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15JAARWLO

IndejarennahetEuropeesMilieujaarN70raaktemeninruimerekring
overtuigdvandenoodzaakomdeachteruitgangvanmilieuennatuureen
halttoeteroepen.Eensystematischeinventarisatievanhetnatuurlijk
milieuwasdaartoeeeneerstevereiste,zohaddenreedseerderenkele
pioniersuitdewereldvandenatuur-enlandschapsbeschermingverkondigd (1).NahetN70-jaarresulteerdedezeovertuigingineenbrede
belangstellingeneengroeiendeaandachtookbinnendeoverheidvoor
milieu-inventarisaties.
Indatklimaatwerdenprojectenopgezetengepubliceerd als"Dekleuren
vanZuidwest-Nederland",hetKrommeRijn-landschap,deUiterwaardenkartering,deGroeneRuimteArnhem-Nijraegenen,inopdrachtvandeRijksplanologischeDienst,delandelijkemilieukartering.OokInveleprovincieswerdenomvangrijkemilieu-inventarisatiesgehouden.Endaarmeeontstondookbehoefteaaneenverenigingdiezou"strevennaareenzogroot
mogelijkinzichtindeoecologischestructuurenfunctievanlandschappendoormiddelvangeïntegreerd onderzoek,zowelnaarpatroonals
proces"(2).
DeWerkgemeenschapLandschapsecologischOnderzoek,opgericht in1972,
steldezichverdertendoel"hetverworveninzichttendienstetestellenvannatuurbehoud enmilieubeheerenderesultatenvanhetonderzoek
toepasbaartemakenvoordeinrichtingenhetbeheervanderuimte".
Vanuitdezedoelstelling,gerichtophetwetenschappelijkonderzoeken
opdetoepassingervanindepraktijk,heeftdeWLOzichontwikkeldtot
watzijnuis:eenverenigingdiebiologen,fysisch-geografen,landschapsarchitecten,stedebouwersensoclaal-geografenverenigtopbasis
vanhunbetrokkenheidbijdelandschapsecologie.Demiddelenwaarmeede
WLOhaardoelentracht tebereikenblevenindeafgelopenvijftienjaar
inwezendezelfde.Maaraardeninhoudvandezemiddelenveranderden,
metdeontwikkelingvandelandschapsecologie,wel.Zowerd tijdensen
nadestudiedagovernatuur-enlandschapswaardering in1976eenfundamenteleenfellediscussiegevoerdoverhetvóórenvooralhettégenvan
waarderingenvermengdmetinventarisaties.Tienjaarlaterwerdbijeen
studiedagovermilieukarteringeenbezonkendiscussiegevoerdovervooralmethodischeproblemenenwetenschappelijke toetsing.Ookdeonderwerpenkeusvoordestudiedagenweerspiegeltdeontwikkelingvandelandschapsecologie:vanveelaandachtvoorgebieden(hetGooi,deVeluwe,
Mergelland)naarmeerthematischeonderwerpen,theorievormingenmethodenentechnieken.

(1)dr.H.P.Gorter,Ruimtevoornatuur,'s-Graveland1986
(zieblz. 139:Nederlandsnatuurwordtgeïnventariseerd)
(2)ReglementenvandeWerkgemeenschapLandschapsecologischOnderzoek

In 1974gaf deWLO voor het eerst eenMededelingenblad uit. In 1984is
dat uitgegroeid tot het wetenschappelijk tijdschrift "Landschap",dat
onder deze naam inmiddels aan z'n vierde jaargang bezig is.
Vanuit de WLO zijnvanaf het begin van de jaren '80krachtige impulsen
gegeven gericht op een internationale ontwikkeling van de landschapsecologie. Na het eerste internationale congres (in Veldhoven)werd een
internationale organisatie opgericht onder wiens auspiciën inmiddels
twee seminars en een symposium zijn gehouden.
Het symposium ter gelegenheid van het derde lustrum draagt alle kenmerken van de inmiddels klassieke thema's die in deWLO inde afgelopen
15jaar aan de orde kwamen. Het zal echter in de komende tijd niet meer
voldoende zijn om zorgvuldig verzamelde gegevens over het (natuurlijk)
milieu te vertalen naar randvoorwaarden voor het ruimtelijk en het
milieubeleid.
De landschapsecologie zal ook bouwstenen moeten aandragen voor een
beleid dat inspeelt op nieuwe kansen voor natuur en landschap. Of die
kansen benut kunnen worden zal mede afhangen van de creativiteit van
onderzoekers en beleidsvoorbereiders. Voor de WLO ligt hier een taak
voor de komende jaren.

A.C. Bertoen
voorzitter WLO

Toespraak van drs.J.B. Pieters, plv. DirecteurGeneraal Landelijke Gebieden enKwaliteitszorg t.g.v.
WLO Lustrum Congres "Produktiebeperking in de landbouw:
nieuwe kansenvoor natuur en landschap", 14mei 1987
Dames enHeren,
Vijftien jaarWerkgemeenschap Landschapsecologisch
Onderzoek enwederom staat de relatie landbouw-natuur
centraal ennog wel onder de optimistische titel
produktiebeperking inde landbouw: nieuwe kansen voor
natuur en landschap.
De ULO heeft in de loop der jaren steeds meer vorm en
inhoud gegeven aanhaar werkzaamheden. Dit is onder
andere goed te zien aan de manier waarop de
Werkgemeenschap haar informatie verspreidt. Het
WLO-mededelingenblad, de eerste spreekbuis van de WLO,
is opgevolgd door het zeer professionele blad
"Landschap". Deze vooruitgang is tekenend voor de wijze
waarop de WLO zijnpositie enwaarde heeft verworven en
bestendigd.
In de eerste jaargang vanhet WLO-mededelingenblad kwam
ik een artikel tegen onder de titel "Voorlopig overzicht
van lopend onderzoek ter evaluatie van de invloed van
cultuur-technische werken ophet milieu". Ook toen was
er dus al aandacht voor de relatie landbouw en natuur en
landschap.
In de vele studiedagen, congressen enworkshops die de
werkgemeenschap organiseerde -bepaald een van de
succesfactoren vanuw vereniging -bleef dit onderwerp
terecht centraal staan. Immers,wie kan als ecoloog in
Nederland heen om deze cruciale relatie.
In die vijftien jaar heeft dewerkgemeenschap zich
steeds krachtiger ontwikkeld, zowel ophet front van de
theorievorming, van de onderzoeksprogrammering als op
het front vanhet stimuleren van beleidsrelevant
onderzoek. Ikwens deVereniging toe de komende vijftien
jaar eenzelfde dynamiek en ontwikkeling te blijven
vertonen en feliciteer u met dit lustrum.
De themakeuze vanvandaag is zowel voor de hand liggend
als verrassend.
Het isvoor dehand liggend omdat er momenteel van alles
aan dehand ismet de landbouw en omdat veranderingen in
de landbouw gevolgenhebbenvoor de natuur en het
landschap.

DelandbouwinEuropaheeftletterlijkenfiguurlijk
grenzenbereikt.Grenzenindeafstemmingtussenvraag
enaanbodengrenzeninmilieuhygiënisch-ecologische
zin.Bovendienstaatdelandbouwtechnologieallerminst
stilenlijkteronderinvloedvanteelttechnische
verbeteringenenbiotechnologische innovatieszelfsnog
eenversnellingoptetredeninde
produktiviteitstoename.Delandbouwzelvetrachtopdit
momenteennieuwtoekomstperspectieftevindenenwordt
daarbijvanallerleikantenkrachtiggeprikkeld.
Ikkomopditpuntnogterug.
Hetverrassendeelementindethemakeuze isuw
optimisme:de"nieuwekansen".
Eerderestudiedagenstondeninhettekenvande
negatieveeffectenvandelandbouwopnatuur-en
landschapswaardenofneutraler,zoalsop21mei1980,in
hetkadervan"Scheidenofverweven".
Ditoptimismewordtblijkenshetaankondigingsstencil
gevoeddoorderecentebesluiteninBrusselmet
betrekkingtotdeproduktiebeperkingenendoor
beschouwingenoverdelandbouwindeNotitieRuimtelijke
PerspectievenvandeRPD.
Devraagisnuuiteraardofditoptimismeterechtisen
hoereëelwedekansenmoeteninschattendatderelatie
tussenlandbouwennatuurenlandschapbinnenkortineen
anderdaglichtkomttestaan.Devraagisookhoevanuit
hetnatuur-enlandschapsbeleiddehuidigeveranderingen
indelandbouwkunnenwordenbijgestuurdopdater
werkelijkeenbeterperspectiefvoorafstemminggaat
ontstaan,ofsterkernog:daternieuwekansenontstaan
voornatuurenlandschap.
DamesenHeren,
Allereerstwilik-wellichtwatontnuchterend -alte
grootoptimismetemperen.
IndeNotitieRuimtelijkePerspectievenissprakevan
onttrekkingvanagrarischegrondenwaarbijwordt
gesuggereerddathet,afhankelijkvandematevan
produktiebeperkingenhetgekozenruimtelijkmodel,zou
kunnengaanom50à100.000haindekomendetwintig
jaardanwelomeen"taakstellendeonttrekking"van
200.000ha.

Als we de tekst doorlezen op wie die "onttrekker" zou
moeten zijn dan gaat het naar demening van de RPD om de
overheid. De taakstelling vanhet Meerjarenprogramma NLB
1988-1992 laat echter zien dat met dehuidige financiële
middelen per jaar zo'n 1250ha aan de landbouw kan
worden onttrokken (als tenminste minister Ruding de L&V
begroting de komende jaren ontziet).
De RPD verwacht kennelijk dat er middelen gevonden
kunnenworden om 2500 à 10.000ha per jaar te kunnen
kopen.
We spreken dan over f 87,5 min à f 350rnlnper jaar.
Ikben benieuwd welk departement een dergelijk bedrag
gaat opvoeren op zijn begroting.
Anderen spreken nietvan onttrekking, maar over uitstoot
van landbouwgronden en laten dan inhet midden wie de
uitgestoten gronden gaatkopen enbeheren. Studies van
de produktiedirecties Akker- enTuinbouw en Veehouderij
en Zuivel hebben evenwel uitgewezen dat een autonome
uitstoot van landbouwgronden als gevolg van de
produktiebeperkingen slechts in eenbeperkt aantal
situaties teverwachten zal zijn. De boeren zullen
veeleer reageren door verschuivingen in de
bedrijfsvoering zoals vervanging van duur gekocht
krachtvoer door zelf geteelt goedkoper ruwvoer zoals
snijmais, door verschuiving binnen het ruwvoer, door het
voeren van een ruimere vruchtwisseling in de akkerbouw
danwel door het ontwikkelen van een neventak op het
bedrijf.
Mijns inziens zal er dus zeker opkorte termijn noch van
actieve onttrekking noch van spontane uitstoot van
landbouwgronden op een schaal vanbetekenis sprake zijn.
Degenen die met deze gronden demooiste en beste
bedoelingen hadden moet ik dus teleurstellen, hoe graag
ik ookvanuit debelangenvan natuur en landschap extra
grondenbeschikbaar zouwillen hebben. Daarbij blijft
overigens wel de vraag wie al deze gronden zouden moeten
beheren.
Maar wat is er dan op 2en 3maart inBrussel besloten
zult u zichwellicht,gaan afvragen enwat wordt dan
bedoeld met het veelgehoorde begrip extensivering.
Op dit punt wil ik eerst een misverstand rechtzetten.
Als landschapsecologen spreken over extensivering dan
bedoelen ze meestal een aanzienlijke vermindering van de
cultuurdruk per ha waardoor de natuur- en
landschapswaarden van dergelijke hectares behouden
kunnen blijven of zelfs kunnen toenemen.

Landbouweconomen bedoelen met extensivering daarentegen
een gemiddelde vermindering van de inzet van
produktiemiddelen per ha.
Of een dergelijke extensivering tot een feitelijke
vermindering van de cultuurdruk ennatuur- en
milieuvriendelijker situatie zal leiden ismaar helemaal
de vraag en zal niet vanzelf gerealiseerd worden. Er mag
een zekere bijdrage worden verwacht aan de
milieuhygiënische situatie inhet landbouwareaal en dat
is ook eenbittere noodzaak.
Erwordt overigens momenteel wel nagedacht hoe bij
landbouwkundige extensivering ook zoveel mogelijk baten
voor de natuur kunnenworden bereikt.
Datbetekent met name aandacht voor de ruimtelijke
schaal waarop dergelijke extensiveringsmaatregelen
worden toegepast, maar ook de lokaties waar dat gebeurt.
Zo lijkenbetere perspectieven aanwezig bij een grotere
schaal danhetbedrijfsniveau,maar is anderzijds op
bedrijfsniveau de lokatie weer van grootbelang. Dit
laatste bijvoorbeeld ook voor de lokatie-afstemming
aangrenzende bedrijven.
Nederland heeft als gevolg van de Brusselse besluiten
tenminste de plicht om ófvoor rundvlees, ófvoor granen
ófvoor wijn een extensiveringssubsidieregeling op te
stellen. Voor wijn kan ikkort zijn; nog verder
extensiveren van de Pietersberg zal niet echt helpen.
Gezien de bescheiden rolvan de granen en de
rundvleesproduktie inNederland zullen de positieve
consequenties van een dergelijke regeling voor natuur,
milieu en landschap zeer gering zijn.
Dames enheren,
Betekent dit nu dat ikhet optimisme inhet congresthema
van vandaag geheel afwijs. Neen, dat is nadrukkelijk
niet het geval.
Zeker op de langere termijn zalhet ontegenzeggelijk zo
zijn dat er door de produktieverandering in de landbouw
letterlijk en figuurlijk ruimte ontstaat voor een beter
milieu,voor meer begeleidende natuur inhet agrarisch
cultuurlandschap enwellicht ookvoor natuurontwikkeling
ter versterking van bestaande natuurgebieden en het
verbeteren van ecologische relaties tussen gebied. Mijn
stelling is echter dat eenal tejuichend optimisme zal
leiden tot grote teleurstellingen.

Erisnogeenlangewegtegaanomvanuitdegunstiger
uitgangssituatiedienuisontstaanfeitelijkewinstte
boekenvoorhetmilieu,denatuurenhetlandschap.Die
winstkomtooknietvanzelfmaarzaldoorgerichte
sturing,begeleidingenstimuleringvande
ontwikkelingentotstandgebrachtmoetenworden.
Hetdoetmeindatverbanddanookdeugdtekunnen
mededelendatbinnenhetministerievanLandbouwen
Visserijeenvruchtbaresamenwerkingaanhetgroeienis
tussendelandbouwproduktiedirecties ende
kwaliteitsdirectieszoalsNMF.Dezesamenwerkingheeft
alstoekomstperspectiefenerzijdseenhoogwaardige,
schoneenduurzamelandbouwdiebijdraagtaaneen
cultuurlandschapmethogekwaliteitenophetgebiedvan
natuurenlandschap.Anderzijdszijnerperspectieven
vooreenversterkingénontwikkelingvannatuurmeer
gescheidenvananderefunctiesgerichtopde
totstandkomingvaneenstabielecologischenetwerkvoor
onsland.DediscussiesbinnenLandbouwenVisserijover
de4eNotaROzijnuiteraardmedeeenstimulansvoor
verdereuitwerking.InhetNationaleNatuurbeleidsplan
zaldeuitwerkingzekeralsnieuwstrategischbeleid
gaanwordengeformuleerd.Eennieuwestimulansdiehard
nodigisvoorhetbeleidtenaanzienvannatuuren
landschapgezienenerzijdsdehuidigezorgwekkende
situatieenanderzijdsdevoorzichtigeoptimische
toekomstperspectieven.
Damesenheren,
Ikhoopenverwachtdatditcongreswaardevolleideeën
zalopleverenoverdevraaghoenieuwekansenvoor
natuurenlandschapinonslandgevondenkunnenworden.
Ikwensueenvruchtbarecongresdagtoeenverklaar
daarmeeditcongresvoorgeopend.

ONTWIKKELINGEN IN GRONDGEBRUIK
KANSEN EN BEDREIGINGEN

Bram van de Klundert
RijksplanologischeDienst,Ministerie VROM.
Dit artikel isgeschreven oppersoonlijke titel.

Samenvatting
In dit artikel worden demogelijkheden voor natuurontwikkeling en verweving van landbouw en natuur inde komende decennia verkend. Sterk bepalend
daarbij zijn het politiek-maatschappelijk draagvlak, ruimteclaims op het
landelijk gebied, demilieukwaliteit en de ontwikkelingen inde landbouw
zelf.
De politiek lijkt te streven naar bescheidener doelstellingen en scherpere
prioriteitstelling dan inhet verleden.Het maatschappelijk draagvlak voor
functionele verweving blijkt klein te zijnmaar onder invloed van deveranderingen inhet landbouwbeleid zou dit kunnen groeien. Demilieukwaliteit zal de komende decennia, zeker waar het vormen van diffuse verontreiniging betreft, slecht blijven.Vooral de oligotrofe systemen in de zandgebieden hebben daarom weinig perspectief.
Wat betreft de ontwikkelingen inde landbouw zelf wordt het onwaarschijnlijk geacht dat er op grote schaal grond uitproduktie zou kunnen gaan.
Wel isextensivering van graslandgebruik inbepaalde gebiedenmogelijk. In
de akkerbouw zal eventuele ruimte op de grondmarkt grotendeels worden opgeslokt door verruiming van de vruchtwisseling.
De conclusie isdat de kansen voor natuurontwikkeling zichvooral voordoen
inhet rivierengebied en delen van het (veen)weidegebied.De kansen voor
verschillende vormen van verweving zijn in bepaalde veenweidegebieden
goed. Inde overige gebieden doen zich goede kansen voor maar dan zijn wel
beleidsaanpassingen nodig.
Inleiding
In dit artikel worden demogelijkheden voor natuurontwikkeling en verweving van landbouw en natuur inde komende decennia besproken. Aanleiding
voor deze vooruitblik zijn de veranderingen inhet EGlandbouwbeleid die
noodzakelijk zijngeworden door degroeiende overschotten en de daaraan
gepaarde groeiende budgettaire problemen. De vooruitblik vindt plaats
tegen de achtergrond van de werkzaamheden aan de Vierde Nota voor de Ruimtelijke Ordening.
Ervaringen met toekomstscenario's uit het verleden leren dat voorspellen
een hachelijke zaak is.Scenario's gaan per definitie uit van een verrassingsvrije toekomst en zijn daarom per definitie onzin als zeworden beschouwd als voorspellingen. Het nut van scenario's ligt vooral in het feit
dat ze attenderen op samenhangen en de consequenties van keuzen.Meer pretenties heeft dit artikel dan ook niet.
In de landbouw is sprake van een trendbreuk indé zin dat voor het eerst
(althans inde geschiedenis van demoderne landbouw inNederland) serieus
sprake isvan een noodzaak om de groei inde produktie af te remmen.
Bovendien isdeproduktie zo intensief geworden dat de landbouw niet
alleen ernstige milieu-effecten oproept maar ook de duurzaamheid van het
producerend vermogen van de grond aantast.

