• ; enzovoort. Eventueel kunnen Het 'Handboek van
natuurreservaten
en
wandelterreinen
in
Nederland'
(Natuurmonumenten, 1980),het boek
'Levensgemeenschappen'
(Rijks Instituut voor Natuurbeheer, 1979), boeken uit de
serie 'wilde planten', een beschikbaar beheersplan
en
boekjes
van
de
Provinciale
Landschappen
u bij de
beantwoording van deze vraag van dienst zijn.
1.5 BESCHERMINGSSTATUS EN DATUM VAN INSTELLING :
De beschermingsstatus kan zijn: natuurreservaat, nationaal
park, geen status, enz. Noem ook de mate van bescherming en
gebruik daarbij de volgende indeling:
-Volledig beschermd
De natuurlijke ontwikkeling van aanwezige biotopen
wordt nagestreefd.
Hierbij is de menselijke invloed
beperkt tot het natuurbeheer ten behoeve van
de
instandhouding of het herstel van die biotopen. Dit
resulteert ondermeer in:
geen nieuwe activiteiten
(industrie,
wegenbouw,
enz);
geen
traditionele
activiteiten, tenzij ze deel uit maken
van
het
natuurbeheer; geen vrijtoegang voor het publiek.
-Matig beschermd
Belangrijke biotopen worden beschermd;
traditionele
activiteiten zijn aan regels gebonden; recreatie is
onder bepaalde voorwaarden toegestaan;
geen nieuwe
activiteiten.
-Weinig beschermd
Andere belangen dan die van de natuurbescherming staan
voorop (recreatie, cultuurhistorie, enz); traditionele
activiteiten
toegestaan,
nieuwe
alleen
met
nadrukkelijke toestemming;
behoud van biotopen wordt
wenselijk geacht; de visuele waarde van het landschap
wordt beschermd.
-Onbeschermd
Geen wezenlijk bescherming tegen de meeste activiteiten
die voor de natuurbescherming schadelijk kunnen zijn.
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1.6 LOCATIE :
de
bijvoorbeeld
Beschrijf waar het gebied ligt door
te
rivier
of
stad
nabijgelegen
betreffende provincie, een
de
en
inaten
plaatscoord
de
tevens
Geef
noemen.
kaartbladnum mers van de topografisch e kaart.
1.7 OPPERVLAKTE :
Opgave in hectaren. Maak een onderverdeli ng in land en
water en, indien relevant, andere categorieen (cultuurgron d,
bos , heide, etc.). Geef hiervan het percentage aan dat
bescherming geniet.
1.8 EIGENAAR & 1.9 BEHEERDER :
een
en
eventueel
op
contactadres
Geef tevens het
contactperso on.
1.10 ONDERZOEKSCONTACTADRES :
Gevraagd wordt naar naam en adres van een instelling of een
persoon die, bijvoorbeeld door middel van onderzoek, grote
bekendheid met het gebied heeft gekregen.
2 GEBIEDSBESCHRIJVING
2.1 ALGEMENE TYPERING
Probeer beknopt (ca.40 woorden) een impressie van het gebied
geven die een adequate samenvatting vormt van de
te
antwoorden op de vragen 2 t/m 5.
2.2 GEOLOGISCHE OPBOUW ONDERGROND EN GEOMORFOLOGIE :
Geef, indien mogelijk, ook informatie over de doorlatendhe id
van de ondergrond, de aanwezigheid van 'ondoorlaten de' lagen
en de weerstand van deze lagen. Vermeld ook de bron van
deze informatie.
2.3 BODEMSOORTEN :
Gelieve de classificati e van Stiboka te gebruiken (Bakker,
'Systeem van de bodemSchelling, 1966.
H. de & J.
niveaus'.
hogere
De
Nederland.
voor
classificati e
van de
oppervlakten
de
en
ligging
Geef de
Wageningen) .
bodemkaartje
een
eventueel
Voeg
bodemsoorten aan (globaal).
Indien een lokaal relevant geacht
toe.
bijlage
als
meer informatie geeft, dan kunt u
veel
systeem
classificatie
deze ook gebruiken. Voeg dan het classificatie sy·steem als
bijlage toe en vermeld de bron. Onder deze vraag kunt u ook
andere bodemkundige informatie vermelden zoals bijvoorbeeld
de mobiliteit van kraggen en de aard van het substraat.
2.4 HOOGTELIGGING EN RELlEF :
Noem de minimum en maximum maaiveldsho ogten en voeg een
eventueel beschikbare hoogtelijnen - of hoogtepunte nkaart
bij.
2.5 GESCHIEDENIS
Geef aan wat de invloed van de mens op het ontstaan van het
alleen die invloeden die
Noem
geweest.
is
gebied
bijgedragen hebben aan de totstandkomi ng van het huidige
voorkomen van het terrein. Recent gepleegde ingrepen horen
in het algemeen dus niet op deze plaats thuis. Onder 2.6 en
6 wordt de mogelijkheid geboden de huidige menselijke
Besteed vooral aandacht aan de
invloed te beschrijven.
geschiedenis van het waterbeheer .
2.6 RECENTE ONTWIKKELINGEN :
Indien het gebied zich tengevolge van recent ingezette
ontwikkeling en in een overgangsfas e bevindt, dan kunt u deze
ontwikkeling en hier beschrijven.