Demogelijkheden voor natuurontwikkeling en verweving op langere termijn
zijn echter niet alleen afhankelijk van de ontwikkeling inde landbouw
zelf.Ruimteclaims vanuit andere sectoren kunnen het landelijk gebied verder verkleinen en versnipperen. Voorts isde kwaliteit van het milieu een
belangrijke factor evenals het politieke enmaatschappelijk draagvlak.
Deze vier punten worden nu kort besproken waarna zal worden ingegaan op de
perspectieven voor natuurontwikkeling en verweving.
Het politieke en maatschappelijke draagvlak
Dewensen die de natuurbescherming inhet verleden formuleerde waren bijna
steeds een reactie op ontwikkelingen inde landbouw.Toen de landbouw in
het begin van deze eeuw haar areaal begon uit te breiden (en heidevelden
ging ontginnen ten behoeve vanmeer intensievere vormen van grondgebruik)
richtte de natuurbescherming zich nog voornamelijk op het behoud van de
zogenaamde woeste gronden.
Na de oorlog werden nieuwe technieken op grote schaal en steeds sneller
ingevoerd. Het grondgebruik werd intensiever en bovendien bood detoetreding tot de EGmogelijkheden voor verdere specialisatie enproduktiviteitsstijging. Met de veranderingen in het agrarisch gebruik van de landelijkegebieden veranderde en verbrede zich het wensenpakket van de natuurbescherming. In deOriënteringsnota ging het nog slechts om de bescherming
van "de natuurgebieden". Daarna ging het snel. Met de Nota Landelijke
Gebieden,de groene nota's en de "groene" structuurschema's werden de
doelstellingen uitgebreid tot 200.000 haRelatienota, 700.000 haWaardevolle Agrarische Cultuurlandschappen, Grote Landschapseenheden, Grote Eenheden Natuurgebied,Nationale Landschappen etc.
De wensen groeiden maar de discrepantie tussen doelstellingen en resultatengroeide zomogelijk nog sneller. Als de zogenaamde zwaluwstaartkaart
van de groene structuurschema's een selectie van essentiële doelstellingen
van het rijksbeleid moet voorstellen toont dat niet alleen aan hoe groot
de tegenstellingen inonzemaatschappij zijnmaar ook dat het discrepantiespook lijkt te zijn ingebouwd. Sinds het verschijnen van de genoemde
nota's zijn zowel deproblemen als het pakket doelstellingen nog gegroeid.
De rijksoverheid heeft inmiddels nota's over natuurbeleidsplanning, natuurontwikkeling en soortsgerichte beschermingsprogramma's aangekondigd.
Aan een kant erkent de rijksoverheid blijkbaar dat er steeds complexere
planning noodzakelijk isom tegengestelde doelstellingen met elkaar te
verzoenen. Aan de andere kant istegelijkertijd een roep om vereenvoudiging en regelgeving en realistische doelstellingen.
De politiek heeft aan deVierde Nota in ieder geval de eisgesteld dat hij
sober en selectief moet zijn.Hijmoet zich beperken tot de kernen van het
rijksbeleid die de overheid ook daadwerkelijk kan realiseren en waarvoor
eenmaatschappelijk draagvlak aanwezig is.
Bijde bepaling van prioriteiten mogen vanzelfsprekend niet alleen haalbaarheid en andere vormen van opportunisme een rol spelenmaar echt tegen
de stroom inroeien heeft ook niet veel zin.
Zo blijkt uit evaluaties van het Bestemmingsplan en deRelatienota dat
beleidsdoelstellingen nog zomooi kunnen zijn,als het draagvlak ervoor
ontbreekt ishet resultaat beperkt. Inhet kader van deRelatienota waren
eind 1985 slechts voor 4699 ha beheersovereenkomsten afgesloten en dat dan
nog voornamelijk inhet veenweidegebied. Ingebieden zoalsde zandgronden
zijn beheersovereenkomsten blijkbaar nauwelijks inpasbaar. De magere resultaten zijn niet alleen verklaarbaar vanuit bedrijfstechnische factoren,
ook procedurele enpsychologische factoren spelen een rol.Bestemmingsplanvoorschriften lijken redelijk teworden geaccepteerd en nageleefd voor
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zover ze betrekking hebben op b.v. het behoud van landschapselementen en
het reguleren van de bebouwing.Regels met betrekking tot het beheer van
percelen roepen veel meer weerstanden op en worden veelvuldig overtreden.
Ruimteclaims
Afgelopen decennia werden jaarlijks aanzienlijke oppervlakten aan de landbouw onttrokken door andere sectoren. Inde komende decennia lijkt dat
veelminder teworden.
Wonen en industrie zullen terugvallen van zo'n 10.000 haper jaar tot aanvankelijk 5à 6000 haper jaar en uiteindelijk tot zo'n 2000ha.
Wat betreft de infrastructuur lijkt de hoofdstructuur zo langzamerhand wel
te zijngerealiseerd. DeRandstad en de internationale verbindingen vragen
nog aandacht maar meer inde vorm van het oplossen van knelpunten dan het
grootscheeps aanleggen van nieuwe verbindingen. Zorgwekkend is overigens
wel dat er nog een forse groei van de automobiliteit wordt verwacht.Het
isnog onduidelijk wat daarvan de ruimtelijke enmilieuhygiënische consequenties zijn en of die überhaupt acceptabel zijn.
Voor recreatie en toerisme wordengeen grote ruimtelijke claims verwacht
behoudens enkele bungalowparken engolflinks.
Bosbouw wordt, zo blijkt uit de reacties op deNotitie Ruimtelijke Perspectieven (1986), voorlopig niet rendabel geacht.
Gezien de beperkte claims lijken vooral de ontwikkelingen inde landbouw
zelf en demilieuhygiënische kwaliteit bepalend te zijn.
Milieukwaliteit
Wat betreft het milieu is het beeld veel somberder. Inde milieubescherming heerste inde zestiger en zeventiger jaren nog de verwachting dat de
problemen die toen nog voornamelijk een stedelijk/industrieel karaker
leken tehebben,op redelijke termijn oplosbaar zouden zijn.Net als bij
de natuurbescherming blijken de problemen echter steeds structureler,
alomvattender enmoeilijk oplosbaar.Ook hier treedt een explosieve groei
van planfiguren op.Was dewetgeving aanvankelijk in hoofdzaak nog eenvoudig gericht op bodem,water en lucht,het rijk werkt nu ook aangebieds-,
stof-,proces-en effectgerichteprogramma's.Ook hier wordt het discrepantiespook alsmaar groter.Voor natuur en landschap zijn vooral deverschillende vormen van diffuse verontreiniging eengroot probleem. Enkele
voorbeelden van demilieuthema's verzuring,vermesting en verspreiding en
verdroging kunnen goed aangeven waar wel en waar nauwelijks kansen voor
natuurontwikkeling bestaan.
Wat betreft de verzuring isde alarmklok geluid maar veel verder zijn we
nog niet.Een groot deel van onze zure depositie inde vorm van stikstof- en zwaveloxiden isafkomstig uit het buitenland. Onze bovenwindse
buren hebben nog niet veel bereidwilligheid getoont de uitstoot terug te
dringen.Bij ammoniak ligt dit anders.Ammoniak draagt inNederland voor
30% bijaan de zure depositie en isveel meer een nationaal probleem en
dan nog in het bijzonder inde zo kwetsbare zandgebieden.Rond 2000 zou de
basisdoelstelling van 1270 mol zuurequivalent per haper jaar moeten zijn
bereikt door een reductie van de emissies met 50%.De operationalisering
van dit beleid staat nog inde kinderschoenen en bovendien is in eenaantal gebieden,waaronder de concentratiegebieden van de intensieve veehouderij, een reductie van 50%niet voldoende om op basiskwaliteitsniveau te
komen.
Alsdie basiskwaliteit al wordt gehaald dan blijft nog het feit dat een
belasting op het niveau van basiskwaliteit veel te hoog isvoor bossen en
oligotrofe natuurgebieden. Er zijn gegronde redenen om aan te nemen dat
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voor dergelijke gebieden nogmaals een halvering van de belasting nodig is.
Aan dit sombere perspectief ten aanzien van de verzuring isonlangs nog
een element toegevoegd. Uit recent onderzoek blijkt dat door verzuring zo
veel aluminiumionen worden vrijgemaakt dat niet alleen de waterwinning
wordt bedreigd maar dat ook inde laatste niet-vermeste beken problemen
gaan optreden doordat hogere organismen worden vergiftigd (1987).
Wat betreft de vermesting iser nu in het kader van deWet Bodembescherming en deMeststoffenwet eenpad uitgezet om tegen het jaar 2000 de overmatige bemesting zo ver te hebben teruggedrongen dat er niet meer fosfaat
op de bodem wordt gebracht dan het gewas onttrekt. Dat lijkt aardig (en
zal nog een forse beleidsinspanning vragen alsmen zich realiseert dat in
veel gemeenten het overschot in 1983 al 300 tot 500 kg fosfaat per habedroeg en sinds die tijd nog gemiddeld 20%groeide) maar lost bepaald nog
niet alle problemen op.Ten eerste zullen volgens schattingen van Stiboka
(1986) zelfs bij effectief beleid nog 4000 ha fosfaatverzadigde gronden
ontstaan. Inde genoemde wetten zijn weliswaar regels gesteld voor het
gebruik van deze gronden maar het lijkt onwaarschijnlijk dat er nergens
fosfaat zou doorslaan. Controle op de naleving van de regels en het vinden
van de fosfaatverzadigdegronden zijn immers niet eenvoudig.Ten tweede
blijft het probleem van de hoge nitraatgift bestaan. Ingebieden waar de
mestgift nauwelijks zal dalen onder invloed van demestwetgeving kan de
top van het grondwater, om eenorde van grootte aan tegeven, nog worden
belast met 200-300 kg stikstof per ha.
Voorts is het denkbaar dat inde nog zwaarder belaste gebieden de fosfaatgift wel zal dalen (door wijziging inde veevoedersamenstelling) zonder
dat de nitraatbelasting afneemt.
Ook problemen die temaken hebben met verdroging en verspreiding kunnen
hier slechts worden aangestipt.
Bij verspreiding ishetprobleem van de vervuiling van degrote rivieren
een van demeest dominante.Degebieden die afwateren opRijn enMaas zijn
zogroot dat het een illusie is om te verwachten dat deze rivieren dekomende decennia echt schoon zullen worden. Zelfs de meest basale zuiveringstechnieken worden inBelgië bijvoorbeeld nog volstrekt onvoldoende
toegepast.
Het probleem beperkt zich inNederland niet tot onderwaterbodems of vervuilde uiterwaarden. Vrijwel heel laag Nederland wordt doorgespoeld met
Rijn- of Maaswater.
In grote delen van hoog Nederland wordt al rivierwater aangevoerd en dit
kan de komende jaren nog aanzienlijk worden uitgebreid.
Dat isonder andere nodig,en zo zijn we bij het thema verdroging aangeland, omdat de afvoer van oppervlaktewater in de zandgebieden zo "geperfectioneerd" isdat er inde loop van de zomer steeds grote watertekorten
ontstaan. De gemiddelde grondwaterstand daalde de afgelopen decennia inde
zandgebieden 30 tot 75 cm.Onttrekking van grondwater wordt daarom steeds
problematischer.
De conclusie uit het bovenstaande kan zijn dat het perspectief voor oligotrofe systemen zeer somber is endit in het bijzonder voor de zandgronden.
Landbouw
De landbouw veroorzaakt milieuproblemen maar heeft er ook onder te lijden.
Tevens heeft de landbouw temaken met problemen die samenhangen met intensief grondgebruik zoals erosie en achteruitgang van de bodemstructuur (zie
artikel Baaijens in dit nummer).
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Zo mogelijk nog sterker grijpt hetprobleem van de structurele overschotten op de landbouw in.DeEG-landbouwbegroting dreigt te bezwijken onder
de groeiende uitgaven voor prijssubsidies. Contingentering, prijsverlaging, al dan niet verplichte braak en tal van flankerende maatregelen zijn
indiscussie.
Er lijkt brede overeenstemming te bestaan over het feit de afzetmogelijkheden van de landbouw alsgeheel niet meer dan 0,5 à 1%per jaar zullen
groeien (tenzij er geheel nieuwe markten worden gevonden zoals basisprodukten voor industriële bewerking) terwijl deproduktiviteitsstijging in
Nederland gemiddeld circa 2%per ha of per dier per jaar kan bedragen.
Deze tweegegevens simpelweg combinerend zou er in 2005 eenoverschot aan
van 3à400.000 ha kunnen zijn. Zoals hieronder wordt uiteengezet isdit
sommetje echter al tesimpel.Figuur 1geeft een beeld van de ontwikkeling
van de benodigde capaciteit tot 1993 aanname van blijvende contingentering
voor melk en beperkte groei inafzetmogelijkheden, zonder correctie voor
de factoren die op het eind van deze paragraaf worden besproken.

0M

Figuur 1: De ontwikkeling van de benodigde capaciteit iadierplaatsen
voor veehouderijen in hectares voor de overige bedrijfstakken
tussen 1985 en 1995 op basis van de geschatte ontwikkeling van
de afzet en deproduktiviteitsstijging. (Niet gecorrigeerd voor
wijzigingen inde bedrijfsvoering of introductie van nieuwe
Produkten inde akkerbouw).
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In 1968 speelde een enigszins vergelijkbare discussie.Tijdens eenplenairevergadering van de contact-commissie voor natuur- en landschapsbescherming begon Mansholt zijn redemet de stelling dat de landbouw op een keerpunt stond en toonde aan dat onttrekking van gronden financieel enmaatschappelijk een goede zaak was.Het antwoord van de contact-commissie op
zijn redewas een kaart met daarop aangegeven welkegebieden vanuit een
oogpunt van natuur- en landschapsbehoud in aanmerking kwamen voor onttrekking of extensivering. Een zeer groot deel daarvan lag op de zandgronden
waar, zoals hieronder uiteen wordt gezet,de kansen nu juist klein lijken.
Uit de gang van zaken sindsdien kunnen we leren dat het geen zin heeft om
wensen te formuleren die niet goed aansluiten op ontwikkelingen in de
landbouw(politiek). De gang van zaken sinds 1968 leert ook dat bijpogingen tot vooruitblikken een flinke dosis bescheidenheid op zijn plaats is.
Een ontwikkeling die inmaatschappelijk opzicht rationeel lijkt hoeft dat
voor een sector of een individu bepaald niet te zijn. InNederland zal
grond uitproduktie laten gaan het laatste zijn dat voor de individuele
boer in aanmerking komt.
In deNotitieRuimtelijke Perspectieven (NRP) zijn enkele denkbeelden/beleidsvarianten geschetst alsantwoord op degeschetste overschottenproblematiek.Het zou te ver voeren om deze hier uitgebreid aan de orde te stellen.Belangrijker zijn de reacties op de denkbeelden. Ingrote lijnen zijn
er twee "scholen" te onderscheiden. De ene school richt zich op contingentering van de produktie enmilieuhygiënisch verantwoorde produktiewijzen
die onder andere door extensivering zijn te bereiken. Inkomen enwerkgelegenheid spelen hierbij een rol.De andere school ziet meer heil in een
marktgericht beleid (omdat de Nederlandse boer de concurrentie wel zou
aankunnen) en de toepassing van milieutechnologie.
Demeeste reacties lijken overeen te stemmen opde volgende punten:
Er isnog een behoorlijke jaarlijkse groei van de produktiviteit
mogelijk
Grote veranderingen inde ruimtelijke spreiding van produktierichtingen worden niet verwacht
Voor akkerbouwgebieden met veel rooivrucfrten isde noodzaak van een
ruimere vruchtwisseling vrijwel onomstreden.
Sinds de NRP isverder gestudeerd. Uitgaande van een blijvende quotering
voor melk en suiker en een geleidelijke prijsverlaging voor de overige
marktordeningsprodukten lijken de volgende ontwikkelingen plausibel:
Inde weidebouw zal het aantal koeien tientallen procenten kunnen
dalen omdat deproduktie per koe nog aanzienlijk kan stijgen. Bij een
gequoteerde produktie zalmen proberen de krachtvoergift terug te
dringen en de ruwvoergift van eigen bedrijf op te voeren.Er gaat
daarmee inderdaad veelgrond uit produktie maar dat zal gebeuren in
deVerenigde Staten,Thailand etc. en niet in Nederland.
Ingebieden waar de veebezetting op dit moment al laag is (minder dan
1,9 melkkoe per hectare) kan de ruwvoeropname van de koeien echter
nauwelijks nog worden opgevoerd. Geleidelijk dalende produktiequota
zullen hier tot een relatief overschot aan grond of extensivering van
het gebruik leiden behalve ingebieden waar ook andere vormen van
agrarisch gebruik in aanmerking komen.Op korte termijn kan dit gaan
spelen indelen van Noord-Holland (Waterland) ende uiterwaarden. Op
langere termijn kan ook inFriesland extensievering optreden maar
niet in het groene hart.
Het isgoed denkbaar dat op termijn grote gespecialiseerde bedrijven
ontstaan naast kleinere extensieve omdat grote kapitaalkrachtige bedrijven quota kunnen opkopen. Zowel indemelkveehouderijals in de
akkerbouw kan in bepaalde gebieden een grote behoefte ontstaan aan
vervangende of aanvullende inkomsten.
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Als quota echt vrijverhandelbaar worden (en er zijn recent voorstellen in die richting gedaan door de PvdA en de.W D ) dan kunnen de
ruimtelijke effecten veel groter zijn.Gebieden dieminder goed zijn
ingericht en waar de inkomens laag zijn zouden kunnen worden leeggekocht.Als er geen alternatieve aanwendingsmogelijkheden zijn voor
het agrarisch gebruik kunnen dergelijke gebieden verpauperen.
Ook moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat de melkprijs
naar beneden wordt gebracht en demarkt weer vrijwordt gegeven. In
dat geval zal naar verwachting bijna overal deproduktie intensief
blijven of worden.
In de akkerbouw heeft kostprijsverlaging een hogeprioriteit. Er zal
sterke druk op bedrijfsvergroting ontstaan.Als er geen andere marktbare gewassen worden gevonden,en demarkt daarvoor lijkt heel klein,
zou van onder invloed van EG-maatregelen een kunstmatig overschot aan
grond kunnen ontstaan. Ingebieden met veel rooivruchten isde noodzaak van een ruimere vruchtwisseling echter zogroot dat periodieke
braak heel goed inpasbaar is inde bedrijfsvoering.Dit proces is
goed voor het milieu ende duurzaamheid van het producerend vermogen
van de grond maar op zich nauwelijks interessant voor natuurontwikkeling. In graangebieden zoalshet Oldambt,waar geen behoefte is aan
ruimere vruchtwisseling, zal de ruimte op de grondmarkt wel groter
worden.
In landinrichtingsverband zullen er daarom meer kansen zijn voor
natuurbouw dan inhet verleden.Dit kan ingebiedenmet wind, of
watererosie of gebrek aangoed water ook heel functioneel voor de
landbouw zijn.Overigens wordt door sommigen ook gepleit voor in produktie houden vangrond vanwege demestoverschotten. In verhouding
tot de mestoverschotten isde betekenis van een verkleining van het
landbouwareaal op nationale schaal echter minimaal.Verlaging van
fosfaatgehalten inveevoer en technische verwerking zullen uitkomst
moeten brengen.
In de glastuinbouw, de vollegrondstuinbouw en de bollenteelt wordt
groei van het produktie-areaal verwacht. Inde intensieve veehouderij
wordt voorlopig geen groei van betekenis verwacht.De behoefte aan
grond op de individuele bedrijven blijft echter hoog omdat men de
grond nodig heeft voor de afzet vanmest.Als op termijn goedkope
mestverwerkingstechnieken beschikbaar komen kan dit beeld veranderen.
Hoewel er nog veel onzekerheden zijn wijst veel erop dat op korte termijn
het belang van de grond zal toenemen zowel in de akkerbouw (ruimere
vruchtwisseling) ende veehouderij (grondgebonden quotering)als in de
intensieve veehouderij (milieuwetgeving) waarbij indelen van hetmelkveehouderijgebied al wel extensivering kan optreden.Op wat langere termijn
zal voortgaande extensivering optreden indelen van het melkveehouderijgebied en een ruimere grondmarkt inde gebieden met veel akkerbouw en intensieve veehouderij.Op lange termijn zal het op regionale schaal mogelijk
worden om aan funktieverandering opwat ruimere schaal te denken.
Perspectieven
Op basis van het voorafgaande kunnen perspectieven voor natuurontwikkeling
en verweving worden geschetst.Demeest belangrijke uitgangspunten zijn
daarbijde volgende:
Demilieuproblematiek, vooral wat betreft de diffuse problemen,
blijft voorlopig ernstig.Vooral inde zandgebieden zijndeperspectieven daarom somber. In die gebieden is zelfs binnen de bestaande
categorieën uit het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud herbezinning en nadere prioriteitstelling nodig.
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In de akkerbouwgebieden zalgeengrond vrijkomen opgrote schaal maar
over het algemeen zal de druk op de grondmarkt wel wat lager worden,
met name ingebieden waar nu almeer extensieve vormen van akkerbouw
domineren. In landinrichtingsverband kan gebruik worden gemaakt van
deze ruimte voor natuur- en landschapsbouw. Dit geldt inhet bijzonder voor gebieden waar vormen natuur- en landschapssbouw een bijdrage
kunnen leveren aan het oplossen vanproblemen zoalswind- en watererosie of gebrek aan voldoendewater vangoede kwaliteit.
Het draagvlak voor kostbare inrichtingswerken ter optimalisering van
de produktie-omstandigheden kan in bepaalde regio's kleiner worden.
De behoefte aan aanvullende inkomens (zowel uit neventakken als uit
natuurbeheer of recreatieve voorzieningen) kan stijgen.
In demelkveehouderij zal inbepaalde regio's al op korte termijn
extensivering van behoorlijke omvang kunnen optreden.
Er zal dusgeen 'spontane" gronduitstoot optreden.Als men er tevens vanuit gaat dat de budgetten voor voor natuurbehoud en ontwikkeling niet
rigoreus zullen stijgen leidt dat op zichzelf (er zijnmeer argumenten)
tot de conclusie dat de verwevingsstrategie een belangrijk onderdeel van
het natuurbehouds- en ontwikkelingsbeleid moet blijven éndat voor natuurontwikkeling vooral situatieswaar sprake isvan 'werk met werk" maken
perspectiefvol zijn.Denk aanprojecten inde sfeer vanwateropslag en
watervoor- en nazuivering met behulp vanmoerassen (helofytenfilters).
Natuurontwikkeling
Bij het schetsen vanperspectieven voor natuurontwikkeling ishet interessant om daar de reacties opdeNRP bijte betrekken. In zekere zingeven
die een zeer actueel beeld van de wensen en verwachtingen inde wereld van
de natuurbescherming en daarbuiten.Drie àvier elementen blijken vaak
terug te komen:het belang van bestaande grotere kernen ende "vernatuurlijking" van het beheer (vooral bossen) wordt hoog geacht;bij natuurontwikkeling zou moeten worden gestreefd naar het behoud ontwikkeling van een
"representatieve" set ecosystemen; het belang van verbindingen (ecologische infrastructuur) wordt vaak genoemd en tenslotte lijkt er eenhernieuwde belangstelling te bestaan voor het ontwikkelen van gradiënten.
Vanuit de optiek van de ruimtelijke ordening ligt de uitdaging vanzelfsprekend niet het opgrote schaal onttrekken van landbouwgrond maar inhet
zodanig aanpassen van de ruimtelijke structuur dat natuurlijke kwaliteiten
duurzaam in stand kunnen blijven.De toekomstige dynamiek van de landbouw
biedt de gelegenheid om natuurlijke kwaliteiten die nu ineenmin of meer
toevallige ruimtelijke constallatie voorkomen op te nemen ineen meer
duurzame structuur en om natuurlijke kwaliteit te ontwikkelen die inhet
verleden zijn verdwenen maar wel kunnen bijdragen aan het verhogen van de
ruimtelijke kwaliteit.
Elementen van ruimtelijke kwaliteit zijn compositie, integratie en tijd.
In relatie tot natuurontwikkeling kan bijcompositiegedacht worden
aan het instandhouden of ontwikkelen van een diversiteit aan ecosystemen in een herkenbare ruimtelijke constellatie.Op nationale
schaal kandit worden vertaald indewens om met behulp van natuurontwikkeling van de hoofdecosystemen tenminste een representant te
behouden of te ontwikkelen.Op een nog hoger schaalniveau kan dat
betekenen dat vooral ruimtemoet worden geboden aan het versterken
van het "Wetland'-karakter vanNederland. Voorts zijn bij compositie
belangrijke vragen hoe het contrast tussen stedelijkheid en natuurlijkheid versterkt kan worden en opwelke schaal de afwisseling tussen natuur en andere functies optimaal is.
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Wat betreft integratie kan het bij natuurontwikkeling gaan om het
instandhouden van inmeerdere opzichten betek-enisvollebiotische en
a-biotische relaties.Het kan echter ook betekenen dat funktionele
relaties tussen natuur en andere funkties (recreatie,produktie van
zuiver water, hout of agrarische Produkten) zoveel mogelijk moeten
worden versterkt alsdaarmee vorm van efficiënt ruimtgebruik kanworden gerealiseerd.Waar bepaalde vormen van natuur vroeger een bijverschijnsel waren van een vorm van agrarische produktie, kan natuur ook
worden bezien als een volwaardig nevenprodukt van landbouw.
Tenslotte kan het element tijd indit geval van belang zijn als de
ruimtelijke ordening kan bijdragen aan het duurzaam voortbestaan van
natuurgebieden. Voor duurzaam voortbestaan zijn bijvoorbeeld oppervlakte, de ruimtelijke constellatie en de ruimtelijke relaties van
belang.Oude structuren en ruimtelijke relaties zijn verdwenen,gebieden zijn versnipperd. In veel gevallen isdaarom een behoudsstrategie alléén zelf niet voldoende om het duurzaam voortbestaan van
bestaande natuurgebieden te verzekeren. Er zullen nieuwe structuren
moeten worden ontwikkeld.
De wensen en demogelijkheden inhun samenhang beziend zou voor wat betreft natuurontwikkeling de volgende zeer globale fasering aande orde
kunnen zijn:
Op korte termijn dient het accent te liggen op handhaving en versterking (uitbreiding,bufferzones) van bestaande kernen.Vooral in bossen kan een verandering van het intern beheer nog veel verbeteren.
Waar zich kansen voordoen kunnen ook al op korte termijn nieuwe kernen tot ontwikkeling worden gebracht.Hierbij kan worden gedacht aan
het rivierengebied, delen van het veenweidegebied en deVoordelta.
Op middellange termijn kunnen verbindingszones tot stand worden gebracht.Gezien de relatief beperkte betekenis van ecologische infrastructuur inde zin van corridors en de relatief hoge kosten die
eraan zijn verbonden zijn verbindingszones vooral belangrijk als ze
ook een hoge intrinsieke waarde hebben.Mede gezien het voorafgaande
lijken zich dan vooral kansen voor te doen in laag Nederland zoals
inhet rivierengebied, het veenweidegebied en bijvoorbeeld de zone
tussen het FrieseWeidegebied endeWieden/Weerribben.
Op langere termijn kunnen netwerken worden verfijnd, vooral in de
zandgebieden kunnen zo allerlei kleinere geïsoleerde elementen weer
met elkaar in verbinding worden gebracht. Zeker waar de oorspronkelijk zeer fijnmazige structuur niet houdbaar blijkt kunnen meer
robuuste structuren nieuwe dragers worden.
Naar verwachting zal het met name inde zandgebieden pas op langere
termijn mogelijk blijken enkele representatieve beeksystemen engradiëntsituaties veilig te stellen.
In alle gevallen lijkt er weinig mogelijk zonder landinrichting. Zonder
inzet van dit instrument zullen "autonome" ontwikkelingen op zijn best
leiden tot het zich zeer verspreid voordoen van kansen.

Verweving
Wat betreft de kansen voor verweving is het beeld niet zonder meer gunstig. Inde reacties opdeNRP waren ten aanzien van dit thema dan ook
weinig optimistische geluiden te horen.
Toch zijn er nog kansen éngoede argumenten, in termen van ruimtelijke
kwaliteit,voor verweving. Ruimtelijke kwaliteit omvat,zoals hierboven al
werd gesteld, de begrippen compositie, integratie en tijd.Naar hunmaatschappelijke betekenis kunnen deze begrippen worden vertaald met belevingswaarde,gebruikswaarde en toekomstwaarde.

17

Wat betreft de belevingswaarde iseen belangrijk uitgangspunt dat in
een dichtbevolkt land alsNederland overal,binnen het gegeven landschapstype,een zo aantrekkelijk mogelijk landschap aanwezig moet
blijven. Het voorkomen van natuurlijke elementen maakt daar deel van
uit.
Wat betreft degebruikswaarde is het uitgangspunt dat multifunctionaliteit, tot het tegendeel is aangetoond, neer komt op efficiënt ruimtegebruik. Zo ishet bijvoorbeeld onmogelijk om de huidige weidevogelstand alleen met reservaten in stand te houden.Soms iser sprake van wederzijdse afhankelijkheid.Denk aan de functie van natuurlijke elementen bijwind- enwatererosie maar ook aan beheer- en
onderhoudsovereenkomsten als tweede tak.
Wat betreft de toekomstwaarde is indit kader belangrijk dat reservaten op den duur verarmen als ze te sterk geïsoleerd raken.Ook de
landbouw kan op termijn niet funktioneren zonder goed produktiemilieu.
IndeNota landelijke gebieden was het verwevingsbeleid nog erg globaal
geformuleerd, het was sterk gericht op de bestaande toestand en hield weinig rekening met de inpasbaarheid in de (veranderende) bedrijfsvoering.
Wil het verwevingsbeleid inde toekomst meer kans van slagen hebben dan
zijn veranderingen nodig.De afgelopen jaren iseen schat aan informatie
beschikbaar gekomen over demogelijkheden tot verbetering van het verwevingsbeleid. Het begrip verweving isgespecificeerd in funktionele en
ruimtelijke verweving (Van de Klundert enVan Huis, 1983), er isveel meer
bekend over bedrijfstechnische en economische factoren die van invloed
zijn op de inpasbaarheid van natuurbeheer en landschapsonderhoud (zie b.v.
talrijke studiesvan het Centrum voor Landbouw enMilieu), er ismeer
bekend over psychologische enprocedurele problemen (Van Schaik en
Wingens, 1986 enKatteler enKropman, 1983). We staan,met andere woorden,
pas aan het begin van een effectief verwevingsbeleid. Nu stoppen met het
verwevingsbeleid zou erg voorbarig zijn.Niet alleen ismeer bekend over
de randvoorwaarden voor verweving ook de omstandigheden zijn veranderd. De
behoefte aan kostbare inrichtingswerken kan voor een aantal gebiedenafnemen terwijl de behoefte aan het verwerven van neveninkomsten kan stijgen.
Cruciaal isdaarbijdat inde toekomst natuur- en landschapsbeheer als
volwaardig onderdeel van het landbouwbeleid worden gezien.Nu isde situatie nog zodat beheersvergoedingen het karakter hebben van een vergoeding
voor het afzien van het "recht* op landinrichting. Landinrichting heeft
bepaald nog niet het karakter van een instrument voor geïntegreerde ontwikkeling van het landelijk gebied. Lage inkomens en de aanwezigheid van
een arbeidsoverschot worden tot nu toe niet gezien als aanleiding voor het
openen van de mogelijkheid tot natuur- en landschapsbeheer als neventak.
Figuur 2geeft een indruk van de ligging van gebieden waar in principe
mogelijkheden zijn,vanuit de agrarische bedrijfsvoeringgeredeneerd, voor
landschapsonderhoud. Een verwevingsbeleid kan niet alleen worden gebaseerd
op wensen vanuit landschappelijke doelstellingen maar dient ook expliciet
rekening te houden met dergelijke gegevens.
Nu gaan er gemiddeld nog duizenden guldens subsidie per ha het agrarisch
gebied in.De bedoeling van deze subsidies isprimair om de boeren een
redelijk inkomen tegaranderen. In de praktijk isdit onvoldoende voor de
kleine boeren en te veel voor degrote boeren.Bovendien leidt het huidige
systeem tot structurele overschotten. Er isgeen enkele goede reden om een
(klein) deel van degigantische subsidiestroom niet te laten verlopen via
grutto's inplaats van viamelk. Een dergelijke strategie verkleint de
inkomensverschillen en leidt niet tot structurele overschotten.
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Figuur 2: Mogelijkheden voor onderhoud vanlandschapselementen enperceelsranden vanuit deagrarische bedrijfsvoering bezien.Een
arbeidsoverschot isaanwezig verondersteld alshetaantalSBE
per arbeidsjaareenheid kleiner isdan90endebehoefteaan
extra inkomen isgroot verondersteld alsdebedrijven gemiddeld
kleiner zijndan150 SBE.
Kleinere stappenopdewegtotverbetering vanhetperspectief voor verweving zijnookmogelijk.
Over hetalgemeen zouden EG-fondsen voor produktiebeheersing mede moeten
worden benut voor hetrealiseren vannatuurdoelstellingen. Inprincipe
kunnen bijvoorbeeld 190.000 haworden aangewezen alsbergboerengebied.
Bijdetoepassing vanbeheers-enonderhoudsvergoedingen kunnental van
overbodige regels verdwijnen. Deze regels geven vaak eenonnodig dwingend
karakter aannatuur-enlandschapsbeheer. Grote gebieden zouden simpelweg
kunnen worden opengesteld voor hetafsluiten vanovereenkomsten.Definanciële consequenties vaneendergelijk beleid kunnen, indien nodig, inde
hand worden gehouden dooreen"opisop"principe tehanteren.
Ook andere vormen vangeneriek beleid zoalseeninvesteringsregeling voor
natuur-enmilieuvriendelijke investeringen lijken demoeite waard.
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Tenslotte verdient het aanbeveling om te bezienof het Engelse systeem van
beheersvergoedingen niet veel perspectief biedt.Daar wordt geëxperimenteerd met systemenwaar het accent ligt op bilaterale afspraken enbetaling naar resultaat inplaats van een vergoeding voor het afzien van een
"optimale" inrichting.
Slot
Dé grote uitdaging voor iedereen die met de inrichting enbeheer van het
landelijk gebied te maken heeft ligt niet inhet simpelweg anders verdelen
van oppervlakten over de verschillende sectoren. De huidige omstandigheden
bieden demogelijkheden voor het beter afstemmen van verschillende doelstellingen inhun samenhang. De instrumenten zijn inprincipe aanwezig.
Een citaat van Europees commissaris voor de landbouw Andriessen,uit een
interview inde NRC van 13mei is eengoede afsluiting van dit artikel.Op
de vraag of verschillende doelstellingen met één landbouwbeleid tebereikenzijnantwoordt hij:"Devraag isniet of er teveel doelstellingen
zijn,de vraag isof dit de realiteit is.Degenen die zeggen dat je voor
iedere doelstelling een apart middel moet hebben,zijn simplificisten. Het
probleem isgecompliceerd, dusmoet je een complexe oplossing niet uit de
weg gaan".
De auteur dankt zijncollega's ir.P. Dauvellier, ir.B. Jacobs en ir.H.
Kamphuis voor hun belangrijke bijdragen aan dit artikel.
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PLANTEN OP DE WIP -OECOLOGISCH KANSRIJKE GRADIENTEN EN DE RUIMTELIJKE ORDENING

Gert Jan BaaiJens
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum

Samenvatting
Behandeld worden enkele met de landbouw samenhangende problemen (landbouwoverschotten, grondwaterverontreiniging, structuurbederf,ontwatering,bemesting). Vooral zichtbaar zijn problemen ingradiëntmilieu's, die worden beschouwd als opeenhopingen van zeldzame organismen op naden van hydrologische
systemen. In die potentieel en vaak aktueel oecologisch kansrijke milieu's is
iets te zien van aard en omvang van de (veranderingen in)bepalende processen,
zodat ze goede graadmeters zijn voor de aantasting van het milieu. Gepleit
wordt voor eengezamenlijke inspanning van landbouwwetenschappen en oecologie
ter oplossing van de vraagstukken waarvoor de samenleving zich gesteld ziet.
Zowel bijde analyse als voor het oplossen van problemen iskennis van het
gedrag van organismen in relatie tot hun omgeving bruikbaar. Bij ruimtelijke
vraagstukken kan de op dit congres gepresenterde gradiëntenkaart goede diensten bewijzen.
Thijsse's droom
"Onze landbouw is niet rendabel en we mogen ook niet verwachten, dat hij
binnen afzienbare tijd rendabel zal worden".Een afgezaagd geluid, inderdaad.
Hetwerd bijna 50 jaar geleden geuit naar aanleiding van de honderden
miljoenen die de Overheid uitgaf aan prijssteun voor landbouwprodukten en het
veelvoud daarvan aan cultuurtechnische werken. Ook toen al landbouwoverschotten, almeer dan een decennium; ook toenal quotering van landbouwprodukten en ook toen al betaalde de consument het gelag zonder intussen de producent
tevreden te kunnen stellen (Minderhout, 1948). De klacht komt voor in een
brochure die door boeren annex riettelers in de Weerribben werd uitgegeven als
protest tegen naderende onteigening en herinrichting van hun woon-enwerkgebied. Ze werden inhun bestaan bedreigd:elders in deKop vanOverijssel waren
al duizenden hectaren ingericht tenbehoeve van de akkerbouw -waarvoor binnen
het gebied geen boeren geschikt werden geacht (Wind, 1939).
Ondanks de grote afzetproblemen ging men vlijtig door met het investeren in
produktieverhoging. Tienduizenden hectaren heide, tienduizenden hectaren hoogen laagveen, ja zelfs oude loofbossen werden op de schop genomen,door het
hele land. "De goede veiligheidsklep van voorheen,de vraag naar rentabiliteit
isverloren gegaan",verzuchtte Thijsse in het jaarverslag over 1934/35 van
Natuurmonumenten (Thijsse, 1936). Met recht,blijkt uit het Verslag over den
Landbouw van 1932,want voor ontgonnen gronden konden geen pachters worden
gevonden, laat staan kopers. "Hier is dus,met groot geldelijk verlies,
kostelijk natuurschoon noodeloos verloren",aldus nogmaals Thijsse. Niettemin
werd er verder ontgonnen met een ijver alsof het een heilige plicht betrof. In
zekere zinwerd dat ook zo beschouwd -maakte de Troonrede van 1904niet gewag
van de "toenemende bruikbaarheid van de bodem,verkregen zowel door het
ontginnen vanwoeste gronden,als door veroveringen op en dwang opleggen aan
het water" (gecit. inEshuis, 1963)? De natuur bedwingen - een waarlijk
grootse opgave!Toch waren de wensen van de natuurbeschermers bescheiden:
"drie procent van denNederlandschen bodem, bestemd voor natuurmonument of
nationaal park, of hoe ge het noemen wilt en de rest zo "in bedwang" dat de
Nederlandsche flora en fauna goede kansen blijft houden"- dat was Thijsse's
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hartewens (Thijsse, 1937).
De.ontginningsmachine is tot in de jaren zeventig door blijven rollen, al
gebeurde dat na de Troonrede van 1961,waarin werd aangekondigd dat voortaan
geen ontginningen meer gesubsidieerd zouden worden onder een ander begrotingshoofdstuk,dat van kavelaanvaardingswerken. Zo is in de ruilverkaveling
Dwingeloo-Smalbroek nog in 1980heide ontgonnen, waaronder een heitje met
Welriekende Nachtorchis, Gevlekte Orchis e.d. rondom een bron,grenzend aan
een bestaand reservaat (Baaijens, 1979). De veiligheidsklep van de rentabiliteit isnaar het schijnt nooit meer echt hersteld. Nog steeds immers kampen we
met overschotten, thans ter waarde van ruim f 5miljard alleen al voor ons
land,wat neerkomt op een prijssteun van zo'n f 2500,= per ha.Nog steeds ook
worden honderden miljoenen per jaar uitgegeven aan cultuurtechnische werken.
Kostprijsverlaging staat daarbij thans hoog inhet vaandel - aan hogere overschotten is immers geen behoefte. Maar een belangrijk deel daarvan moet toch
worden bewerkstelligd via de klassieke instrumenten ter verhoging van de
produktiviteit per ha. In hoeverre men daarin slaagt is in feite nooit echt
geëvalueerd. Er is tot dusverre slechts èèn studie verricht waarbij twee
vergelijkbare gebieden,waarvan er een wel,het andere niet verkaveld is,zijn
vergeleken. Het resultaat is tamelijk teleurstellend - er werden geen verschillen in netto toegevoegde waarde per ha gevonden, hoewel evt.produktiestijgingen daarin tot uitdrukking zoudenmoeten komen. Tevoren was op het
laatste punt een winst van f 800,=/ha berekend (Strijker, 1981). Naar eventuele lagere arbeidsaanspraken werd geen onderzoek ingesteld,maar duidelijk is
wel dat die, zo ze zich al voordoen, niet vertaald zijn in een hogere
produktiviteit.
Externe problemen inde landbouw
Al met al ontmoet het landbouwbeleid langzamerhand steeds minder begrip. Met
name de financiering van de landbouwoverschotten ontmoet in toenemende mate
politieke bezwaren.Onlangs werd bekend,dat de ministers van Financiën van de
lidstaten van de OECO een grotere oriëntatie op de markt wensen (lees: lagere
prijzen) en eventueel een sociaal vangnet van individuele ondersteuning. De
jaren dertig keren terug,voor wat ons land betreft,'al ishet de vraag in
hoeverre Nederlandse boeren daarvan zullen kunnen profiteren.Met een gemiddeld inkomen van ca f50.000,= per jaar is de Nederlandse boer de best betaalde binnen deEEG (Mansholt, 1986). Dat cijfer verhult overigens de gigantische
inkomensverschillen binnen onze vaderlandse landbouw.
Ook de afwenteling van effecten van het landbouwkundig handelen op milieu,
natuur en landschap ontmoet langzamerhand steeds minder begrip.Natuur- en
landschapsbeschermers trokken al vroeg aan de bel,al werden ze- wellicht
verbazingwekkend - ruimschoots voorgegaan door diegenen die zich zorgen
maakten om de openbare drinkwatervoorziening. Al in 1853werd vastgesteld, dat
het grondwater onder het bouwland bij Amersfoort, in tegenstelling tot dat
onder de met heide begroeide Amerongse Berg, ongeschikt was voor menselijke
consumptie: het bevatte 1000%meer zouten,waaronder "eene aanmerkelijke
hoeveelheid salpeterzuur" (Gunning, 1853). VanHengel (1875)constateert voor
bouwland bijHilversum hetzelfde en wraakt het "ongelukkige denkbeeld van hen,
die tegen dit bederven van 'twater waken moesten, (...) dat de aanzienlijke
laag zand, die zich tusschen de oppervlakte van den grond en dewel bevindt,
voldoende in staat is om 't regenwater, dat doorsijpelt, te filtreeren". Ruim
100 jaar later blijkt inkringen van cultuurtechnici dit "ongelukkige denkbeeld" nog steeds springlevend. In een inhet rapport van het Curatorium
Landbouwemissie (1980)opgenomen bijdrage van Rijtema (1978)wordt voor grasland diepere ontwatering als geëigende remedie voor nitraatuitspoeling naar
voren gebracht, omdat daardoor, vanwege de langere verblijftijd van het grondwater in de ondergrond, denitrificatie (afbraak van nitraat tot moleculaire
stikstof)bevorderd zouworden. Alsof al niet decennia bekend is,dat denitri-
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ficatle maximaal verloopt in natte moerassen in de zomermaanden, een toestand
waarvan diepe ontwatering onswel zeer ver verwijdert (zie bijv- Baas Becking,
1934; voor compilaties zijverwezen naar Broadbent & Clark, 1965 of Firestone,
1982). Als ernstiger probleem dient zich nu overigens kalium aan -verwijdering daarvan uit.het grondwater is aanzienlijk moeilijker (cf.Biewinga &
Stouthart, 1987).
Het probleem van verontreiniging van ons grondwater is er,sinds de introductie van kunstmest,de grootscheepse ontginning van voorheen onbemeste gronden enhet omvangrijke gebruik van voedermiddelen, niet kleiner op geworden.
Nederland is nu de grootste es ter wereld. Naast het eigen areaal gebruiken we
nog eens het 2-3-voudige daarvan elders in dewereld. Onze heidevelden zijn
daarmee geëxporteerd naar o.m. Thailand, Argentinië,Brazilië en Noord-Amerika. De produkten worden ten dele ook uitgevoerd, maar de mest blijft hier.
Zelfs de rundveehouderij,toch nog relatief sterk grondgebonden, kan in termen
van stikstof worden beschreven als een bedrijf,waar gemiddeld per ha per jaar
ca 600kg stikstof ingaat en in de vorm van vlees enmelk slechts krap 100kg
uitkomt. De resterende 500kg wordt goeddeels geloosd, in enigerlei vorm, op
de lucht en het grond- en oppervlaktewater (cf.Biewinga & Stouthart, 1987).
Voor een deel gebeurt dat als gasvormigemoliculaire stikstof,voor het
overige als stikstofofoxyden, ammoniak, ammonium en/of nitraat.Over ammoniak
en nitraat heerst grote bezorgdheid, in verband met zure depositie en grondwaterverontreiniging. Stikstofofoxyden, die zowel bijnitrificatie als
denitrificatie kunnen ontstaan, zijn verdacht in verband met hun mogelijke
invloed op de ozonlaag (cf.Keeney, 1982). Het probleem wordt nog verergerd
door de niet-grondgebonden vormen van landbouw,maar daaraan willen we in dit
verband voorbijgaan.
Gronden uit cultuur?
Als mogelijke oplossing van de overschotproblemen wordt gezien het onttrekken van gronden aan de landbouw. Ik wil Umaar direct deelgenoot maken van
mijn twijfels ten aanzien van de vraag of het daarvan zal komen in ons land.
Alswe zien,dat al eerder in tijden van enorme overschotten zelfs de investeringen in ontginningen e.d. niet verminderen, hoor ikhet gehuil over kapitaalvernietiging al opstijgen. En de mestoverschotten zouden er alleen maar
door toenemen.Toch zou ik evenwillen bijten in de worst van de areaalvermindering,al washet alleen maar omdat die ons door respectabele lieden wordt
voorgehouden ën omdat het het thema van deze dag is.
De vraag doet zich dan voor,waar we die gronden zoudenmoeten zoeken. Bij
het ministerie van Landbouw leeft de gedachte - enmisschien leeft die ook wel
bijVR0M - om daarvoor vergiftigde gronden tegebruiken. Daarmee zijnwe in
dit land inmiddels ruimschoots voorzien -men denke slechts aan HCH en
cadmium.Wanneer het inderdaad, zoals boze tongen - of welingelichte kringen beweren om zo'n 20%van ons land gaat,zijnwe sneluitgepraat. Dat is evenveel als Mansholt (1986)onlangs becijferde als te onttrekken landbouwgronden
wanneer het gaat om het opheffen van de overschotten. Maar latenwe optimistisch zijn en veronderstellen, dat natuurbeschermers het voor het zeggen
krijgen. In dat geval kan de gradiëntenkaart die thans in concept gereed is
goede diensten bewijzen.
Oecologisch kansrijke gradiënten:de naden van systemen
Deze kaart is samengesteld opverzoek van de Stichting Nederland Nu als
Ontwerp,een stichting die zich ten doel heeft gesteld het denken over de
ruimtelijke ordening, inrichting en beheer van ons land te bevorderen. De
kaart is gebaseerd op een al in 1966 door Van Leeuwenaangereikt concept, nl.
dat zeldzame soorten in strikt gelokaliseerde milieutypes voorkomen.Die
moeten we zoeken op bodemkundige grenzen,zoals bijv. die tussen zand en klei,
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zand en veen,enz.In het kader van een studie over geïntegreerde landbouw is
het oude principe geoperationaliseerd ten behoeve van een beheersvisie voor
het landgoed Hackfort.Op grond van de bodemkaart zijn indat gebied verwachtingenuitgesproken over de plaatsen waar men opeenhopingen van zeldzaamheden
zou kunnen vinden (Baaijens &De Poel, 1985). De verwachtingen werden vervolgens inhet terrein geverifieerd en bleken uitstekend te kloppen.
Basisprincipe is,dat voedselarme kernen worden opgezocht (of in principe
voedselarme kernen)en dat de grenzen met voedselrijke bodemtypen worden aangegeven.Te denken valt aan een veldpodzol grenzend aan een beekeerd, of een
kleigrond, e.d. Hoge verwachtingen kanmen ook koesteren ten aanzien van
moerige podzolen,die vanouds inDrenthe aangeduid worden als "bonte gronden".
Indie benaming wordt het ambivalente karakter duidelijk - plaatsen met, ruimtelijk bezien,kleinschalige afwisseling van kwel en inzijging; zichtbaar, na
afschaven van de grond, als een patroon van spierwitte en roestkleurige vlekken. Dat proces,kwel en inzijging vormt de basis voor bijv.heischrale graslanden aan de randen van beekdalen,met soorten als Welriekende Nachtorchis,
Blauwe Knoop,Gevlekte Orchis,Wolverlei, enz. (Baaijens, 1985). De planten
zitten hier op de wip - ze balanceren tussen kwel en wegzijging; zijn voor hun
voeding afhankelijk van een min of meer groot achterland, dat ze buffert tegen
teweinig vocht en een voorland, dat ze buffert tegen een teveel daaraan. Voor
aan- en afvoer van nutriënten en/of lozing van afvalprodukten geldt iets dergelijks (zieook Baaijens &DeMolenaar, 1982). Binnen de zone bonte gronden,
die door Van Wirdum (1979)als poikilotrofe zone wordt aangeduid (en dat
betekent o.m. bontbeschilderd)vertalen zelfs zeer geringe hoogteverschillen
zich als verschillen in standplaats. Daarbij is het echt een centimeterkwestie. Ter plaatse van de oeverwallen langs de beek vinden we,op kleine schaal,
weer iets dergelijks.Maar nu kan ook ondergrondse toevoer vanuit het achterland meespelen.
Op dit algemene schema zijn uiteraard talvan variaties mogelijk.Maar ook
dan blijkt, dat bodemkundige verschillen de basis voor verschil opleveren. Zo
spelen binnen een beekdal dekzandruggetjes, of voormalige oeverwallen, een
rol. Die bieden dan als het ware vensters op de ondergrond - een soms zeer
diepe ondergrond. Voor de ruilverkaveling Ruinerwold Koekange bleek het mogelijk omaan de hand van de ter plaatse van bodemkundige gradiënten voorkomende
soorten hydrologische deelsystemen te onderscheiden, onderling tamelijk scherp
begrensd, die fraai verschillen inkalkrijkdom van het grondwater demonstreerden en dat wijst in het Drentse op verschillen in verblijftijd en (dus)herkomst. Zelfs het front van op ca 15m diepte gelegen Eemklei-afzettingen weerspiegelde zich in de plantengroei, terwijl oneffenheden in de bovenzijde van
het Tertiair (tussen ca 50m en 350m beneden maaiveld) zich eveneens lijken
te weerspiegelen in de plantengroei (Baaijens, 1987).
De naden van het systeem, aan het oppervlak manifest als bodemkundige grenzen, laten dus iets zien van de onderliggende processen. In die zin is de
gradiëntenkaart - die in principe op elke schaal temaken is -een belangwekkend hulpmiddel bij het onderscheiden van systemen.
Op de concept-gradiëntenkaart schaal 1:250.000 zijn de naden van grootschalige systemen te zien.De biologische inhoud daarvan kan ons iets vertellen
over de onderliggende hydrologische processen. Van de laatste is in elk geval
ook de stromingsrichting aangegeven, waarbij niet gestreefd isnaar het onderscheid van deelsystemen binnen de grotere eenheden.Voorts is een poging
ondernomen om waterscheidingen, eveneens systeemgrenzen, aan te geven.Wenst
men nu bijv. aan te geven waar vrijkomende landbouwgronden gelokaliseerd
zouden kunnen worden,dan is het voor de hand liggend om bovenstrooms tebeginnen. Ten aanzien van het beheer daarvan is het nuttig om wat nader in te
gaan op chemische veranderingen inhet grondwater onder invloed van het grondgebruik. Daarbij is de aandacht gewoonlijk, zoals we hiervoor aangaven, sterk
gericht op de volksgezondheid. Men kan zichechter afvragen of voor wat gevoeliger organismen dan demens daaraan een bruikbare maat voor effecten kan wor-
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den ontleend. Dat is slechts in beperkte mate het geval. Sterk vereenvoudigd
kan een fysiologisch en oecologisch wat betere maat wordengevonden in de
totale ioneninhoud en de verhouding tussen een-en tweewaardige ionen (vgl.
Baaijens, 1983). Door Van Wirdum (o.m. 1980)is een eenvoudige methode aangereikt om dit soort verbanden grafisch weer te geven,de zgn.driehoek van Van
Wirdum. Daarin wordt de totale inhoud aan ionenweergegeven door de geleidbaarheid; de verhouding tussen een-en tweewaardige ionen door een calciumchloride-ratlo. Deze parameters veranderen tijdens de hydrologische kringloop.
Plantenwortels zorgen voor aanrijking van het bodemvocht - de eerste stap in
de grond - met koolzuur; dat beïnvloedt de evenwichtsreakties die tussen
bodemdeeltjes en grondwater optreden.Daardoor neemt het relatieve kalkgehalte
toe, alsmede de totale inhoud aan ionen. Inzoete milieu's worden uitersten
gevonden in regenwater enwat men,zou kunnen omschrijven als gerijpt grondwater. Ons interesseert in dit verband vooral de vraag in hoeverre bemesting
interfereert met deze processen.Welnu, nitraat is te beschouwen als een stof,
die tot op zekere hoogte vergelijkbare evenwlchtsreactles inde grond oproept
als koolzuur,maar dan al zeer hoog inhet profiel. De totale inhoud aan ionen
neemt daarbij veelmeer toe dan wanneer alleen koolzuur een rol speelt en
bovendien wordt de calcium-chloride-ratlo beïnvloed. Er ontstaat water van een
vlees-noch-vis-type,of, zo Uwilt, otter-noch-zalm-type.Het effect is des te
sterker, zoals uit onderzoek vanKemmers inhet Roerdal blijkt,naarmate meer
bemest wordt (Kemmers &Jansen, 1985). Onafhankelijk van het hydrologisch
regime (dus onverschillig ofvan inzijging of kwel sprake is)verengt bij toenemende bemesting het hele skala aan watertypen zich tot een enkel punt,dat
min of meer met dat van Rijnwater overeenkomt. Daarbij voelen slechts die
planten zich thuis,die van nature aan dat soort watertypen gebonden zijn:
Akkerdistel,Muur,Kweek, bieten,granen en andere akkerbouwgewassen of de
daarbij behorende onkruiden. Ook engels raaigras voelt zich hier wel bij - dat
is in zekere zin een meerjarig akkerbouwgewas.Voor het natuurbeheer zijn dergelijke watertypen i.h.a. tamelijk onbruikbaar. Ontwatering heeft op zichzelf
alkwalijke kanten, compensatie daarvan d.m.v.Rijnwater komt natuurtechnisch
gezien, neer op het uitbannen van de duivel met Beëlzebub. Door ontwatering
verschuift de oecologisch kansrijke gradiënt naar beneden, terwijl ze ook nog
smaller wordt.Maar naar beneden toe isvoorshands nog geen bodemkundige overgang - die zal er pas komen,wanneer alle organische materiaal ter plaatse is
afgebroken. Tot die tijd heerst de verruiging. Die verruigingssoorten komen
overigens ook voor inde zone met bonte gronden,maar worden dan ruimtelijk in
toom gehouden door de lokale verschillen. Het is fascinerend om op Hackfort
bijv. te zien,dat Brandnetel altijd aanwezig is in het daar voorkomende kalkrijke milieu,maar slechts inpolletjes van enkele sprieten. Bij ontwatering
gaat de soort echt domineren.Andere soorten vertonen een vergelijkbaar
gedrag.
Aantasting van de grond - nachtmerrie van de landbouw
Een uitvoeriger publicatie over dit onderwerp verschijnt hopelijk nog dit
jaar.Terug naar de ruimtelijke ordening, of liever:naar de landbouw.
Ik stipte al aan,dat ik weinig vertrouwen heb in uitstoot van landbouwgronden en noemde daarvoor een aantal redenen. Er is er nog een endie ligt in
feite binnen de landbouw. Het lijkt me,dat we ons ernstig zorgen dienen te
maken over de toekomst van de landbouw. De omstandigheid, dat cultuurtechnische werken niet het rendement opleveren dat men ervan verwacht,kan worden
opgevat als een teken van onkunde van de zijde van cultuurtechnici,maar men
kan het ook anders verstaan. De omstandigheid, dat de rundveehouderij 500 kg
stikstof kwijtraakt kan men opvatten als een schandalige zaak,maar ook dat
kan men anders verstaan.Voor mij zijnhet tekenen van eenzelfde soort proces,
nl. dat de huidige landbouw bezig is het belangrijkste produktiemiddel, in
casu grond, aan te tasten.En eerlijk gezegd lijkt dat een probleem, dat dat