- t..!.

3 STANDPLAATSTYPEN :
Besch rijf vooral de standp laatsty pen die van beteke nis zijn
volgen s de natuur besche rming.
De term 'stand plaats type' is hier ingevo erd, omdat de
verwan te begrip pen ecosys teem en ecotoo p vaak versch illend
Dit kan tot
worden uitgel egd en een te belade n hebben .
pe wordt
laatsty
standp
term
De
geven.
ding
aanlei
verwar ring
Geef bij voorke ur een
hier niet strikt gedefi nieerd .
die tot uitdru kking komt in vegeta tiekun dige
indeli ng
versch illen. Persoo nlijk inzich t is hier de beste leidra ad,
de kenmer ken, die bij het typeno ndersc heid Z1Jn
mits
voorke ur
bij
zijn
Dit
worden .
vermel d
gebrui kt,
nden,
atersta
grondw
zoals
ken,
hydrol ogisch bepaal de kenmer
rbijvoo
maakt
Wirdum
van
G.
it.
zichtd iepte, waterk walite
ken
kenmer
e
ogisch
hydrol
van
hand
de
aan
ng
beeld een indeli
in
grondw ater;
(ombo troof, poikil otroof en rheotr oof
x',
comple
mire
a
'Dynam ic aspect s of trophi c gradie nts in
Vaak biedt een
Proc.2 Inf. CHO-TNO 25:66- 82, Den Haag).
ingspu nt voor de
aankop
bodem- en/of hoogte kaart een goed
g in twee tot
indelin
een
is
n
indeli ng. Om prakti sche redene
zen.
acht standp laatsty pen te verkie
Indien de vraag problem en opleve rt kunt u desgew enst gebrui k
maken van de indelin g in ecotop en door S.E. Stump el-Rien ks
(RIN-m ededel ing no. 127, 1974), of van de meer gedeta illeerde indeli ng in 'Een Lande lijk Systeem van Ecotop en'
(F.H. Everts , N.P.J. De Vries & H.A. Udo de Haes, 1982;
Centrum voor Milieu kunde de R.U.-L eiden, meded eling nr 8).
Omdat met behulp van deze vraag de relati e gelegd kan worden
tussen biolog ie en hydrol ogie is het belang rijk dat de
indelin g welove rwogen wordt gemaak t. Het is raadzaa m een
coderi ng toe te passen , omdat deze dan later bij de
beantw oordin g van sommige vragen gebrui kt kan worden .
4 BIOLOGIE
4.1 PLANTESOORTEN
Noem alleen de voor de natuur besche rming belang rijkste
Bij het begrip 'belan grijk' dient u de volgen de
soorte n.
criter ia te hanter en (in volgor de van toenem end gewich t bij
uw keuzeb epalin g):
a) Karak teristi ek voor het gebied ;
b) Bedrei gd (of zeldzaa m, of in gevaar of kwetsb aar)
op nation aal niveau ;
c) Bedrei gd op intern ationa al niveau •
Vermeld deze criter ia boven aan de plante soorte nlijst. Geef
soort tussen haakje s aan welk criteri um u heeft
per
toegek end. Voor criteri um b) zou u gebrui k kunnen maken
'Stand aardli jst van de Nederl andse Flora' , E.J.M.
van:
voor
Arnold s et al, 1983 (neem dan de UHF-w aarde< = 5);
und
hland
criteri um c) 'Schm eil-Fit schen, Flora von Deutsc
1976
s,
Sengha
seinen augren zenden Geble ten', W. Rauh & K.
(neem dan de soorte n die zijn aanged uid als 'selte n' of
'fehle nd') en/of 'Flora van Belgie , het Grooth ertogdo m
Luxemburg Noord -Frank rijk en de aangre nzende gebied en',
Onder criteri um a) vallen die
J.E.La nghe et al., 1983.
gebied karak teistie k geacht
natuur
soorte n, die voor het
b) of c) vallen .
rie
catego
onder
worden en die niet
intern ationa le
de
t
betref
wat
is
mossen
Over
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bedreiging/zeldzaamheid nog weinig gepubliceerd, zodat u
De
zich tot de eerste twee criteria kunt beperken.
(W.D.
Levermossen'
en
BladNederlandse
van
'Beknopte flora
Margadant & H. During, 1982) en 'De Nederlandse Cladonia's
(Lichenes)' ,(E.Hennipman & H.J.M. Sipman, 1978) kunnen u
uitsluitsel over criterium b) geven.
Eventueel kunnen andere flora's en lijsten gebruikt worden.
Probeer tevens aan te geven tot welke onder vraag 3 genoemde
standplaatstypen de soort behoort (code gebruiken). Soorten
die in het recente verleden zijn verdwenen apart opgeven.