van de landbouwoverschotten of van de grondwaterverontreiniging verre te boven
gaat. Üp zichzelf is het geen echt nieuw verschijnsel - er is nog nooit een
landbouwstelsel geweest dat niet zichzelf uitroeide. Maar de grondoorzaak van
de huidige problemen is tot op zekere hoogte nieuw:mechanisatie en intensivering op een schaal die ongekend is.Beide leiden tot bodemverdichting mechanisatie direct» intensivering van met name de bemesting en wellicht ook
de input aan bestrijdingsmiddelen indirect,door aantasting van die organen in
de grond die tot herstel van de structuur kunnen bijdragen. De opbrengsten per
ha van nogal wat gewassen lopen terug - voor mais bijv.met ca 15%in de afgelopen 15 jaar, terwijl ze voor gras, ondanks een sterk toegenomen stikstofinput niet of nauwelijks toenemen. En dat terwijl we ca de helft produceren
vanwat potentieel mogelijk is.M.i. zullen we moeten kiezen:doorgaan op de
ingeslagen weg, in de verwachting erwel wat op te vinden, of kiezen voor
duurzaamheid van de produktie, bijeen lager produktieniveau.
De landbouw van de toekomst - droom of nachtmerrie?
Thijsse had een droom; ik het er ook een. Dat is er een van een landbouw die
zorgzaam omspringt met de grond, die natuurlijke herstelprocessen een kans
geeft. Maar ook een landbouw, die meer dan nu het geval is rekening houdt met
natuur en landschap,met de kwaliteit van het grondwater - en dan niet alleen
als drinkwaterbron, want wij kunnen heel wat meer hebben dan Parnassia, om
maar wat te noemen. Ikdroom dan van een landbouw, die een op landschapsoecologische principes gebaseerde ruimtelijke geleding kent en streeft naar een zo
zuinig mogelijk gebruik van schaarse hulpmiddelen als meststoffen, voedermiddelen en water. Op de hoge zandgronden is dan ruimte voor extensieve vormen
van land- en bosbouw,waarbij de beekdalen fungeren als opvang voor de onvermijdelijke verliezen vanuit de hogere gronden. Dat herkauwers daarbij een rol
moeten spelen lijkt,gezien de handige symbiose die deze dieren kennen met
cellulose-splitsende bacteriën, voor de hand liggend. Maar het hoeven geen
Frisian-Holsteins te zijn.Voor de veefokkerij liggen hier grote uitdagingen enmen hoeft niet alleen aan koeien te denken.
In de beekdalen lijkt plaats voor wat intensievere vormen van grondgebruik,
bij een zo laag mogelijke input aan grondstoffen.Men kan denken aan het
afmesten van vleesvee en/of aan een bescheiden melkveehouderijtak. Die zou dan
wel gekenmerkt moeten zijn door een lage input aan fossiele energie (onverschillig of dat nu in de vorm van kunstmest of van krachtvoer is)en een redelijk hoge input aan menselijke arbeid. Het streven naar optimale produkties
moet niet strijdig zijn met het streven naar duurzaamheid. Afbraak van veen,
zoals die thans op grote schaal plaats vindt door zowel ontwatering als bemesting (denitrificatie is een koolstofverslindend proces) is een de duurzaamheid
èn de gewenste grondwaterkwaliteit aantastende aktiviteit.Afbraak van veen is
overigens nooit geheel te voorkomen bij landbouwkundig gebruik; afremming van
het proces is wel te bereiken. Interne recirculatie, door gebruik van slootbagger bijv., een van de oudste technieken, zowel door Azteken als Nederlandse
boeren toegepast, is,naast zo ondiep mogelijke ontwatering, eenmogelijkheid.
Produktieverhoging door ingrepen in het microklimaat, zoals de instandhouding
van windsingels, is eveneens mogelijk; wellicht zijn sommige bevloeiingstechnieken dat ook. Inundatie in de winter heeft,naast een aantal bezwaren, een
gunstig effect op de berijdbaarheid van de grond en een terugkeer naar handwerk lijkt,alleen al op sociale gronden,geen reële optie.Voor het onderzoek
zowel ten aanzien van inrichting als gebruiksvormen, liggen hier m.i.grote
uitdagingen - er moeten veel meer opties zijn.
Vooral wat men zou kunnen omschrijven als benuttingstechnieken dienen met
kracht te worden ontwikkeld. Nu wordt, tamelijk achteloos,wel heel gemakkelijkgeaccepteerd dat bijv. 40%van de grasproduktie verloren gaat.Het benuttingspercentage lag vroeger dichter bijde 100%.Teelttechniek en benuttingstechniek vertonen dus een gapend gat,dat feitelijk niet anders dan als
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verspilling kan worden aangeduid; een verspilling die overigens voortvloeit
uit het streven de produktie per man op tevoeren.
Op de lagere gronden in het westen en noorden en wellicht inde DrentsGroningse Veenkoloniën isenige ruimte voor intensievere vormen van grondgebruik, zowel in de rundveehouderij als in de akkerbouw. Aan de tuinbouw willen
we in dit kader voorbijgaan.Maar ook daar stelt de eis van duurzaamheid beperkingen. Op de veengronden is dat het meest duidelijk - het versneld opstoken van het nog niet inde kachel verdwenen veen moet als een buitengewoon
verspillende,want grondvernietigende, aktiviteit worden beschreven. In die
zin iseen vergelijking te trekken met de beekdalen op de hoge zandgronden.
Maar op kleigronden is eveneens aanleiding tot het kritisch bezien van het
huidige streven naar enge bouwplannen met vooral hakvruchten en zware mechanisatie. De bewerkbaarheid van de grond stelt bij het huidige mechanisatieniveau eisen aan ontwatering die niet meer sporen met teelttechnische eisen.
De herfst van 1974 is in dat opzicht een les die niet vergeten mag worden. Er
was geen sprake van gebreken in het hoofdafwateringsstelsel,maar wel van
zodanig dichtgereden gronden,dat afvoer via de ondergrond belemmerd werd.
Thans wordt gekozen voor bijv. bouwvoorverschraling, wat inhoudt,dat aan het
voortbrengend vermogen van de grond wordt ingeboet om oogstwerkzaamhedenmogelijk temaken.Meer menselijke arbeid bijeen lager mechanisatieniveau doet
zich het probleem van structuurbederf voor en in dat licht valt te overwegen
of niet een mechanisatiebraak ingevoerd dient te worden. Indie periode zou
men niet moeten streven naar een zwarte braak, zoals vroeger regel was,maar
naar een groene,waarin diepwortelende plantensoorten die gewoonlijk als
onkruiden worden beschouwd en de bodemfauna hun zegenrijk,want structuurverbeterend werk, zoudenkunnen verrichten.
Belangrijk probleem inde akkerbouw is,dat hoe dan ook wordt ingeteerd op
de voorraad organische stof. Indat opzicht zou een braakperiode een rol
kunnen vervullen,maar er lijkt ook ruimte voor de produktie van organische
stof via bijv. (intensieve) veehouderij.Nu zijn akkerbouw en (intensieve)
veehouderij ruimtelijk sterk gescheiden,wat leidt tot een achteruitgang van
het voortbrengend vermogen van de grondjdan wel een transport over grote
afstanden van organische mest. Dat laatste komt thans dan ook nog goeddeels
neer op het transporteren van water, omdat produktie van dunne mest minder
arbeid vraagt. Bijeen ruim aandeel van granen in het bouwplan is het stro
heel wel te gebruiken inde veehouderij,zowel bij demestbereiding als als
veevoer.
Voorop staat echter dat de landbouw,meer dan nu het geval is, produkten
moet leveren die ook werkelijk gewenst zijn.Het zou daarbijvan eng-nationalistisch denken getuigen teveronderstellen dat ons land de "melkboer" van de
EEG zoukunnen zijn,of zelfs,zoals nu,de kaasboer van de hele wereld. Het
is ook de vraag wie we daarmee een dienst bewijzen.Toch zouden we koploper in
de landbouw kunnen blijven -maar dan inhet streven naar duurzame vormen van
landbouw. Hoevéélwe zouden moeten produceren is daarbij een vraag die slechts
inhet verband van de gemeenschappelijkemarkt beantwoord kan worden maar op
de vraag wààr we het moeten produceren is vanuit de landschapsecologie wel een
antwoord te geven.Hoé we het moeten produceren is een vraag die we niet
langer uitsluitend vanuit "Wageningen" kunnen laten beantwoorden; daaraan
kunnen oecologen bijdragen. Daarin ligt een gemeenschappelijke uitdaging zowel
aan Wageningen, wanneer we daarin het synoniem voor landbouwwetenschappen
lezen,als aan oecologen inde breedste zinvan het woord. Wageningen was vanouds een (hoge-)schoolvoorbeeld van integrerend denken - thans lijkt vooral
monofactoriëel denken aan de orde te zijn.De les van het integrerend denken
is ten dele door oecologen overgenomen en het wordt langzamerhand tijd voor
een vruchtbare symbiose.
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ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN VOORAQUATISCHEECOSYSTEMEN
S.Parma
LimnologischInstituut,Nieuwersluis

Inleiding
Het themavanvandaag: "Produktiebeperkingindelandbouw:nieuwekansen
voornatuuren landschap"ismede geïnspireerd doordeNotitieRuimtelijke
Perspectieven (R.P.D., 1986), een voorstudie van de Rijksplanologische
Dienst voor de 4 e Nota over de Ruimtelijke Ordening. De gegevens en
opmerkingendieikhiernazalpresenterenkunnenmedealseencommentaarop
deze Notitie worden gezien. Het is dan ook passend te beginnen met een
citaat (p.105)uitdeNotitieenwel:
"Hettoekomstperspectief voor denatuurinNederlandwordtbeheerstdoor
bedreigingen enkansen;bedreigingen door toenemende intensiveringvan
het ruimtegebruik en diffuse verontreiniging; kansen door nieuwe
inzichten in de ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur en in de
onderlingeafstemmingvannatuurenlandbouw".
Inmijnbijdragezalikditcitaatalsleidraadnemenenhettrachtenuit
tewerkenmet speciale aandacht vooraquatische ecosystemen.In datkader
wilikbeginnenmetenigealgemeneopmerkingenoverdeNotitie.
Doelstellingenvoornatuur-enmilieubeleid
De formulering van de doelstellingen voor (onderdelen van) het
nederlandse natuur-enmilieubeleidvarieertperdepartementensomszelfs
binnen een departement.DeNotitie vormt daarop eenuitzondering doorhet
geheel ontbvéken van expliciete natuur-enmilieudoelstellingen.Erwordt
slechts,op eenwat vrijblijvendewijze,eenaantalmotieven voornatuurontwikkeling opgesomd (p. 105, 106)zoals 1)het opmondiaalniveaunemen
van een bijzondere verantwoordelijkheid voor soorten en ecosystemen die
eldersschaarszijngeworden.Alsvoorbeeldenwordendangenoemdwater-en
weidevogelsendewater-enmoerasecosystemen,dewetlands;2)hetinstandhouden van de diversiteit aan typen natuurgebieden en soortenplanten en
dieren; en3)het bieden vanmogelijkhedenvoor natuurbeleving, vooralin
dedirectemenselijkeleefomgeving.
Ikwil bepleiten dat er eenheid komt in deformuleringvandealgemene
natuur- en milieudoelstellingen van de rijksoverheid. Deze algemene
doelstellingen dienen in alle relevante overheidsdocumenten het centrale
uitgangspunt te zijn.Een verdere specificatie en operationalisering kan
dangeschiedenperdeelgebiedbinnenhetnatuur-enmilieubeleidenzowenselijkperregio.
Ikgeefinoverwegingdedoelstellingentehanterendiezijngeformuleerd
in de World Conservation Strategie (W.C.S., 1980;zie ook van Amstel S
Baars, 1983). De centrale overheid heeft, gesteund door adviezen van de
Natuurbeschermingsraad en de (Voorlopige)Centrale Raad voor deMilieuhygiëne,verklaard dedoelstellingen vandeW.C.S.inhetnederlandsebeleid
teincorporeren.Dezedoelstellingenzijn:
*het handhaven van essentiële ecologische processen in belangrijke
abiotische systemen diedelevendenatuurdragen (zoalsbodemregeneratie, de kringloop van nutriënten, het zelfreinigend vermogen van
water);
*hetbehoudenvandegenetischediversiteit;
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*het verzekeren van een duurzaam gebruik van grondstoffen, soortenen
ecosystemen (vertalingvanAmstel&Baars,1983).
Hieraandienttewordentoegevoegd:
*een optimale handhaving c.q. ontwikkeling van de gezondheid van de
mens,inderuimstezinvanhetwoord (I.M.P.-Water1980-1983,1981).
Doordeacceptatievandezedoelstellingeniseenkeuze gemaaktvooreen
basisfilosofie die de mens als een geïntegreerd onderdeel van de natuur
beschouwd,maardietegelijk hetmenselijk handelenbegrensdwilziendoor
de mogelijkheden die de natuur te bieden heeft.De natuur heeft daarbij
geenintrinsiekewaarde (zieSchroevers, 1986).
Natuurenmaatschappelijkeontwikkelingen
In deNotitie Ruimtelijke Perspectievenworden demaatschappelijkeontwikkelingen bezien op hun ruimtelijke effecten en dan vertaald naar ontwikkelingsmogelijkhedenvan dienederlandse ruimte.Denadruk valtdaarbij
sterk op de mogelijkheden en beperkingen vanuit het agrarische grondgebruik.Hetonderwerpvandezethemadagisdaareenvoorbeeldvan.Vooral
in de ruimtelijke uitwerking wordt via deze agrarische invalshoek bezien
welkeandere ontwikkelingsmogelijkhedenerzijn,teweten indesfeervan
natuur,recreatie enbosaanleg.Daardoor is ernaarmijnmeningteweinig
aandacht voor de strijdigheid van belangen binnen dit cluster natuurrecreatie-bos. Vooral de rol van de recreatie als onderdeel van een
maatschappelijke ontwikkeling in tijdsbesteding blijft daarbij onderbelicht.Ditklemttemeeromdaternogzeer grotekennislacunes blijkente
bestaan omtrent deinvloed vanrecreatie op de natuurendeeffectiviteit
van sturingsmaatregelen (zie van der Zande &Vos, 1986). Een enkelpraktijkvoorbeeld,waarbijaquatische ecosystemenbetrokkenzijn,kanditverduidelijken.
Zeeland kent een uitgebreid stelsel van afwateringskanalen en kreken.
Dezewateren lopen vooral door de laagste delen van depolders,dusdaar
waarzichvanoudsherkarreveldenenweilandenbevinden.Indevisievande
Notitie Ruimtelijke Perspectieven bieden juistdezegebiedenmogelijkheden
voor onttrekking aan of extensivering van agrarisch grondgebruik. Een
recenteontwikkeling (zieookp.109vandeNotitie)iseentoenemendedruk
om de waterstelsels open te stellen voor kanovaart. Een dergelijke ontwikkelingisnietbeperkttotZeelandmaarookeldersinonslandvolopaan
de gang (Leermakers, 1986). In Zeeuwse recreatiekringen beziet men deze
ontwikkelingmetwelgevallen eninZeeuws-Vlaanderen is aleentrajectin
gebruik. De particuliere natuurbescherming (Anonymus, 1987) is minder
enthousiastenvoorzietschadeaandeweidevogels inhetbroedseizoen,aan
deganzenstandindenajaarsperiodeenaandeoevervegetatie.Voortszalde
vraagnaarinfrastructuurontwikkelingenwalvoorzieningentoenemen.
Vervolgens wil ik een opmerking maken over de toename inenpropaganda
voor natuurgerichte recreatie.Ineenperiode vantoenemendeprivatisering
zullen de beheerders van natuurterreinen zich als exploitanten (moeten)
ontwikkelen. De beheerskosten zullen uit private inkomsten moetenworden
gedekt,maarookdenatuureducatieindevormvannatuurtoerismewordtcommercieel interessant en eenpool vanwerkgelegenheid. Het beheer vaneen
natuurterrein wordt dan in zowelpositieve als negatieve zinafhankelijk
vanhet aantal betalende bezoekers.De strijdigheid van belangen die dat
oplevert wordt goed beschreven in het verhaal van James Hancock over de
CotaDonanainhetboek "Waterland"vanhetWereldNatuurFonds (Hancock et
al*, 1986). Inhetzelfde boekwijstWolff op overeenkomstige problemenin
hetWaddengebied. In "wetlands"waarniet alleen landtoerismemaarvooral
ookwatertoerismeeenrolspeeltishetspanningsveldnatuur-recreatievaak
groot. In het Loosdrechtse Plassengebied is er toenemende druk dehoofdplassen te reserveren voor de (liefstwat grotere) zeiljachten enmotor-
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boten. De eigenaars hebben immers geld tebesteden in de juist ronddeze
hoofdpiassen geconcentreerde jachthavens enhorecabedrijven.Plankzeilers,
die vanuit het gezichtspunt van de middenstand een minder interessante
inkomstenbron vormen, zouden voorzieningen moeten krijgen aan de nu nog
relatiefrustigeplassenrondLoosdrecht,tewetendeLoenderveensePlasen
de BreukeIeveense Plas. En vooral bij deze laatste plas liggen wellicht
mogelijkhedenvooreenuitbreidingvannatuurwaardendoorextensiveringvan
agrarischeactiviteit.
Juistinhetaspectvandecommercialiseringvannatuurgerichterecreatie
ligthet gevaarvandeprivatiseringvanStaatsbosbeheer.Welkeondernemer
ziet zakelijke mogelijkheden in het beheren van natuurgebieden en wordt
geïnspireerd door de zeer optimistische toekomstverwachting vanuit de
StichtingRecreatie?"Natuurgerichterecreatieisoponderdelencommercieel
te exploiteren. Die mogelijkheden moeten worden onderzocht enuitgebuit"
zegt Verkade in het blad Recreatie (Verkade, 1986). Ligthier eenmarkt
voor deheerDreesmann,net zoals in de gezondheidszorg? Verkademerktop
dat er wat betreft natuurgerichte recreatie een reeks voorbeelden uit
binnen- en buitenland zijn, die voor zowel recreatie als natuurbehoud
vruchten hebben afgeworpen. Er zijn óók voorbeelden, en ik heb de Cota
Donana en deWaddenzee genoemd,waardoor jewat voorzichtiger wordt.Het
hangt ermaarvanafwelkeinvalshoek jekiest:recreatieofnatuurbehoud.
Ikmeen dat ernogteveel vragenenteweinigantwoordenzijnomnureeds
de commercieel geëxploiteerde natuurgerichte recreatie te omarmen als de
oplossingvoornatuurbehoud.Aandachtvooreenuitvoeringvanhet,doorde
Studie Groep Recreatie en Natuurlijk Milieu van de Raad voor Natuur en
Milieu Onderzoek, geformuleerde onderzoeksprogramma is dringend geboden
(vanderZande&Vos,1986).
Ruimtelijkeperspectievenvoordegrotewateren
Tenslotteeenkorteopmerkingoveronze grotewatereninhetIJsselmeergebied,deWaddenzeeendeZuidhollandse enZeeuwseDelta.Indeopsomming
van de ecologische kwaliteiten (p.30)van ons landworden deze gebieden
nietvergeten,vooralalshet gaatomhunwaardealsschakels indetrekroute van vele vogelsoorten. Maar bij de bespreking van de effecten van
maatschappelijkeontwikkelinglijkendezegebiedennietmeertebestaan.De
diverse functies van het terrestrische areaal, waarin dan hier en daar
watergebieden,wordendiepgaandbehandeld,maardefunctiesvandegenoemde
grote wateren (en dan spreek ik niet eens van de kustwateren en het
nederlandse deel van de Noordzee) komen ternauwernood aan de orde.Toch
ondergaan ook deze onderdelen vanhet nederlandse grondgebiedbelangrijke
effecten van maatschappelijke ontwikkelingen. Genoemd is reeds de
recreatie, waaronder de hengelsport, als onderdeel van een veranderend
patroon van tijdsbesteding.Er wordt uitvoerig ingegaan opontwikkelingen
van de landbouwtechnologie, maar overeenkomstige ontwikkelingen in de
aquatische sfeer, zoals de maricultuur, worden niet aangeduid.Tenslotte
zou een economische activiteit als grondstofwinning in de grote wateren
(denkaanolieengas)nietonbesprokenmogenblijven.
Ook bij de ideeënvorming omtrent ruimtelijke ontwikkelingen blijvende
grotewateren buiten beschouwing, terwijl het toch voor dehand ligtze,
voorwatbetreftdemogelijkhedenvanlandschapsbouw,korttebesprekenin
het hoofdstuk over Regionale Perspectieven (p. 139 e.V.).Of behoort de
problematiek van ruimtelijke ordening van de grote rijkswateren tot de
verantwoordelijkheidvaneenanderdepartement?
Ontwikkelingsmogelijkheden vooraquatischeecosystemen
Na deze meer algemene opmerkingen over de R.P.D.-notitie zal aandacht
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worden gegeven aan enige ontwikkelingsmogelijkheden -voor aquatische ecosystemen. Daarbij is er zeker geen sprake van een uitputtende behandeling
maar slechts het aanstippen van een aantal aspecten.
Diepe plassen
Plassen dieper dan 6 meter staan in ons land in een kwade reuk. Om te
beginnen zouden ze niet typisch Nederlands zijn, zoals onze ondiepe
veenplassen. Voorts wordt de vaak anaerobe onderlaag vanuit natuurbehoudsoverwegingen en ook vanuit de functie als viswater negatief beoordeeld
(zie Anonymus, 1987). Tenslotte voorspelt men ernstige schade aan het ecosysteem als in het najaar het anaerobe en soms HjS-rijke water uit de
onderlaag zich mengt met de züurstofhoudende bovenlaag.
Voordat ik nader op deze opmerkingen inga, zal eerst in het kort de
cyclus in gelaagdheid in een diepe plas worden geschetst waarbij als voorbeeld de ö- 12 m diepe en 4.7 ha grote plas "Vechten" bij Bunnik (zie
Steenbergen & Verdouw, 1982) wordt gekozen, in het voorjaar is de plas
geheel gemengd en bedraagt de temperatuur van oppervlakte tot bodem c*
4-6°C (zie Fig. 1 ) .Bijhet oplopen van de atmosferische temperatuur worden
de oppervlakkige waterlagen geleidelijk warmer en er ontstaat van
oppervlakte tot bodem een temperatuurgradiënt. De windkracht is niet sterk
genoeg om de gradiënt langs de gehele verticaal teniet te doen en zal
hoogstens de bovenste waterlagen doen mengen. Er begint zich begin mei een
gelaagdheid af te tekenen in een warmere bovenlaag, het epilimnion, en een
koudere onderlaag, het hypolimnion. In juni is het epilimnion e, 5m dik en
heeft een temperatuur van rond de 18°C. Daaronder is er een overgangszone
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Fig. I, Isothermen in de oostelijke
kom van de plas
1977 (uit: Steenbergen S Verdouw, 1982)*

Vechten

bij

Bunnik,
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van een paar meter, het metalimnion of spronglaag, waar de temperatuur
geleidelijkafneemttot 10-11°C.Vanaf 7-8mtotdebodemisdetemperatuur
laag. In de loop van de zomer verplaatst debovengrens van despronglaag
zichnaar7mdiepte.Vanafseptemberneemtdeatmosferischetemperatuuren
dus de temperatuur inhet epilimnion af.De dichtheidsverschillentussen
epi- en hypolimnion verminderen en de in de herfst vaak wat hogere
windkrachtveroorzaakt eendieperemengingendusuitbreidingvanhetepilimnion.De geleidelijke verkleining vanhethypolimnion resulteert begin
november ineentotale mengingbijeentemperatuur van 11-12°C.Inzachte
winters neemt detemperatuur in deplasaftot e- 4°Cenblijftdegehele
waterlaag gemengd. Instrengewinters kan ereenomgekeerde stratificatie
ontstaanmet een ijsbedekking van 0°C,eenepilimnische lichtere laagmet
eentemperatuur vanenkele gradenboven nuleneenhypolimnische laagvan
o. 4°C.
Gedurende de gestratificeerde (zomerJperiode fungeert de spronglaagals
een barrière voorwateruitwisseling tussen epi-enhypolimnion.Ditheeft
groteconsequentiesvoordestof-engashuishoudingvanhethypolimnion.In
(matig)voedselrijkemerenisdeprimaireproductiebeperkttothetepilimnion enzalereenvoortdurende toevoer vandood organischmateriaalnaar
hethypolimnionoptreden.Deaanwezigezuurstof indezeonderlaagwordtbij
mineralisatieprocessen verbruikt en vanwege de barrièrewerking van de
spronglaagnietaangevuld.Parallelaanhetinstellenvaneentemperatuurstratificatietreedteenzuurstofstratificatieop,waarbijdeanaerobezone
zichinjunivandebodemtotaande7misobathkanuitstrekken (zieFig.

Fig. 2. Zuurstof ieoplethen in de oostelijke kom van de plas Vechten bij
Bunnik, 1977. Metingen synchroon met temperatuurbepalingen uit Fig. 1 (uit:
Steenbergen &Verdouw, 1982).

34

2). Vanaf septemberwordt dezuurstofarmetot anaerobeonderlaaggeleidelijk aan kleiner om innovember geheeltezijn verdwenen.Er is danweer
zuurstof inverzadigingspercentages van > 80%in de geheleplasaanwezig.
In strenge winters wanneer er een temperatuur-stratificatie optreedt kan
ookhetzuurstofgehalteinhethypolimnionweersterkdalen.
De chemische samenstelling van het hypolimnion wordt eveneens sterk
beïnvloed door de temperatuurstratificatie en de daarmee gepaard gaande
zuurstofomstandigheden.Sommige anionen concentraties indeplas"Vechten"
zoals bicarbonaat, ammonium en ijzer nemen sterk toe, terwijl sulfaat
geheelkanverdwijnen.
De geschetste ontwikkeling van de stratificatie in de plas "Vechten"
treedt ook op inandere diepeplassen inNederlandalkunnenervariaties
optreden in de diepte van de spronglaag en in de omstandigheden inhet
hypolimnion.Bijgrotereplasseneneengrotestrijklengtetenopzichtevan
deoverheersendewindrichting ligtdespronglaagdieper.DeGroteMaarsseveensePlasmet eenoppervlakte van 70haeneenmaximale dieptevan32m
heeft een temperatuursprong tussen de 8 en 13 meter diepte (Ringelberg,
1981). Hetzuurstofgehalteinhethypolimnion van dezeplas daalttijdens
de stratificatie periode, maar een zeer laag zuurstofgehalte (0.1 ppm)
treedtpasinhetnajaarindeonderstelagenop (Kersting, 1981). Ditkomt
door decombinatie vaneen groothypolimnion met eenzeergrotezuurstofvoorraad eneenbetrekkelijk lageproductie inhet epilimnionwaardoor de
totaletoevoervanzuurstofverbruikenddoodmateriaalnaarhethypolimnion
relatief laagis.Oligotrofe diepemeren,zoalsbv.deMaarenindeduitse
Eiffel, bevatten gedurende de gehele stratificatievrijhogezuurstofconcentraties.
Er is vrijuitvoerig op detemperatuur-enzuurstofkarakteristieken van
dittypeplassen ingegaan omaantekunnentonendateennegatievebeoordeling van diepe plassen lang niet altijd terecht is. Allereerst de
opvatting dat gestratificeerde meren minder typisch voor hetNederlandse
landschapzoudenzijndanondiepeveenplassen.Onzeoudstediepemerenzijn
diverse wielen langs de grote rivieren, hier en daar in Zeeland,aldaar
welen of ook kreken genoemd en op deWaddeneilanden. Hun ontstaan is te
danken aan de aanwezigheid van (zwakke) dijken. Het zijn dus geen
natuurlijkewateren,maarvanwegehunouderdomwèlvollediggeaccepteerdèn
als landschapselement ènalswaardevolmilieutype (Leentvaar,1958;CUWVO,
1987). Diepezandputten,zoalsdeplas "Vechten"ofdeGroteMaarsseveense
Plas zijn in limnologisch opzicht niet principieel verschillend van de
wielen maar wel veel jonger en in volle ontwikkeling naar eenzelfde
landschapsbeeld als dewielen.Ook veenplassen zijn inhun ontstaanswijze
nietnatuurlijk enalleen "typischNederlands"omdatzealsedertdeMiddeleeuwenbestaan.Dehuidigediepezandputtenwordenovereenpaarhonderd
jaar"typischNederlands"genoemd.
Onze kunstmatig ontstane gestratificeerde zoeteplassen verschillenook
nietprincipieel van natuurlijke diepemeren elders inde gematigdezone,
zoalsinSleeswijk-Holstein rondPlön,hetLakeDistrict inEngeland,etc.
Hetanaerobehypolimnionisgeengevolgvanartificiële conditiesmaareen
wereldwijd natuurverschijnsel met een op die omstandigheden aangepaste
levensgemeenschap. In ons landhebben dergelijkeplassen,vanwege devaak
watgeïsoleerdeligging,veelaleengoedewaterkwaliteit.
Menwaarschuwtzoals ikhiervooropmerktenogaleensvoor.dezg.nerfstomkeer,eenverschijnsel datzouoptredenwanneer inhet najaardebovenen onderlaag dezelfde temperatuur bereiken en de plas in één klap met
zuurstofloos enzelfsH2S rijkwater gemengd zouworden.Allereerstwordt
een plas zelden of nooit ineens gemengd, maar vindt er een geleidelijk
afkalvenvanhethypolimnionplaats.Dezeafnameindikteisvooralintensief wanneer er veel turbulentie en dus reaeratie in het epilimnion
plaatsvindt. En voorts is het H2s gehalte van het hypolimnion vaak laag
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vanwegehethogeijzergehalteendevormingvanijzersulfide.
En dan tenslotte de vermeende slechte kwaliteit van diepwater voorde
hengelsport.De hengelaars rond onswetenschappelijk studieobject deplas
"Vechten"mopperenmeestelopdelimnologen,maarzeldenopdevisstand.Ik
ken vele hengelaarsvoorzieningen rond zandgaten. Maar wellicht zijn deze
incidentele waarnemingen niet maatgevend. Inderdaad is in een diepeplas
het bodemareaal en dus het voedselaanbod aan bodemorganismen relatief
geringerdanineenondiepeplas.Overigens leertonsintensievevisonderzoek in het Tjeukemeer en de Loosdrechtse Plassen dat ook ondiepe
veenplassen met 0.5-4mgdrooggewicht.m-2nietuitblinken doorveelbodemvoedsel (Pj.-igressReport,1986).Debezwarenvandehengelaarszoudennuop
tweemanierenondervangenkunnenworden.Allereerst dientmenbijhetgravenvandiepeplassenookondiepedeleninterichtenalsvoedselareaalen
paaiplaatsvoordevispopulaties.Voortszoumenhetvisbestandaankunnen
passen aan de specifieke condities van dit milieutype. In de restaurants
vanPlönstaan "Coregonen"ophetmenu,eenlokalevissoortbijonsbekend
alsGrotemarene (Covegonus lavavetus) uit de diepemeren indeomgeving.
Desoortisbijonszeldzaam,maarzouwellichtinderelatiefschonezandputtengoedkunnengedijen.
Is het nu wenselijk om nieuwe diepe plassen te gaan aanleggen of om
bestaandeondiepeplassentegaanuitgraven?Ondanksmijnpositieveoordeel
over denatuurwetenschappelijkewaardevanditecosysteemtypehoefterwat
mij betreft geendoelgerichte aanlegplaats tevinden.Het ecosysteemtype
iszolangzamerhandvoldoende inonslandvoorhanden.Maaralserdantóch
zand nodig is en er toch landbouwgrond uitproductiemoetworden genomen
dan kan een wat positievere natuurwetenschappelijke beoordeling de
terreinkeuze vergemakkelijken. Bijde aanleg,maar ook herinrichting,zou
hetlittoraledeelvandeplasaandachtdienentekrijgentengunstevande
natuurwetenschappelijkewaardeènvandehengelsport.
Hetbelangvanoeverzonesenmoerassystemen
Recent verscheen in het WLO-tijdschrift Landschap een artikel over de
toepasbaarheidvanmoerassystemenvoordezuiveringvanafvalwater. (Duel&
Saris, 1986).Dehelofyten (ditzijndesubmerswortelendeplantenwaarvan
debladerenbovenwateruitsteken)indezesystemenzoudenalsfiltervoor
wat grotere slib- en detritusdeeltjes functioneren terwijl er via een
verhoogdewerking vanmicroorganismen eensterkebiologischezelfreiniging
zou optreden.Voorts zijneradsorptieprocessen aanhet sedimentwerkzaam
die de waterkwaliteit verbeteren en tenslotte leggen de helofyten zelf
nutriënten vast,die via maaien uit het systeemkunnenwordenafgevoerd.
Het ideeomviahelofytenwatertezuiverenisnietnieuwenreedsin1955
doorSeidelineenuitgebreidestudieoverbiezenvegetatiestoegelicht.Ook
uitlateronderzoek (zieDuel&Saris,1986)blijktdatmoerassystemenaanzienlijke hoeveelheden fosfor en stikstof aan doorgevoerd water kunnen
onttrekken.Devariatie in reductiein de diverse onderzochte systemenis
echter zeer aanzienlijk (6-99%) en het inzicht in de oorzaken van deze
variatie is gebrekkig. Toepassing van helofytenfilters voor afvalwaterzuiveringisnogsterk indesfeervantrialanderror.Desondankskanmet
zekerheid gesteldworden dat dewaterkwaliteit vanmerenenplassenpositiefwordt beïnvloed alshunwatertekortwordt aangevuld doortoevoervia
eenmoerassysteemofmeeralgemeengesteldviaeendoormacrofytengedomineerdaquatischsysteem.
Het feit dat de moeras- of oeverzone op zich ook de natuurwetenschappelijke waarde van een wetland vergroot, vanwege de draagfunctie voor
vogels, vissen en talloze evertebratengroepen, behoeft geen nadere
toelichting. Duel & Saris (1986) doen de concrete aanbeveling om in de
Krimpenerwaard dewaterkwaliteit te verbeteren dooraanlegvanhelofyten-
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filters bij de riverinlaatpuntenen in de bufferzones.
Rond de meren in het holocene deel van Nederland liggen veelal laaggelegen agrarische gebieden. Extensivering van de landbouwactiviteit of uit
productie nemen van deze landbouwgronden bieden mogelijkheden voor
vergroting van het areaal aan oever- en moerasgebieden. In het kader van
integraal waterbeheer (zie Ministerie van Verkeer en Waterstaat, ongedateerd)zou bezien kunnenworden hoe inwatersystemen een infrastructuur van
moerassige en openwatergebieden kanworden geschakeld. Daarbij zou via een
uitgekiend kwantitatief waterbeheer de waterstroom via deze helofytenfilters kunnen worden geleid ten bate van een goede waterkwaliteit.
Behalve een filterende, bufferende werking kunnen moeras- en oevervegetaties ook een rol spelen bij maatregelen in de sfeer van
biomanipulatie. Dit instrument ter bestrijding van overmatige algengroei
staat tegenwoordig sterk in de belangstelling en is door Shapiro (1980)
gedefinieerd als "the deliberate exploitation of the interactions between
the components of the aquatic ecosystem in order to reduce algal biomass".