4.2 PLANTENGEMEENSCHAPPEN :
(grote)
Noem vooral die plantengemeenschappen die van
betekenis zijn voor de natuurbescherming.
de
Geef, waar mogelijk, aan tot welk standplaatstype
plantengemeenschap behoort. Indien een lokale type-indeling
verwante
meest
de
wenselijk
wordt gebruikt is het
plantengemeenschappen (liefst op associatieniveau) volgens
Westhoff en Den Held te noemen ('Plantengemeenschappen in
Nederland', 1975). Geef het aan als de kenmerkende soorten
ontbreken.
4.3 ONTWIKKELING VAN DE VEGETATIE
Beschrijf de ontwikkelingsfase waarin de vegetatie zich
Geef bovendien expliciet uw mening op de volgende
bevindt.
vragen:
-Verandert de vegetatie bij een continuering van het
huidige beheer en gebruik van het gebied?
-Indien het inwendig beheer wordt gestaakt, wat zal dan
min of meer stabiele vegetatie
eerstvolgende
de
de
zal
wat
of
jaar)
(levensduur minimaal 10
voldoende
aan
gebrek
B~j
worden?
climaxvegetatie
informatie kan gebruik gemaakt worden van de potentieel
natuurlijke vegetatie volgens Kalkhoven, J.T.R., A.H.P.
'Landelijke
Stumpel-Rienks, 1976:
Stumpel & S.E.
Milieukartering'.
-Probeert het natuurbeheer de huidige vegetatie te
handhaven of zou ze dat moeten proberen?
-Als dat niet het geval is, wat zou dan moeten worden
nagestreeft?
4.4 FAUNASOORTEN :
Vermeld alleen de voor de natuurbescherming belangrijkste
Gebruik daarbij de onder vraag 4.1 genoemde
diersoorten.
criteria (code toevoegen). Houd de lijst beknopt en noem
vooral overwinterende vogels, broed- en trekvogels, grote
zoogdieren en beschermde diersoorten.
'Dieren' (Rijks Instituut voor
Van dienst kunnen Z~Jn:
Natuurbeheer, 1983); 'Petersons Vogelgids' (R.T. Peterson,
G.Mountfort & P.A.D. Hollom, 1976) en 'Rode lijst Nederlandse Vogelsoorten' (Osieck, in voorbereiding).
Vermeld, indien mogelijk, het preferente standplaatstype
door middel van de codes die u onder vraag 3 heeft gegeven.
5 HYDROLOGIE
Op deze plaats behoort de huidige hydrologische situatie te
worden beschreven. Kwantificeer waar mogelijk de opgegeven
grootheden (bijv. in mm/etm). Indien een grootheid (bijv.
kwel) zeer plaatselijk werkzaam is, geef dan aan waar dit
Vermeld
standplaatstype noemen).
het geval is (bijv.
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tevens, als dat niet zondermeer duidelijk is, of de aan- of
afvoer continu danwel varierend van grootte is.
Als de
aanvoer een interne bron, heeft vermeld dan tussen haakjes
'intern' na het noemen van die bron. Geef ook aan of de
aanvoer zoet, brak of zouL; oligotroof of eutroof, eet.
is. Vermijd echter gevoelsmatige aanduidingen of geef aan
dat het om een persoonlijke of algemene opvatting gaat.
5. 1 WATEWRAANVOER :
Als de aanvoer eeen interne bron heeft, vermeld dan tussen
haakjes 'lokaal' na het noemen van die bron. Is de aanvoer
zoet, brak of zout?
5.1.1 VRIJE AANVOER VAN OPPERVLAKTEWATER :
Indien er tevens sprake is van inundatie, vermeld dan de
periode waarin de inundatie plaatsvindt, de inundatieduur en
inundatiefreque ntie.
5.1.2 GEFORCEERDE AANVOER DOOR MOLENS, GEMALEN OF SLUIZEN :
Noem tevens de reden van die aanvoer.
5.1.3 KWEL :
Maak onderscheid naar regionale en lokale stromingen en
vermeld de richting van deze stromingen.
Indien er alleen indicaties zijn zoals
vliesjes
van
ijzerbacterieen op het water, vermeld dit er dan bij en
vermijd verwarring met
bij
kwantitatief
hydrologisch
onderzoek vastgestelde kwel.
5.1.4 VANGGEBIED :
Geef, eventueel per aanvoerbron, een indicatie van de
grootte van het vanggebied (catchment area) en de mate
waarin dit vanggebied beschermd is tegen kwantitatieve en
kwalitatieve
ingrepen in de waterhuishoudin g.
Gebruik
daarbij de volgende indelingen:

I

{

I
(

l
f

(

I
(

I

j

Bescherming

-Zeer klein: kleiner dan
het terrein zelf
-Klein: ongeveer even groot
-Groot: 2-10 keer zo groot
-Zeer groot: meer dan 10
keer zo groot

-Onbeschermd: in essentie
niet beschermd
-Gedeeltelijk beschermd:
delen van het terrein of
alleen bepaalde aspecten
-Grotendeels beschermd

5.2.3 WEGZIJGING :
Geef de mogelijke oorzaken aan.
5.2.4 DRAINAGESTRUCTUUR EN -DICHTHEID BINNEN HET GEBIED :
Bij deze vraag is het eveneens van belang te vermelden of er
sprake
is
van regulering door middel van stuwen en
dergelijke.
5.2.5 ONTWATERING VANUIT DE OMGEVING :
Ontwatering vanuit de omgeving kan plaats vinden d.m.v. een
lijn- of puntvormig drainerend element (bijv. een kanaal,
een bronbemaling) of een drainerend gebied (Zo is de
Noord-Oostpolde r een drainerend gebied voor de Weerribben).
Is er sprake van zo'n gebied geef dan met behulp van de
indelingen van 5.1.4 een indicatie van de grootte gebied en
de mate van bescherming.
5.3 WATERBALANS :
Categoriseer de bekende debieten in een overzichtelijke
tabel naar wateraanvoer en waterafvoer. Sommeer de posten
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5.4 WATERSTANDEN VAN GRONDWATER EN OPPERVLAKTEWATER :
Bij aanwez igheid van deelgeb ieden met verschi llende peilen,
Noem de aanwezi ge grondw aterdeze nader specifi ceren.
trappen (per standpl aatstyp e) of geef de waterst anden op in
cm + of - maaive ld. Eventu eel opgeven tot wanneer het water
op het maaive ld blijft staan (vaak van groot belang voor de
kieming smogeli jkheden van soorten ). Maak tevens melding van
kunnen
Als bijlage
eventue le schijng rondwa terspie gels.
gie,
hydrolo
m.b.t.
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5.5 CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN HET WATER :
Ca++, Cl-,
Van belang zijn vooral de volgend e parame ters:
ook
kunnen
veelzeg gende parame ters
Andere
pH.
EGV,
s
gegeven
analyse
Indien er uitgebr eide
opgegev en worden.
Bij
voegen.
te
toe
bijlage
bestaan dan dient u deze als
opgave van P en N ook aangeve n of het gefiltr eerde of
ongefil treerde monste rs betreft en welke P- en N-houde nde
verbind ingen zijn geanaly seerd. Vermeld de monster nameda tum
en de gebruik te dimens ies!! Bij het EGV wordt u verzoch t
niet voor de pH te corrige ren en de tempera tuur waarvoo r de
waarden gelden te vermeld en.
Geef monste rs die represe ntatief zijn voor de verschi llende
inlaatw ater en het uitlaat water
het
standpl aatstyp en,
monste rs
de
Indien
(hantee r de code uit vraag 3).
t niet
walitei
wellisw aar represe ntatief z~Jn maar de waterk
de gewens te is, geef dat dan aan.
6 MENSELIJKE ACTIVITEITEN
Vermeld of de activit eit een: a) recent voltooi de,
b) in uitvoer ing verkere nde,