CHIR0N0MIDS
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Fig. 3. Interacties tussen de componenten van een aquatisch ecosysteem die
gebruikt kunnen worden bij biomanipulatie. Zwarte pijlen:
voedselrelaties;
gebroken pijlen: andere relaties (uit: Richter, 1986).
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Macrofyten vervullen daarbij allereerst de rol van concurrent met andere
autotrofe producenten bij het vastleggen van plantenvoedingsstoffen (zie
Fig. 3). Wortelende waterplanten kunnen nutriënten opnemen uit zowel het
sediment als het vrije water, waardoor het nutriëntengehalte in het vrije
water te laag blijft voor overmatige algengroei. Voorts kan een goed ontwikkelde macrofyten vegetatie de sedimentatie van particulair materiaal
bevorderen, waardoor de lichtcondities voor de macrofyten toenemen. De
resuspensie van sediment wordt tegengegaan en daarmee de afgifte van
nutriënten. Macrofyten kunnen als substraat en als refugium dienst doen
voor algenfiltrerende organismen als jonge driehoeksmossels en zoöplankton.
En tenslotte is de oevervegetatie paaiplaats en dekking voor diverse
vissoorten die bijbiomanipulatiemaatregelen een rolspelen (Richter, 1985,
1986).
Hydrologische maatregelen
Ter bevordering van de productiviteit van de agrarische bedrijfsvoering
zijn vaak ingrijpende hydrologische maatregelen genomen zoals de aanpassing
van polderpeilregimes, grondwaterpeilverlaging, doorspoeling, etc. Bij een
extensivering van de agrarische productie of via het uit productie nemen
van landbouwgronden liggen in de sfeer van de hydrologische aanpassingen
zeer grote mogelijkheden ten bate van niet alleen de natuurbescherming
maar ook voor bijv. de drinkwatervoorziening. Het nader systematisch analyseren van demogelijkheden vanuit deze hydrologische invalshoek zou op deze
dag zeker de moeite waard zijn geweest maar de tijd ontbreekt en het zou
niet door mij, maar door een hydro-loog moeten gebeuren. Ik beperk me
derhalve tot een voorbeeld.
Het laagveengebied ten westen van de Utrechtse Heuvelrug vormde in de
Middeleeuwen een hydrologisch systeem, waarin het uit het pleistocene
achterland opkwellende en afstromende grondwater een belangrijke rol ver-
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Fig. 4. Het Looedreehtee Plassengebied in relatie tot de
hydrologische subsystemen in de regio (uit: Engelen, 1986).

belangrijkste
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vulde. Door vervening ontstond een plassengebied waarbinnen het huidige
LoosdrechtsePlassengebied alseeneenheidisteonderscheiden.Binnenhet
gebied zijn een aantal subsystemen aan tewijzen,waaronder de 1 et/m 5 e
LoosdrechtsePlas,deVuntusendeBreukeleveensePlas.Eenverdereonderverdeling is mogelijk maar voor de hierna volgende beschouwing niet
relevant. De hydrologie van het gebied onderging een ingrijpende veranderingtoen in de 18een 19e eeuw enkeleveenmerenwerdendrooggelegd nl.
deMijdrechtse Polder in het westen,deHorstermeer inhet noorden ende
Bethunepolder inhetzuiden (zieFig.4).Erontstondeenzeersterkewegzijging naar deze diepgelegen polders, waardoor de waterbalans van het
Loosdrechtse Plassengebied in de zomer een aanzienlijk watertekort ging
vertonen.Dittekort liepnogopdoorhetwegpompenvangrondwateruithet
Gooi ten behoeve van de drinkwatervoorziening en door de aanleg vanhet
Amsterdam-Rijnkanaal. Het weer in evenwicht brengen van de balans
geschiedde door het terugpompen van een deel van het kwelwater uit de
Bethunepolder en door inlaat vanuit de Vecht. Deze laatste bron is
belangrijkergewordennaarmateermeerBethunepolderwaterwerdgebruiktals
drinkwatergrondstof in het spaarbekken bij Loenen van de Gemeentewaterleidingen,Amsterdam.
Vanwege de toenemende vervuiling van>het Vechtwater en een toenemende
belastingvanuitdeomringendedorpenzijnookdemereninhetLoosdrechtse
Plassengebied in de laatste 50 jaar sterk geëutrofieerd. Daarbij is de
rijke macrofytenbegroeiing waaronder uitgestrekte onderwaterweiden van
Chaînavooreen groot deelverdwenen envervangen dooreenhogefytoplanktonproductie,waardoorhetdoorzichtvandeplassenafnamvane.1-1*5mtot
thansc.30cm.Omaan dezeongewenstetoestandeeneindtemakenzijnde
ongezuiverde rioollozingen vanuit de dorpskernen thans gesaneerd en isde
inlaatvanuitdeVecht vervangendoortoevoervanwateruithetAmsterdamRijnkanaal (ARK).VoordatARKwater deplassenbereiktwordtheteerstnog
gedefosfateerd.
DegevolgenvandezedrastischeverminderinginP-belastingwordensedert
enige jaren bestudeerd door de werkgroep Waterkwaliteits Onderzoek
Loosdrechtse Plassen (WOL), een samenwerkingsverband van een zevental
instituten. Binnen deze groep wordt uiteraard gefilosofeerd omtrent de
effectiviteit van de huidige saneringsmaatregelen en omtrent de noodzaak
van aanvullende maatregelen (zie o.a. Gons, et ai,, 1986). Daarbij is
gesteld dat deinlaatvangedefosfateerdARK-watereensymptoombestrijding
blijftzolangervaneennegatievezomerwaterbalanssprakeis."Hetsysteem
zal danaltijd als putblijven dienen voor eenaantalmethetARKmeekomendeverontreinigingen,dienietofslechtsgedeeltelijktijdensdedefosfatering verwijderd worden en aan biomassa of sediment gebonden kunnen
raken in het Loosdrechtse Plassengebied" (Engelen S Kal, 1985; zie ook
Engelen, 1986).
Naast aanvullende maatregelen als doorspoelen,hetwegbaggeren vanfosforrijk sediment en biomanipulatie ishet meest dramatische voorstelhet
herstel van de oorspronkelijke regionale hydrologische toestand. "In
concreto zou inundatie van de Bethunepolder en eventueel ook van de
HorstermeerpolderincombinatiemetvolledigeoverschakelingvandeAmsterdamsePlassenwaterleiding opgedefosfateerdARKwater ...dehydrologische
situatie voor deVechtplassen verregaand naarhun natuurljke situatiemet
een continu kweloverschot terugvoeren ....De grondoorzaak voor deeutrofiëringzoudanwegvallen ....DealdusgevormdeBethuneplasenHorstermeer
zouden eventueel een specifieke recreatiebestemming kunnen krijgen,bijv.
ten behoeve van de sterk toegenomen behoefte aanwater voorplankzeilen,
waarvoor binnen de huidige plassen onvoldoende ruimte beschikbaar is.In
eenkosten/baten-afweging zouden de grondverwervingskosten,dedrinkwaterbelangen, de regionale recreatie en natuurbehoudsaspecten, de ARK-water
zuiveringskosten en bemalingskosten van deze van oorsprong "calamiteuze"
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polders via een milieu-effect rapportage tegen elkaar afgewogen kunnen
worden". (Engelen&Kal,1985).
Ofdezeingrijpendemaatregel,waarbijdusdeinvloedvanhetgrondwater
uitdeUtrechtseHeuvelrugwordthersteld,dedefinitieveoplossingisvoor
de kwaliteitsproblemen in deLoosdrechtse Plassen,valt overigens nogte
bezien. In de Notitie Ruimtelijke Perspectieven (RPD, 1986) komt een
kaartje voor (p.89)waarindegevolgenvanoverbemestingbijvoortzetting
van het huidige bemestingsbeleid op o.a. de Utrechtse Heuvelrug wordt
weergegeven.Volgens dezeprognosezalin dat gebiedover 25jaarvanwege
fosfaatdoorslag het PC^-*" gehalte vanhet ondiepe grondwater groterzijn
dan3mg.1-' (Fig.5).Eriszondernader inzichtindehydrologiebinnen
dit gebied geenuitspraak te doenover eventuele gevolgenvaneendergelijke fosfaatdoorslag voor de waterkwaliteit van de westelijker gelegen
veenplassen.Maarhetisweleenaanleidingomookhiertebenadrukkendat
kostbare maatregelen ter sanering van de oppervlaktewaterkwaliteit
wellichtookinhetLoosdrechtsePlassengebiedvolstrektzinlooswordenals
devervuilingvanonsgrondwaterzichvoortzet.

Fig. 5. Gevolgen van overbemesting
bij voortzetting
van de
huidige
bemestingspraktijk
in de zandgebieden van Overijssel,
Gelderland,
Utrecht,
Noord-Brabant en Limburg (uit: R.P.D., 1986).
s
stroomgebieden
waar
fosfaat
"doorslaat"
binnen 10 jaar, met als gevolg een belasting
van het
ondiepe grondwater groter dan 3 mg P043- (uitgaande van mestgiften
1983);
BB
idem, maar met fosfaatdoorslag
tussen 10 en 25 jaar;
Q
idem,
maar met fosfaatdoorslag
na 25 jaar.
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Bodemenvervuiling
Alslaatstewilikeenwatgevoeligonderwerpaansnijdenenweldebeoordeling vanuit" een natuurbeschermings invalshoek van met vervuilende
stoffengecontamineerdebodems.
Terrestrische bodems die zijn belast met chemische afvalstoffen zijn
onbruikbaarvooragrarisch gebruikwanneerdegeteeldeproducteneengevaar
vormen voor de volksgezondheid. Eenzelfde opmerking geldt voor binnenwaterenalservanvisconsumptiesprakeis.
Wanneernueenterreinofeenwaterbelastismetchemischeafvalstoffen
dan wordt er al snel een negatief oordeel uitgesproken over de natuurwetenschappelijke waarde als er ook maar van de geringste invloed op de
ecologischestructuurofdeecologischeprocessenindatsysteemsprakeis.
Indatoordeelspelenechtervaakvolksgezondheidsargumenteneenimpliciete
hoofdrol. Voorts nodigen de dan in het geding zijnde termen als "afvalstoffen"en"ecotoxicologischeeffecten"nietuittoteengunstigoordeel.
Toch zijn er gemakkelijk een aantal voorbeelden te noemen waar belasting
met van oorsprongafvalstoffen niettot alsnegatief beoordeelde effecten
heeftgeleid.
Hetmeestbekendeenvoor dehandliggendevoorbeeldisdebelastingmet
o.a.zink inhetZuidlimburgseGeuldalvanuitdemijnentussenBleibergen
LaCalamineinBelgië.Inditmilieukomendiversekenmerkendeplantenvoor
zoals het zinkviooltje ( Viota
calaminaria),
zinkboerenkers ( Thlaspi
alpestre
ssp sylvestre var. oalaminare) eneenondersoortvandeBlaassilene (Silene vulgaris spp humilis) (Westhoff et al*, 1973).Dehogezinkbelasting iseenvoorwaarde,hoewelniet deenige,voor eenzospecifieke
floradatereenspeciaalzinkflorareservaatisingericht.DeNotitieRuimtelijke Perspectieven (I.e.)vraagt zelfs omherstel vankleine elementen
zoalszinkweiden (p.108).
Aan de spoorlijn Bussum-Hilversum heeft de Stichting het Noordhollands
Landschaphetzg.Kalkterreintjeinbeheer.Opditterreinisvan1915tot
e. 1922afgewerkte carbid gestort door deNederlandseSpoorwegenendeNV
Electro Zuur-enWaterstoffabriek.Opdealduskalkrijk gewordenzandbodem
heeftzicheenfloragevestigddieervóórdezebewerkingnietthuishoorde.
Er groeien bv. moeraswespenorchis (Epipactis palustris),
rondbladigwintergroen {Pyrola
rotundifolia),
boslathyrus {Lathyrus
sylvestris),
Geelhartje (Linum catharticum),
e.a.Afvalstortheeft geleidtoteenwaardevolnatuurterrein (Stichting,1981).
Tijdenshetsymposium "OmgaanmetWater"op5november 1986teAmsterdam
heeft deMinister vanVerkeer enWaterstaat het planOoievaar omarmtals
een zeer reëele enwenselijke manier van natuurbouw. Ditplan (zieOvermars, 1986)behelsthet doorsteken vanzomerkaden langs de grote rivieren
met de bedoeling de ontwikkeling van ooibossen mogelijk te maken.Er is
hierheelduidelijk sprakevanhetuitproductienemenvanlandbouwgronden,
maardanwelvangrondendievanwegedebelastingmetzwaremetalentochal
niet ineenzobeste reuk stonden.Hetiskennelijkdeverwachtingdatde
natuurwetenschappelijke waarde van de nieuwe gebieden niet of nauwelijks
zallijdenonderdezevormvanbodembelasting.
Uiteraard moeten voorgaande voorbeelden niet gezien worden als een
aansporen tot het lozen van chemische stoffen of als eenverdedigingvan
reeds gepleegdestortingen.Maarbiologisch gesprokeniseenbelastingmet
chemischestoffeneenvergelijkbareingreepindestructuurendeprocessen
van een ecosysteem als het belasten van de brakke Grevelingen met zout
Noordzeewater. Discussies over het brak houden van het Noordhollandse
Waterland zijnvan dezelfdeaardals dieoverhet instandhoudenvanzinkweideninZuidLimburg.Deingreep indeabiotische conditiesbehoortniet
hetprimairediscussiepunttezijn,maardeeffectenvandieingreepinhet
licht vanduidelijke doelstellingen.Maardiedoelstellingvoorhetbodem-
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beleid istochhet behoud van demultifunctionaliteit, zultUzeggen.Dat
iswaar,maar vanuithet oogpunt vannatuurbehoud ishetverstandigomte
bezien of de schade van belasting voor de volksgezondheid gelijk opgaat
met die voor het natuurbehoud. Voorts moet in de overweging worden
betrokkenofdesaneringvanbelastegrondenviabv.afgravenweldeoptimalevervullingvandenatuurbehoudsdoelstellingoplevert.
Dekonsekwentiesvanmijnnuancerendeopmerkingendienenpergebiedbekeken te worden. Het type van ecosysteem en het type van chemische stof
(Bradshaw, 1985)speelt daarbijeen cruciale rol.Maar op voorhand iedere
chemischbelastgebiedalsnietmeerinteressantvooreennatuurfunctiete
beoordelen,moetvermedenworden.
Conclusies
Demaatschappelijke ontwikkelingen,waaronder dieindelandbouw,zullen
zekervaninvloedzijnopaquatischesystemen.Dematewaarindekwaliteit
van deze systemen verbeterd kan worden is afhankelijk van maatregelen,
waaronder die in de sfeer van de hydrologie en de uitbreiding van
macrofytenvegetaties.Juistbijextensiveringofbeëindigingvanagrarische
productiemethoden liggen hier kansen. Maar ook een heroverweging van de
waardering vanbepaaldetypenvansystemenofbepaalde conditieswaaronder
diesystemenzichontwikkelen,isaandeorde.Mijnopmerkingenoverdiepe
plassenenovercontaminatievansystemenmetchemischestoffenzijnindat
lichtgeplaatst.
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"NAAR EEN ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR VOOR NEDERLAND: VOOR DE NATUUR EEN
ZINVOLLE OF ZINLOZE WEG?"
F.W.M.Vera
Ministerie vanLandbouw enVisserij Postbus 20401 2500EK 's-Gravenhage

Inleiding
Wil men iets zinnigs kunnen zeggen over nieuwekansen voor natuur en landschap,bijvoorbeeld naar aanleiding van produktiebeperklng inde landbouw,het
thema van dezedag,dan zalmen tenminste een beeld moeten hebben vanwat natuur inNederland isof zalkunnen zijn op termijn endan inhet bijzonder in
relatie totandere functies die het Nederlandse grondgebied vervuld; Nederland
is immers niet monofunctioneel.
Het isdan devraag of het huidige natuurbeeld als enige beeld wel hanteerbaar
is voor de toekomst.Dat beeld isnatuur inde betekenis van plant-endiersoorten die bijeen zekere ouderwetse agrarische enbosbouwkundige cultuurdruk
kunnen gedijen, zgn. cultuurnatuur. Is dat natuurbeeld wel houdbaar als het
gaat om de duurzaamheid ervan ineen landelijk gebied met een zichsteedsverder van dat cultuurlijke natuurbeeld divergerende, moderne landbouw; een
landbouw diemet gebruik vannieuwe technologieën zijnweg zal moeten vinden
inhet economische krachtenveld en dat binnenbepaalde milieuhygiënische randvoorwaarden ook zalmoeten kunnen doen? Zelfs een landbouwmat produktiebeperkingen zal vanuit een oogpunt van arbeidsomstandigheden, grondstoffengebruik
e.d. modern zijn,ook al hopenwellicht vele natuurbeschermers van niet en
denken zij dat met de produktiebeperkingen alsvanzelf een landbouwkundige
situatie anno 1850-1900 terugkeert,de tijd dat volgens menig natuurbeschermer
de hemel op aardewas.Het is trouwens maar de vraag of je dat,voor wat de
natuur betreft,ook zou moetenwillen.Erwaren immers ook toen al zeker veel
diersoorten verdwenen als gevolg van die landbouw.Die soorten zouden dan
nooit meer mogen terugkeren endus voorgoed zijn verbannen naar uithoeken van
Europa,waar zenog zijn aan te treffen.
Als er sprake zou zijn vannieuwe kansen voornatuuren landschap in dit land,
dankomendiemijns inziens niet voort uit een afwachtende houding langs de
zijlijn vanhet veld,waarop andere sectoren hun ontwikkelingen en activiteitenetaleren.Het thema vandeze dag suggereert dat wel enigszins.Die kansen
moeten voortkomen uit een eigen visie,een actieve,initiërende opstelling.
Kansenvoor natuur liggen bijvoorbeeld inde terreinen die al een beschermende status hebben. Het gaat dan om een andere natuur, zgn.natuur—natuurdie
qua functioneren en onderdelen dichter staat bij complete ecosystemen met een
hogere mate van zelfregulatie,d.w.z.een lagere input aan menselijke beheers—
inspanningen dan de zgn. cultuur natuur. Ik zal indit verhaal die zgn. natuur-natuur ende relatie totde cultuur-natuur trachten te verduidelijken.
Als het gaat om nieuwe kansen voor natuur,dan zal het natuurbeleid op deallereerste plaats zelf moeten aangevenwat het aan natuurwil,en dat kan gezienbijvoorbeeld de financiën niet zijn:alles,alles bij het oude vertrouwde
latenof terug naar het oude.Wat danwel? Het gaat om keuzes.Ik hoop daar in
dit verhaal enig zicht op tekunnen geven.Daarbij spelen de systeembenadering
vannatuur enhet concept ecologische hoofdstructuur een belangrijke rol. Dit
concept kan het natuurbeleid een planningskader bieden voor het treffen van
maatregelen die zijn gericht op het duurzaam laten voortbestaan van plant- en
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diersoorten, om de ruimtelijk zwakke plekken voor die duurzaamheid op te sporen en om prioriteiten tekunnen stellen bijde uitvoering van zowel natuurbescherraings- als natuurontwikkelingsraaatregelen,zodat de natuur de tand des
tijds kan doorstaan op eenwijze die,conform de beginselen der evolutie tot
de grote verscheidenheid aan plant-endiersoorten heeft geleid. De gronden
die eventueel inhet kader van productiebeperking aan de landbouw worden onttrokken, kunnen daaraan bijdragen, raaar zijkunnen niet de basis zijn voor
nieuwe kansen.De bestaande natuurgebieden moeten daarvoor op de allereerste
plaats worden aangewend!
Referentiebeelden voor natuur
Beelden van natuur ontlenen we niet aanhet niets,maar aan ervaringen, aan
werkelijkheden,de omgeving van ons enook wel aan sprookjes, getuige het
beeld van de wolf,gebaseerd op dewolf dieals grootmoeder verkleed, kleine
inhet rood geklede meisjes eet.Diebeeldenkunnen overigens ook weer per
regio of land verschillen.Zie de legende van Romulus enRemus,de vermeende
stichters van Rome diedoorwolven werdengrootgebracht.Als het gaat om een
toekomstvisie op natuur,dangebruiken wedie referentiebeelden om ons nieuwe
beelden tevormen.Vanwege de intensieve menselijke occupatie enagrarisch gebruik van Nederland enhet overgrote deelvanEuropa is het referentiebeeld
van natuur daar dan ook vrijwel altijd een agrarisch cultuurlandschap.
Ongerepte natuur en daarmee ongerepte,d.w.z.complete ecosystemenkomen vrijwel niet meer voor of liggenver verwijderd van allerlei geliefde vakantieoorden, in uithoeken vanEuropa,zodat maarweinigmensen daar indrukken zullen
opdoenvanmeer natuurlijke natuur en daarmee hun referentiebeelden kunnen
aanvullen.
Als gevolg van de cultuurdruk inhetovergrote deel vanEuropa zijnmet de
oorspronkelijk aanwezige ecosystemen ookveel daarin thuishorende diersoorten
verdwenen.Illustratief daarvoor ishet grote cultuurgat dat vele grotevogelsoorten vertonen inhun verspreiding datmeestal heel centraal Europa beslaat.
Voorbeelden zijn:de zeearend,de steenarend,deMonniksgier,de Zwarte ooievaar ende Grauwe gans (Cramp en Simmons,1977, 1980). Ookde grote zoogdieren, waaronder de voor het functioneren van systemen essentiële toppredatoren
engrote planteneters zijngoeddeels verdwenen (Van de Veen en Van Wieren
1980, Vera 1986a). Het Europese wilde paard (deTarpan)en het Europese wilde
rund (het Oerrund) zijn zelfs gericht doorde mens uitgeroeid. Zijwerden als
concurrenten beschouwd van de gedomesticeerde nakomelingen van dewilde soorten: het vee.Zijwaren natuurlijk ook concurrenten,aangezien de gedomesticeerde en de wilde diersoort één endezelfde diersoort zijnendaarmee ook
dezelfde voedselvoorkeur hebben.
De Nederlandse natuurbescherming rept merktwaardig genoeg niet of nauwelijks
over deze verdwenen soorten.Zij heeft zichvoornamelijk beziggehouden met het
Nederlandse cultuurlandschap,het agrarische ènbosbouwkundige, waarin grote
faunaelementen al niet meer voorkwamen.Het opmerkelijke daarbij isdat men
vaak stelt dat de mens inNederland tot omstreeks het laatste kwart van de 19e
eeuw met zijnontginnings enagrarische activiteiten voor de natuur verrijkend
heeft gewerkt endat de natuur omstreeks die tijd haar hoogtepunt bereikte
(Gorter 1986). Wellicht gold dat voor planten inde zindat men het grootste
aantal soorten per strekkende meter kon tellen.Ikneig meer naar de stellingnaam van Saeys (1986)die stelt dat onze voorouders weinig milieubewust ingrepen,maar dat zij zichdoor de overmacht vande natuurelementen voegden naar
de eisen die de natuur stelde.De tweedehelft van de 19eeeuwwas bijvoorbeeld ook de tijd dat grote slachtingen plaatsvonden onder de vogelsoorten die
het meest kenmerkend waren voor Nederland als delta van grote rivieren: de in
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kolonies broedende sterns,reigers,lepelaars en aalscholvers (Harting 1864,
Roelofs 1880, Brouwer 1954,Rinsema en Snel 1982).Voeg daarbij het feitdat
aan het verdwijnen vanhet floristisch bejubelde Beekbergenwoud in 1871 in
vele natuurbeschermingsboeken vele alinea's tekst wordt gewijd, terwijlaan
het verdwijnen van het Schollevaarseiland in 1874 en de Horstermeer in 1883,
beide inetgrotekolonies vogels,geen of nauwelijks aandacht wordt besteed en
het heeft eralle schijn vandat de voorkeur vande natuurbescherming vooral
naar planten uitgaat.
Het oude cultuuurlandschap als referentiebeeld
Zowel natuurbeschermers als de wetenschap die zichspecifiek met natuurbeheersproblemen heeft beziggehouden, richtten zich vanmeet af aan allereerst
op plantensoorten envegetaties die het resultaat waren van de interaktie van
de agrarische ontginningen en het daarop volgende gebruik ende oorspronkelijk
aanwezige natuur;het oude agrarische cultuurlandschap.Men heeft het beschrevenenverklaard.Met diekenniskanmenook tot prognoseskomen alshet gaat
om nieuwe kansen voor natuur,maarwelke prognoses zouden dat kunnen zijn?
Herstelmogelijkheden vande oude toestand? Het ligt voor de hand als men alleen zijn kennis aandie oude agrarische situatie heeft ontleend. Eventuele
produktiebeperkingenvanuit de landbouw zoudan kunnen leiden tot één groot
pleidooi om hetdoor demoderne landbouwverlorengegane oudevertrouwde beeld
teherstellen.Kijktmen zohier endaar rond ingebieden die nog onlangs uit
de produktielandbouw zijngekomen,dat ziet het erwel naar uit.Het kaneen
oplossing zijnombepaalde plant-en diersoorten te laten voortbestaan. Het
behoeft echter niet in alle gevallende enige oplossing te zijn.Daar zijn
voorbeelden van,grootschalige enkleinschalige.
In het Gulpdal inZuid-Liraburg ligt eenkleinschalig voorbeeld. Een particulier heeft daar eenklein terrein vanenkele hectaren,dat grenst aan eengebied van vele tientallen hectares dat van een natuurbeschermingsinstantie is.
De particulier heeft velejaren achtereen enkele paarden vrij in zijn terreintje laten lopen,hetgeen heeft geresulteerd ineen fantastisch struwelenlandschap (zie foto 1 ) . Het terrein van de natuurbeschermingsinstantie is inclusief het beekdal envormt een zeergoede situatie voor integraal beheer. Wat
gebeurt daar? (zie foto 2 ) .Het iseen grasland dat met begrazing zich verder
zal moeten onwikkelen.Men herstelt er ookgraften.Het gebied isdaarvoormet
eenaantal rasters invakkenopgedeeld. Indievakken zijnachter prikkeldraad
bomen en struiken ingeplant enwel zover uiteen dat het raster nodig zal
blijven omdat het vee anders de eetbare,d.w.z.niet stekelige jongebomen
tussen de stekelige zalkunnenwegeten.In feite creëert menmet veel kunsten vliegwerk een agrarisch cultuurlandschap dat op zichniet meer functioneel
en dus volstrekt artificieel is.Diekunstmatigheid spreekt des temeer, aangezien graften elementen zijn uit akkerbouwgebieden endienen om erosie te
voorkomen.Akkerbouwwordt niet als reservaatsbeheer overwogen, men zal het
als grasland verder ontwikkelen.Waarom dangraften? Naar alle waarschijnlijkheid vanwege de natuurlijke elementen inde ondergroei die in feite zijn terug
te voeren totdeondergroei vanstruwelen en licht begraasde bossen.Degraft
is feitelijk liniair opgerekt struweel enheeft dus het veel natuurlijkere
struwelenlandschap als referentie,een referentie die nota bene aan het gebied
zelf grenst.Waarom niet zo'n struwelenlandschap ontwikkeld dat met veel minder kunstgrepen engeld kan ontstaan envoortbestaan? De roep omgraften,daar
waar ze functioneel zijn,n.1. inhet akkerbouwgebied komt vanzelf wel weer
naarmate Valkenburg na stortbuien verder opgevuld raakt met loss van de hellingen van Zuid-Liraburg.
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Afb. 1Een kleinschalig voorbeeld van natuurontwikkeling. Een particulier
heeft een terrein van enkele hectaren jarenlang door enkele paarden laten
begrazen.Daardoor iseen fantastisch struwelenlandschap ontstaan dat rijk is
aan structuur. Een dergelijk struwelenlandschap, dat door de graasactiviteit
van indit geval grote herbivoren als het paard wordt ontwikkeld, staat zeer
dicht bij het raozaiek van grassen, struwelen en bossen zoals dat van
natuurlijk functionerende systemen bekend is.