c) doorlop ende
d) gepland e is.
hydrolo gische
vooral
ing,
toepass
van
indien
Geef,
aan.
eiten
activit
de
van
uenties
conseq
6.1 GEBRUIK VAN DE OMGEVING & 6.2 MENSELIJKE ACTIVITEITEN BINNEN
HET GEBIED, NIET TEN BEHOEVE VAN DE NATUURBESCHERMING :
Op deze plaats kunnen alle mensel ijke activit eiten die niet
primair het natuurb eheer beogen worden opgesomd. Te denken
recrea tie,
valt aan ruilver kavelin g, drinkwa terwinn ing,
eit een
activit
de
of
aan
jk,
vissen, enz. Geef, waar mogeli
de
voor
hebben)
(zal
heeft
effect
tig
gunstig danwel onguns
ische
econom
,
sociale
rijke
belang
er
of
en
natuurb escherm ing
de
of wetteli jke beperki ngen zijn met betrekk ing tot
aan
Denk
eiten.
activit
tige
onguns
el
eventue
van
ing
reguler
boezem gebiede n, vaarweg en en dergeli jke. Vermeld eventue el
de afstand van het natuurg ebied tot de locatie waar de
activit eit plaats vindt.
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Mogelijk kunnen Bestemmingsplannen en/of Structuurplannen
van dienst zijn bij de beantwoording van deze vraag.
6.3 INRICHTINGS- EN BEHEERSMAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE
NATUURBESCHERMING :
Als het doel van de maatregelen niet zondermeer duidelijk
is, probeer het doel dan aan te geven. Gebruik hiervoor het
eventueel beschikbare beheersplan.
7 BELANGRIJKSTE ONDERZOEKSPROGRAMMA'S :
Vermeld eventueel ook waarnemingsprogramma's van meetpunten.
8 LITERATUUR :
Categoriseer de lijst en sluit, indien er literatuur over
bestaat, de volgende onderwerpen in ieder geval in:
1. Overziehtsliteratuur voor wetenschappers
2. Overziehtsliteratuur voor niet-wetenschappers
3. Bodem en geologie
4. Hydrologie
5. Waterkwaliteit
6. Vegetatiekunde
7. Biologische inventarisaties
8. Autecologische studies
9. Geschiedenis en landgebruik
10. Natuurbeheer
Vermeld deze categorien bij de beantwoording van de vraag.
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Bijlage
Overzich t van de reeds verschen en SWNBL-rapporten
Deelrap porten
1 - Bepaling van de belangr ijkste standpla atsfakto ren. G.van
Wirdum, D.van Dam; 1984.
lA - Een schema voor de ecohydr ologisch e beschrij ving van
natuurge bieden. M.R.Dijkerna e.a.; 1985.
lB - Ecohydr ologisch e beschrij vingen en vergelij king van een
tiental natuurge bieden. M.R.Dijkerna e.a.; 1985.
lC - De invloed van ingrepen in de waterhu ishoudin g op de
versprei ding van moeras- en hooiland planten. A.P.Gro otjans;
1985.
- Bewerkin g van ecologis che indicati ewaarde nlijsten . G.van
Wirdum, D.van Dam; 1984.
2A - Respons ie van slootpla nten op standpla atsfakto ren: uitwerki ng
van een methode . C.W.N.Looman; 1985
3 - Fysiolog ische beteken is van enkele standpla atsfakto ren. W. van

2

Doorn; 1985.
- Bepaling van de belangr ijkste waterhui shoudku ndige variabel en.
Rijkswa terstaat e.a.; 1984.
4A - Geohydr ologisch e variabel en in relatie tot geselect eerde standplaatsfa ctoren. Rijkswa terstaat e.a., 1985.
4C- Calcium modeller ing in grondwa ter 1. Waterloo pkundig Laborato 4

rium; 1985.
4D - Calcium modeller ing in grondwa ter 2. Waterloo pkundig Laborato rium, 1985.
5

- Naar een methode van integra tie, karterin g en toepassi ng.

J.J.den Besten; 1985.
6 - Verkenn ing naar visueel- ruimtel ijke kenmerke n van water in het
Nederlan dse landscha p. J.V.Wäc kerlin; 1984.
6A - Globale landscha ppenkaa rt van Nederlan d naar visuele kenmerke n
van water J.de Jongh, O.Vaesse n; 1985.
7A- Wasserh aushalt von Forsten und Wälder und der Einflyss des
Wassers auf Wachstum und Gesundh eit von Forsten und Wälder: eine
Literatu rstudie. W.Hiege, 1985.

7B - Transpiratie en interceptie van bos: een literatuurstudie.
J.van Roestel; 1984.
8

- Verkenning karteringsmogelijkheden. Stichting voor Bodemkartering; 1984.

9A - Inventarisatie en evaluatie van methoden van vegetatiekarteren. H.de Vries; 1985.
9B- Remote sensing: een methode. J.W.van den Brink, G.van Wirdum;
1985.
Interimrapporten
-Voortgangsrapport. Overzicht resultaten fase 1, 1984.
- Interimrapport. Overzicht resultaten verkennende fase (1 en 2).
J.G.Vermeer, 1985.
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