Afb. 2, Het terrein dat hier
biedt een goede uitgangssi
plaats daarvan heeft men het
van aanplant in uitgeraste
creëren.Als graften zijn die
van akkerbouw. Blijft over
tracht te creëren voor organi
met veel minder kunst-en
dat,wat er aangrenst?

is afgebeeld beslaat vele tientallen hectaren en
tuatie voor een integraal begrazingsbeheer. In
gebied met rasters verdeeld invakken.In de vorm
rde stukken tracht men een graftenlandschap te
niet functioneel,aangezien er geen sprake is
als argument dat menmet die aanplant een milieu
smen uit het struwelen landschap.Waarom dan niet
liegwerk een struwelenlandschap ontwikkeld, zoals
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De systeembenadering, gebaseerd op natuurlijke processen
De benadering van een struwelenlandschap iseen meer natuurlijke en meer procesmatige benadering. Het gaat uit vande interactie tussen de topografie van
het terrein,boderaen natuurlijke processen als herbivorie.Het is een systeembenadering,een systeembenadering die ook in dit geval metminder beheersinspanningeneen grotere duurzaamheid geeft enwaarin ook faunaelementen, in
dit geval grote plantenetende zoogdieren een belangrijke rol spelen.Die systeembenadering behoeft echter niet altijd opgrote dieren gebaseerd te zijn.
Wel is het zo dat de fauna daarin eénbelangrijkere rol speelt dan veelal
wordt aangenomen. Zelfs elementaire gebeurtenissen inde vegetatie, zoals bestuiven, leren dat vaak afzonderlijk gebruikte begrippen als fauna en ookbegrippen als zeldzaamheid en algemeenheid in systeemverband een heel andere betekenis krijgen. Als voorbeeld wil ikhet bestuivingsraechanisme noemen dat
speelt bij zeldzame orchideeën van het genusOphrys.
Voor de bestuiving vandeze fraaiheden onder deorchideeën zijnmannelijke insekten nodig die inhet voorjaar eerder,vliegen dan wijfjes.De orchidee lokt
het insekt met een reukspoor en brengt hemvervolgens met zijn onderlip die er
uitziet als een vrouwelijke soortgenoot inopperste seksuele opwinding.Het
mannetje poogt dan ook te paren en krijgt daarbij 2klompjes stuifmeel op zijn
lichaam gekleefd.Na enige tijd merkt het insekt dat het allemaal niets voorstelt, vliegt weg en trapt bij de eerstvolgende orchidee weer indezelfde fabelachtige nabootsing (Bertsch 1977,Holm 1978). Dit duurt tot de vrouwelijke
Insekten (het gaat meestal om solitair levende bijen en wespen) vliegen. De
mannelijke dieren verliezen dan de belangstelling voor de orchideeën.
Deorchideewekt bij het insekt alleenmaar lustgevoelens op enbiedt hemverder noch sexnoch eten.Voor hun voedsel zijn deze Insekten aangewezen op
veelal algemene plantensoorten die veelnektar te bieden hebben,bijvoorbeeld
composieten, schermbloemigen,wilgen enwilgenroosjes.Dieren,zoals de Insekten die belangrijk zijnvoor het voortbestaan van bepaalde plantensoorten, en
op hun beurt voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van heel andere plantensoorten worden wel als "mobile link"aangeduid, terwijl de planten die voor
grote aantallen "mobile link's"van kritisch belang als voedselvoorziener met
"keystonerautualist"worden aangeduid (SouléenWilcox 1980). Dit verschijnsel
is vooral bekend uit de tropische regenwouden (alweer een andere referentie),
waarin bepaalde zeldzame obligate kruisbestuivers onder de planten voor hun
voortbestaan afhankelijk zijn van bestuiving door Insekten,kolibries,honingzuigers en vleermuizen,die op hun beurt voor de bulk van hunvoedsel afhankelijk zijn van meer algemene soorten planten.Hiermee is ook fraai het ecologisch infrastructurele belang geïllustreerd van de bloemrijke bermen met niet
alleen maar zeldzaamheden,zoals die dankzij het pionierswerk van Zonderwijk
nu gelukkig eerder regel dan uitzondering zijn.
Een spectaculair voorbeeld van grootschalige systeemontwikkeling met daarin de
fauna als een belangrijke factor,zijndeOostvaardersplassen. Diersoorten die
reeds lang uit Nederland zijn verdwenen,zoals de grauwe gans en degrote zilverreiger hebben zich er spontaan gevestigd.Dankzij de schaal vanhet gebied
zijn plant-en diersoorten er ingrote aantallen individuen aanwezig.Die zorgen voor veel nakomelingen die ophun beurt andere natuurgebieden bevolken
(zgn. reservoirfunctie).Ook was dankzij degrote oppervlakte devestiging van
de grauwe gans mogelijk,waardoor het gebied dankzij de graasactiviteiten die
deze soort ontplooide een grotere mate van zelfregulatie kreeg (Vera 1986b).
Daarvoor waren wel bepaalde randvoorwaarden nodig die op hun beurt ontleend
moesten worden aan het goede referentiebeeld,d.w.z.een referentiebeeld dat
aansluit bij de ontwikkelingen in de Oostvaardersplassen zoals die zich tot nu
toe spontaan hebben aangediend. Het ging om een referentiebeeld dat als rand-
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voorwaarden kende: een relatief vlakke bodera,ondiep slibrijk water en een
zware kleibodem met de betreffende plant-endiersoorten.Dat referentiebeeld
zijn de overstromingsvlaktes van alluviale rivieren: de koragronden Inhun natuurlijke staat,zoals die nog zijn aan te treffen inde blnnendelta die wordt
gevormd door samenvloeiende Donau en Drava inJoegoslavië.Het isdan ook geen
toeval dat de soortensaraenstelling van deOostvaardersplassen en deze blnnendelta grote overeenkomsten vertoont.Dat referentiebeeld houdt ook een stuk
dynamiek in,een maximaal waterpeil waarboven water uit het gebied wegstroomt
en een indroglng o.i.v.afstroming en verdamping.Dat kan eenvoudig als randvoorwaarde worden gerealiseerd viaeen aflaatwerk inde kade die nu het natste, bekade deel van de Oostvaardersplassen omgeeft. In feite stelt men een
zgn. regenmodel inmeteen bovenwaarde,waarboven water afstroomt.Die dynamiek die verder nauwelijks menselijk ingrijpen vereist, verschaft ook het
evenwicht tussen het proces van begrazing en verjonging vande begroeiing.
Periodieke droogval zorgt voor dekieming,periodieke innundatie voor de herbivorie. Droogval als onderdeel van het systeem isook onontbeerlijk voor êën
van de twee plantensoorten die inNederland voorkomt en op de Rode Lijst staat
van de inEuropees verband bedreigde soorten:de moerasandijvie.
Zou men inhet geval van de Oostvaardersplassen een veenmoeras als referentie
hanteren,dan zou dat eenvast peil inhouden,hetgeen betekent dat droogval
wordt voorkomen door water met pompenaan tevoeren.Dat is tot nu toegebeurd,hetgeen leidde tot voortdurende vraat aan de moerasbegroeiing door
grauwe ganzen,terwijl verjonging uitbleef.
Die achteruitgang leidde weer tot de conclusie dat er teveel grauwe ganzen
waren.Datwas dus onzin.Op basis van verkeerde referentiebeelden werd een
tegen het systeem gericht beheer gevoerd.
Ook inhet drogere deel\£ande Oostvaardersplassen speelt zo'n probleem. Daar
behoort herbivorie ook onderdeel van het systeem te zijn,doch van de betreffende herbivoren hebben alleen het reeenkleine knaagdieren het terrein spontaankunnen bereiken.Uitgaande van de referentie van het Europese vasteland
met daarin de situatie van delta's inhet algemeen en de Nederlandse delta
(die bij Pannerden begint) inhet bijzonder,behoren ook het edelhert, het
rund, het paard en de allester het wilde zwijn tot het systeem (Van de Veen en
VanWieren 1980,Vera 1986a). Die kunnen erechter nooit spontaan komen. Nu
kan men bepleiten het dan zomaar te laten.Vanuit een systeembenadering is
dat artificieel.Menkan ook besluiten zealsvolgende successiestadiura teintroduceren. Daar is voor gekozen.Alleendoordat een aantal betrokkenen het
agrarische cultuurlandschap als referentie hanteert dreigen de Oostvaardersplassen uiteen tevallen indelenwaarnende herbivorie wil introduceren op
basis van een agrarisch cultuurlandschap,d.w.z.percelering met prikkeldraad,
seizoensbeweiding herbivoren van de boerderij: huispaarden en pinken,eenom—
weidingssysteem e.d., eneen deelwaar menhet introduceren van grote herbivoren introduceert opbasis van een referentiebeeld vanmeer natuurlijke gebieden, d.w.z.vrij levende grote plantenetende zoogdieren met verschillende
voedselstrategieën, dus:edelhert,rund,paard enwellicht eland en de alleseter en aartswroeteraar het wilde zwijn (DeBoo 1987).
Inde Oostvaardersplassen speelt dusnadrukkelijk eenkeuzeprobleem, als men
er tenminste vanuit gaat dat het gebied,vanwege het feit dat het door hetbeleid als een Grote Eenheid Natuur isaangeduid, als een eenheid ontwikkeld
moet worden en overtuigd isvan dekansen die het gebied dan heeft om zich,
vanwege de schaal en de voedselrijkdom toteen zeer compleet ecosysteem te
ontwikkelen met een zeer hoge mate van zelfregulatie.
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Mogelijkheden voor meer natuurlijk functionerende systemen
Met natuurlijke of meer natuurlijk functionerende ecosystemen als referentiebeeld is het mogelijk de voor natuur essentiële processen en componenten van
het systeem op te sporen,d.w.z.de processen en componenten die zonder landbouw als aktor voor het duurzaam voorbestaan van natuur hebben zorggedragen.
Met diekennis ishet ook mogelijk om de randvoorwaarden voor die processen en
componenten te achterhalen en tebeoordelen wat en hoe bepaalde systemen binnen randvoorwaarden die men inhet landelijke aantreft of aanbrengt vande
grond en aan het draaien gekregen kunnen.worden (DeBruin etal. 1987).
Dergelijk inzicht isbroodnodig, voor de eigen natuurgebieden, als het gaat om
het duurzaam voortbestaan van natuur ënomdat de landbouw zich zalwillen terugtrekken uit antieke landschappen die niet meer op moderne produktieorastandigheden zijn toe tesnijden.
Bovendien zal ingebiedenwaar de landbouw blijft,deze onder invloed van een
zich snel ontwikkelende technologie en soms sterk wisselende marktomstandigheden een veranderlijkheid aan de dag leggen die demeeste componenten uit
ecosystemen niet zullenkunnen bijbenen,zodat ook daar wat natuurwaarden betreft niet teveel op landbouw kan enmagworden gerekend.
Uit het voorbeeld van de Oostvaardersplassen en uit ontwikkelingen elders in
Europa,bijvoorbeeld deuitbreiding van de zwarte ooievaar inwestelijke richting en het herwinnenvan verloren gegane broedgebieden door de grauwe gans,
de kwak, de zeearend ende steenarend blijkt dat nu afwezige faunaelementen
hun plek insystemenkunnen innemen,mits de randvoorwaarden voor die systemen
aanwezig zijn (Sackl 1985,Reese 1986,Heller 1987). Dat vereist dat men allereerst openstaat voor de systeembenadering. Dat ontbreekt ernogwel eens
aan getuige het feit datmen,in plaats vanop zich innatuurgebieden spontaan
aandienende ontwikkelingen in tehakenmet maatregelen die eenverdere ontwikkeling langs een meer natuurlijke weg mogelijk maken,nog al eens maatregelen
placht te treffen,o.a. inde vorm van agrarische schijnbewegingen,die tegen
de zich spontaan aandienende ontwikkelingen ingaan.Daardoor wordt de vestiging verhinderd van soorten planten endierendie deel uitmakenvan meer natuurlijk functionerende systemen en die zich in principe ook zouden kunnen
vestigen en handhaven.Voorbeelden treft men bijvoorbeeld langs degroterivieren,bijv. inhet Haringvliet,waar alleenweiland wordt gecreëerd i.p.v.
dat men eenmozaïek vangrasland,bos,moeras enopenwater laat ontstaan,dat
kenmerkend isvoor meer natuurlijk functionerende rivierensystemen,éndus ook
in de Oostvaardersplassen,waar menvoor een deel een semi—agrarisch cultuurlandschap wenst te creëren.Naar mijn mening werkt men tot nu toe te weinig
met universeel inde natuur geldende principes en teveel met sterk gedateerde
Nederlandse landschapsbeelden. Inrichting,beheer,grootte en ruimtelijke verdeling van natuurreservaten zijndaardoor veelal niet ingesteld op een ruimtelijke dynamicavan soorten (metname diersoorten)die zichop een schaalniveau
afspeelt dat veel groter isdan Nederland (Hengeveld 1987). Met mane ingrote
natuurgebieden wordt daarmee tekort gedaanaan de potenties om een veelgrotere mate van compleetheid eneen hogere mate van zelfregulatie tebereiken.
Welke ecosystemen hebben inNederland perspectief?
Van belang isom tebezienwelke typen ecosystemen/levensgemeenschappen in ons
land nog perspectieven hebben om de functionele processen tekunnen herstellen
en versterken, en daarmee een hoge mate van compleetheid en zelfregulatie te
kunnen krijgen.
Het zou dan moeten gaanoravoor ons land representatieve systemen en systemen
welke gezien de internationale en nationale betekenis prioriteit zouden moeten
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hebben bijhetbeleid voor natuurbehoud en-ontwikkeling; dezgn. hoofdecosysteraen. De vraag iswelke dat zijn.Datzijndegrote rivieren geweest,met
hun veranderende loop,met overstroraingsvlaktes, rivierbegeleidende bossen,
rivierduinen e t c , anderzijds dezee (estuaria,overstromingen)alseenzeer
overheersende factor,vooral inhet (zuid)westen enhetnoorden.
Uit devoortdurende krachtmeting tussen zeeenrivieren ontstond een min of
meer komvormige laaglanddelta metgrote estuaria enlaagveer.moerassen omringd
door hogere zandige gebieden: inhetwestendezeeduinen, in het oosten en
midden dekzandgebiedenendoor het landijsgevormde stuwwallen.
Uit de invalshoek vandenatuurlijke referentiesystemen kaneen perspectief
worden afgeleid,waarop hetnatuurbeleid zichvoor het grotere schaalniveau
zoumoeten richten.
Voor de onderscheiden hoofdecosystemen geldt,datmenmoet uitgaan vanzgn.
kerngebieden ("hot-spots")diezodanig behouden beheerd en/of ontwikkeld moeten worden,datzeduurzaam eenreservoirfunctie kunnen vervullen.Voorwaarde
voor hetkunnen vervullen vandeze functies vooreengroot aantal systeemkenmerkende plant-endiersoorten (bijvoorkeur de"complete" levensgemeenschap)
isinieder geval eenvoldoende aaneengesloten geschikte oppervlakte van de
kerngebieden.Datzouden degrote eenhedennatuurgebied kunnen zijn.Deondergrensvan 1000hazoalsdieinhetbeleid vooreengrote eenheid natuurgebied
wordt gehanteerd is daarbij voor dedrogere (armere)gebieden veelalaande
krappekant,terwijlbovendien indepraktijkbijvele gebiedennoggeen sprake is van ëën beheerseenheid, maar vaneenversnippeTd geheel.Ookzijnde
grenzen tussen cultuur-ennatuurgebied vaak tescherp,waardoor,ondanks een
voldoende oppervlak, allerlei essentiële overgangs (gradiënt) zones(natdroog,hoog-laag)ontbreken enookdeverschillende hoofdsystemen te weinig
contacten met elkaar hebben.De samenhang,verbinding enuitwisselingsmogelijkheden tussendekerngebieden binnen deonderscheiden hoofdecosystemen zullen belangrijke aandacht vergen,door waarmogelijk,verbindingszones,corridorsenstapstenen teontwikkelen,uitgaandevanbestaande ofnieuw teontwikkelenkleinere natuurgebieden, landschapselementen enstructuren.
Ecologische netwerken
Per hoofdecosysteem kunnen zodoende ecologische netwerken tot ontwikkeling
worden gebracht,dieopeenaantal (logische)plaatsenonderling contact maken. De netwerken kennen naast dekerngebieden ookknooppunten vankleinere
omvang.Afhankelijk vanandere ruimtelijke functies zullende netwerken meer
of minder dichtvankarakter zijn.
Vanuit en tussendekengebieden zullendeecologische netwerken gestalte moetenkrijgen.Eengebiedsgerichte aanpak ligtdaarbij voor de hand, waarbij
versterking van kerngebieden gelijk opmoet gaanmethet realiseren vaneen
eerste grofmazige verbinding metgelijksoortige kleinere elementen.In multifunctionele grote eenheden zoals grote landschapseenheden ennationale landschappen kunnendeecologische netwerkeneenhogematevanverdichting hebben.
Samenhangend met het idee van netwerkenwordt eenhogemate vanschelding
voorgesteld tussen (laag dynamische)natuurfuncties in de hoofdstructuur en
het netwerken (hoogdynamische)gebruiksfuncties alslandbouwindemazen.
Uitgaande van debenadering vandehoofdecosystemen isdevolgende onderverdeling denkbaar vooreen ruimtelijke/ecologische hoofdstructuur,waaraan meer
fijnmazige netwerken kunnen zijn gekoppeld; dievoor eendooradering vanhet
cultuurland zorgdragen:

52

- de mariene en estuariene gebieden,waaronder Waddenzee,Eeras-Dollard estuarium, Noordzeekustzone, Voordelta en onderdelen van de Delta (Ooster— en
Westerschelde, Grevelingen)
- de duinzone,van deWaddeneilanden tot aande Belgische grens,metdebijbehorende binnenduinbossen, meren en moerassen
- de zoet«ater(moeras)zone,vanuit het Lauwersmeer viahet Friese merengebied,
het IJsselmeer (inclusief Oostvaardersplassen,Randmeren,Naardermeer e.d.)
en het Utrechts/Zuidhollandse plassen-enveengebied met gekoppeld de Noordhollandse waterlanden tot de "achterkant"van de Delta.
- de rivierzone; van de top van de Nederlandse Delta bij de oost en de zuid
grens tot aan resp. het IJsselmeer ende Delta,met daaraan gekoppeld de
beekstrooragebieden van de hogere delen van zuid en oost Nederland.
- de zandgrondenzone (met overgangsgebieden met gradiënten etc.) van het
Drents plateau, via Overijssel,deVeluwe,de Utrechtse Heuvelrug naar de
Brabantse zandgronden.
Het concept van een hoofdstructuur: eenkeuze
De hier geschetste hoofdstructuur iseenkeuze,die in hoofdlijnen gebaseerd
isop onderliggende gelijksoortige georaorfologischeen ecohydrologische structuren.Daarnaast zijnevenwel dewaarschijnlijke invulling die de natuur aan
deze hoofdzones kan geven en de bestaande ruimtelijke situatie aanleiding om
tot deze indeling tekomen.Een aantal op zichbelangrijke gebieden zoals bijvoorbeeld Zuid-Limburg, Drentse venen,Winterswijk valt op grond van de geomorfologische enhydrologische ondergrond in feite buiten de geschetste voorgestelde hoofdstructuur, doordat ze "uitlopers"zijn van ecosystemen waarvan
dekernen buiten onze grenzen liggen. Bijverdere detaillering van de benadering, bijvoorbeeld vanuit de invalshoek bosecosysteraen,zijnevenwel duidelijke relaties aan te geven in eclogische zin.Zo zou de relatie tussen de
Zuldliraburgse plateau enhellingbossen,via de beekbegeleidende gebieden met
mogelijke rivierbegeleidende bossen inhetMaasdal, richtinggevend kunnen zijn
bij de verbinding met dehoofdstructuren vande rivierenzone en anderzijds via
de hogere gronden van hetMaasplateau voorde verbinding met de zandgrondenzone. Men zal weidevogel-enganzengebieden inde geschetste hoofdstructuur
missen. Beide groepen soortenkunnen zodanig samen leven met een agrarische
gebruiksfunctie,dat daarvoor geen ruimte inde hoofdstructuur zoubehoeven te
worden ingeruimd. Zij kunnen als begeleidende natuur worden aangeduid.
In algemene zingeldt dat voor welke hoofdstructuur ook gekozen worden, een
gebiedsgerichte aanpak met aandacht voor natuurlijke referenties envoorverbetering van ecologische infrastructuur beleidsmatig gezien de voorkeur ver-\
dient. De hoofdstructuur fungeert daarbij vooral alskader voor het beleid.
Bij de uitwerking op lagere schaalniveaus isnog een hoge mate van flexibiliteit en differentiatieraogelijkheid aanwezig.
Natuurontwikkeling; de rode draad inhetgeschetste beeld
Een rode draad inhet geschetste beeld is in feite het natuurontwikkelingsbeleid, zoals dat tot stand begint tekomen gebaseerd op een aantal (grootschalige) experimenten. Om de geschetste perspectieven verder te verkennen
zullen deze proeven verder moeten worden voortgezet en verbreed ook naar andere gebieden toe.Vanuit een natuurontwikkeling inde grote eenheden (dekerngebieden), gericht op completering en zelfregulatie, zullen verbindingszones
tot ontwikkeling worden gebracht,om op systeemniveau ervaringen op tekunnen
doen over de verspreidingsaspecten van soorten in relatie tot oppervlakte en
infrasLrucMnr.
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Produktiebeperklng alsmogelijkheid voor een betere hoofdstructuur
Met de dwingende noodzaaak om tot produktiebeperklng Inde structurele sectoren van de landbouw tegaankomen,zullen zichmogelijkheden voordoen om tot
een beter ruimtelijke hoofdstructuur voor het landelijk gebied tekomen,waar
alle relevante functiesop termijn profijt vankunnen hebben.Devraag of het
gaat om extensivering of onttrekking aande produktte isdaarbij veel minder
van belang, dande vragen opwelk schaalniveau enwäär de maatregelen zullen
aangrijpen. Een versnipperde uitstoot en/of extensivering door 5f autonome
marktgebunden ontwikkelingen,5f differentiatie op bedrijfsniveau,biedt geen
enkel perspectief opverbetering van de ruimtelijke structuur.Voor de "extensieve" functies iserdan niet meer ruimte dan nuen voor de produktiefuncties
zijn het alleen korte termijn administratieve "oplossingen".De geschetste
ruimtelijke/ecologische hoofdstructuur biedteenmogelijk kader om de ontwikkelingen ook bij de produktiebeperklng zodanig testuren,dat op termijn alle
functies vanhet landelijk gebied ineen evenwichtige relatie kunnen profiteren.
Mijn antwoord op de vraag of een hoofdstructuur zinvol of zinloos is luidt,
dat die hoofdstructuur zinvol Is. Wellicht zalmen stellen dat de tijd er nog
niet rijp voor is,metnamewat betreft eenbelangrijke pijler van deze hoofdstructuur: de systeembenadering ingrote gebieden op basis van natuurlijk
functionerende systemen als referentie.Er zou meer onderzoek nodig zijn,beschrijvingen van complete systemen,verklaringen,alvorens men tot eenverantwoorde prognoses kankomen.
Er is echter niet veelmeer kennis nodig om te beginnen.Er isal veel, zeer
veel kennis enal doende leert men.Zelfsal zouhet wetenschappelijk gezien
allemaal erg speculatief en erg theoretisch zijndan nog moet men beginnen,
getuige dewoordenvan PaulEhrlich,de ontdekker van het geneesmiddel tegen
syfilis die luiden:"Vooruitgang indewetenschap kan alleenvan een theoretisch gezichtspunt uitgaan.Daaaromkan zelfs een onjuiste theorie vruchtbaarder zijn dan zuiverewaarneming die zonder verdere verklaring wordt geregistreerd."
Maar zelfs alle resultaten van onderzoek zullen nog niet genoeg zijn als er
eerst niet iets aanwezig isdat nogweleens inhet natuurwereldje ontbreekt en
dat is lef;gewoon lef!
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ONTWIKKELINGEN IN DE LANDSCHAPSBOUW; BEZIEN VANUIT BINADERINGSW1JZEN INDE
LANDSCHAPSARCHITECTUUR EN DE LANDSCHAPSECOLOGIE

M.C. van den Berg
RBL "De Dorschkamp", Postbus 23,6700 AA Wagemngen
Tekst Inleiding gehouden op WlO-congres d.d. 14mei 1987

1. Inleiding
De ontwikkelingen in de Landschapsbouw -een term die is voortgekomen uit het
landschapsverzorgingswerk bij het Staatsbosbeheer - zijn vrijwel onopgemerkt
gebleven binnen de WLO.De werkers in het veld van de Landschapsbouw hebben zich

plannenmaker!.
De laatste tijd is er echter erg veel in beweging, zowel in het onderzoek als
in de praktijk, zodat het zinvol is om - ten behoeve van een goede landschapsbouw

2. Ontwikkelingen in de landschapsbouw in vogelvlucht
Als wijhet landschap doorkruisen dan realiseren wij ons meestal niet, dat over
elk stukje Nederland wel een plangeschiedenis valt te vertellen, en misschien is
dat ook maar goed zo.Het zou een spontane beleving van het landschap in de weg
kunnen staan. Voor mensen die in plannen zijn geïnteresseerd, wordt het landschap
door die plangeschiedenis boeiender. Voor de bouwers aan het landschap, is kennis
van vroegere plannen noodzakelijk, zeker als die plannen nog op enigerlei wijze
van kracht zijn.
In ander verband is ingegaan op algmeene aspecten van het landschapsbouwkundige
werk (van den Berg et al.,1984en Luiten et al., 1985). Aan het werk in
afzonderlijke gebieden en projecten zijn enkele onderzoeksprojecten van "De Dorschkamp" gewijd. Er is veel bekend, maar deze kennis is nog nauwelijks toegankelijk.
Het is dan ook dringend gewenst dat er aandacht wordt besteed aan de documentatie
en analyse van plannen.
Vanaf het begin van deze eeuw zijn landschapsverzorgers bij het Staatsbosbeheer
officieel ingeschakeld geweest bijhet ontwerp van rijkswegen en kanalen.
In de dertiger jaren volgt de betrokkenheid bij de nieuwe polders en in de eerste
ruilverkavelingen. In de vijftiger jaren ontstaat er een geweldige verbreding
van het landschapsverzorgingswerk als gevolg van de opname van het verplichte
landschapsplan in de ruilverkavelingswet en vanwege de betrokkenheid bij het zogenaamde landschapsherstel in het Delta-gebied, na de watersnoodramp van 1953.
In de zestiger jaren geven de aard en omvang van de landschapsverzorgingsactiviteiten aanleiding tot de introductie van de term landschapsbouw. Met name de Soet
en Benthem hebben hiervoor de ideeën en argumenten in verschillende publikaties
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uiteengezet. Soms lijkt het in hun beschouwingen of het nieuwe "te bouwen" landschap slechts op sommige plaatsen gestalte kan krijgen, naast monotunctionele
gebieden,waar de stedelijke en landbouwkundige ontwikkelingen de ruimte krijgen.
Twee benaderingen lijken hier door elkaar gevlochten, namelijk een benadering die
het nieuwe, "het ideale landschap", naast de functioneel-noodzakelijke veranderde
landschappen wil realiseren en een benadering die de functioneel-noodzakelijke
veranderingen wil accepteren en begeleiden. Benthem ziet de landschapsbouw als
de creatieve begeleiding van het "veranderend gelaat van Nederland", een verandering, die zich over de hele linie ontstuitbaar voltrekt, zowel vanuit de landbouw
als de verstedelijking. Het zou de moeite waard zijn om de ontwikkelingen van nu
te spiegelen in de opvattingen over het landschap in de zestiger jaren.
Vernieuwingen werden toen in het algemeen geaccepteerd en begeleid. Voorzover ze
werden tegengewerkt, leidde dat slechts tot gedeeltelijke successen in de vorm
van reservaten, landschapselementen en recreatiegebieden. De conceptie voor integraal behoud van de nationale landschapsparken is inmiddels aan een roemloos einde
gekomen. Van concepties voor integrale vernieuwing zijn er,met uitzondering van
de polderplannen en de Deltaplannen, echter ook weinig voorbeelden. De landschapsstructuurplannen uit de zestiger jaren zijn waarschijnlijk het meest succesvol
geweest (bijv. Gooi- en Vechtstreek en Stroomdallandschap Drentse A, beide 1965).
Inde zeventiger jaren komt de natuur- en landschapsbescherming als aparte sector
opzetten. Ook de met de landschapsbouw verwante sector van de openluchtrecreatie
verzelfstandigt zich.We zien een toename van de "sectorale" benadering van het
landschap. Ook in de ruimtelijke ordening van de jaren zeventig overheerst deze
tendens, doordat de ruimtelijk belangrijke sectoren in structuurschema's hun eigen
planologische visies gaan ontwikkelen. In de landinrichting vinden juist in deze
periode de eerste aanzetten voor een meer integrale benadering plaats in de herinrichtingsplannen voor Midden-Delfland en de Gronings-Drentse veenkoloniën.
Aangezien de plannen uit de zestiger jaren, die op grote veranderingen waren gericht,
in de zeventiger jaren in uitvoering komen en vele hectares eenlandschapsbestemming krijgen, overheerst toch de indruk van een sectorale benadering
van het landschap. In de praktijk van de uitvoering van deze omvangrijke hoeveelheid landinrichtingsplannen zien we wel een toenemende zorg voor niet-landbouwkundige aspecten, die zich onder meer uit in preciese afspraken tussen vertegenwoordigers van de landbouw en de natuur- en landschapsbescherming. De afspraken
over landschapsvernieuwing worden echter moeilijker, getuige de grote hoeveelheden
"flexibel groen" (Overmars,1986). In de zeventiger jaren heeft ook de start van
het landschapsbouwkundig onderzoek en de oprichting van de WLO plaats.De
ecologische bandering van het landschap gaat op zoek naar een eigen identiteit. De
aansluiting van deze onderzoeksbenadering met de meer intuïtieve benadering in de
praktijk van de landschapsbouw moet in de tachtiger jaren gemaakt worden. Het
is moeilijk om van deze tijd, waar wij middenin zitten, een globaal beeld te
schetsen. Ik zou deze tijd willen karakteriseren als een zoeken naar integratie,
die tot uiting komt in de aanpak van geïntegreerde planvormen zoals landschapsstructuurplannen en landschapsbeleidsplannen, in geïntegreerde onderzoeksbenadering
zoals voor natuur- en landschapsbeheer en landschapsplanning en geïntegreerde
visies voor grotere gebieden, zoals de Randstadgroenstructuur. Bij deze activiteiten blijkt de noodzaak voor samenwerking tussen landschapsecologen en landschapsarchitecten.
Inons denken zijn wij al een eind op weg in de negentiger jaren.De realisering
van ideeën en plannen uit de tachtiger jaren zullen wij dan nog volop onder handen
hebben. Kansen voor straks zullen hun basis hebben in plannen en benaderingen van
nu.
3. tandschapsarchitectuur en landschapsecologie
De beoefenaren van het vakgebied van de landschapsarchitectuur houden zich bezig
met het ontwerpen van plannen. Op de eerste plaats is het daarvoor nodig om inzicht
te krijgen in de vraag, die de aanleiding vormt voor de ontwerpopgave. Deze vraag
komt meestal voort uit een op handen zijnde ingreep in of verandering van het

landschap. Op de tweede plaats is het nodig om vanuit de gestelde opgave het betrokken landschap meer of minder diepgaand te onderzoeken, zodat het nieuwe op een
logische en zinvolle wijze in het bestaande kan worden ingevoegd of daaruit kan
worden opgebouwd. Inhet ontwerpproces worden plaats en opgave creatief op elkaar
betrokken, waarbij beeldvorming en planvorming de instrumenten zijn. Tussentijdse
"concepten" en het eindresultaat kunnen getoetst worden vanuit de gestelde opgave
en vanuit de "kenbare" gevolgen voor het bestaande landschap. Onderzoek kan hierbij een ondersteunende rol spelen bij de probleemanalyse, de waarneming van het
bestaande landschap en de ontwerpmethode. Een apart veld van onderzoek vormen de
plannen zelf.Een bonte verzameling vanuit verschillende gezichtspunten belicht,
kunt u vinden in het proefschrift van Meeus (Meeus, 1984).
De beoefenaren van de landschapsecologie richten zich op het landschap als een
complex relatiestelsel van verschillende ecosystemen. Inhet boekje landschapstaai
(1982)van één van de WLO- werkgroepen wordt daarvan een uitvoerige weergave gegeven. Het is opmerkelijk, dat de landschapsarchitectuur daarin niet wordt genoemd.
Bij de in dit boekje aangehaalde indeling van Schmithüsen wordt bij de omschrijving
van landschapsecologie als "de geïntegreerde studie van de ruimte,die gericht is
op bewuste 'tandschaftsgestaltung',waarin verschillende vakgebieden samenwerken"
door de auteurs vermeld, dat naar hun mening alléén deze omschrijving de naam
landschapsecologie verdient. Landschapsarchitectuur en landschapsecologie zouden
dan zowel de geïntegreerde studie van het landschap als de 'Landschaftsgestaltung"
gemeen hebben.De discussie gaat dan om de inhoud van de begrippen Landschap en
Gestaltung. Zouden definities helpen?
In landschapstaai wordt een definitie gegeven die vergelijkbaar ismet de definitie van landschap in de Visie Landschapsbouw (1977). Landschap is "een complex
van relatiestelsels, tezamen een herkenbaar deel van het terrestrische aardoppervlak vormend, dat gemaakt is en in stand gehouden wordt door de wisselwerkingen
van levende en niet-levende natuur, inclusief de mens". Het iseen definitie van
het verleden en het heden.De mens wordt als landschapsvormer niet uitgesloten.
Landschapstaai is over de rol van mens echter niet helemaal helder. Op de - voor
Nederlandse begrippen nogal retorische vraag - "is de mens als onderdeel van het
landschap te beschouwen en moeten zijn activiteiten als behorend tot de landschapsecologie worden gezien?", (Landschapstaai, p. 1 2 ) ,blijft een duidelijk antwoord
uit. In de landschapsecologie worden menselijke activiteiten benaderd als factoren,
die de natuurlijke (zelf-)ordening beïnvloeden en als zodanig zijn te bestuderen
en te beoordelen. De menselijke activiteiten zelf behoren als bewust tot stand
gebrachte ordeningen tot het gebied van de cultuurwetenschappen. Deze "afgrenzing"
hangt, volgens Landschapstaai, "samen met de wens van landschapsecologen de verschijnselen om ons heen tot een algemene natuurconceptie terug te brengen". Mens
en landschap worden hiermee in feite gescheiden en,hoe legitiem ook als vakbeoefening, voor de praktijk kan deze benadering uitsluitend kansen voor de
natuur opleveren.
Tideman (1985)schetst in zijn afscheidsrede als hoogleraar in de toegepaste
landschapsecologie twee wegen,die hoofdzakelijk door landschapsecologische onderzoekers en landschapsplanners worden begaan. Via de weg van de landschapsecologen
wordt getracht uit een veelheid van gegevens,meer en meer met behulp van modellen,
een geheel te krijgen,waarvan wij verwachten dat het meer zal opleveren dan de som
der delen.De landschapsplanners werken meer vanuit de idee,het concept, dat zij
willen verwerkelijken. Zijbeschouwen "de zintuiglijke werkelijkheid als een hulpmiddel voor hun ideeën. In de ogen van de landschapsecoloog gaan zij daarbij op
een hoogst onzorgvuldige wijze met de landschappelijke werkelijkheid om".Landschapsarchitecten en landschapsecologen hebben beiden een integratietaak. Zij kiezen
echter een verschillend vertrekpunt en kampen zo met verschillende eenzijdigheden. Alswij een meer complete mens-landschap benadering voor de toekomst willen
ontwikkelen, dan zal dat in een samenwerking van landschapsarchitecten en landschapsecologen moeten. Bij deze samenwerking zal spoedig de noodzaak blijken van
een sociaal-wetenschappelijke inbreng. Inhet onderzoek op De Dorschkamp is daar in
enkele projecten ervaring mee opgedaan.
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Voor het werken aan een gemeenschappelijke opgave door landschapsarchitecten en
landschapsecologen, wil ik op basis van recente ervaringen in het landschapsbouwkundig onderzoek enige voorzetten geven. Op de toekomst gericht werk dient mijns
inziens met ontwerpvoorstellen te beginnen. Uiteraard gaat hieraan een praktische
vraagstelling vooraf,maar naar aanleiding van deze vraagstelling -en na sen
gezamenlijke poging om de ontwikkelingsgeschiedenis van het betrokken landschap
te doorgronden -muet de landschapsarchitect beginnen met beelden te verzamelen
uit het veld van handeling om een eerste ontwerp te leveren. Dan kan de landschapsecoloog-onderzoeker daarop inhaken met onderzoeksvragen: welke soorten en ecotopen
zijn hier te onderscheiden, welke ontwikkelingen zijn te verwachten,welke relaties met de omgeving zijn van belang en hoe zijn deze operationeel te maken voor de
verdere planvorming? In dit laatste zit ook een aanknopingspunt voor een planvormende inbreng van de landschapsecoloog. Dit proces kan enige malen herhaald worden,
waarbij de vraagstelling steeds meer wordt toegespitst en de plannen verder worden
uitgewerkt. Deze aanpak leent zich goed voor een methodologische uitwerking.
De stappen zijn in beginsel herhaalbaar en nieuwe gegevens kunnen ingebracht worden in dat stadium van het proces,waarop ze het meest van invloed zijn. In het
stadrandonderzoek in de omgeving van Amsterdam en Haarlem iseen methode ontwikkeld, die in figuur 1schematisch is weergegeven (Peters et al., 1984).
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Indit onderzoek ging het in het bijzonder om de methode. Een meer probleemoplossende aanpak met een sturende rol vanuit planconcepten, is uitgewerkt v/oor het
landinriühtingsgebied Groesbeek (Van Nieuwenhuijze et al., 1986).
In een thans bijna afgesloten onderzoek naar de ecologische betekenis van nieuwe
bossen in het kader van de Randstadgroenstructuur is ook een werkwijze gevolgd,
waarbij planconcepten richtinggevend zijn voor het landschapsecologisch onderzoek.
Dit is zowel op landsdelige als op regionale schaal gedaan. Op landsdelige schaal
zijn zes bosverdelingsconcepten ontworpen, die later met behulp van landschapsecologische modellen zijn getoetst (zie fig.2 ) .

BOSVERDELINGSCONCEPTEN

I. A A N B R E I E N

III. BIPOLAIRE B E Ï N V L O E D I N G

V. NATTE V E R B I N D I N G

II. D R O G E V E R B I N D I N G

IV. O N T W I K K E L I N G O E V E R W A L L E N

VI. CONCENTRATIE

Figuur 2.Bosverdelingsconcepten Randstad-groenstructuur
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Op regionale schaal zijn ontwerpen gemaakt met bossen van verschillende grootteklassen en functiecombinaties. Eén van de twee proefgebieden op regionale schaal
iseerder verkend in de vorm van een prijsvraag-inzending voor de prijsvraag
Bos na 2000 (Motto Metamorfose). De twee bosontwerpen voor respectievelijk 100 en
30 ha zijn in een verschillende samenwerking tussen landschapsarchitecten en landschapsecologen ontstaan. Voor het bos van 100 ha kozen landschapsarchitecten voor
een zodanig spanningsveld tussen drie steden en snelwegen, dat de landschapsecologen nauwelijks aanknopingspunten voor een inbreng zagen. Voor het bos van 30ha,
waarvoor een gradiëntrijke plaats in het landelijk gebied het meest kansrijk leek,
leverden landschapsecologen een eerste ontwerp, dat door landschapsarchitecten
verder is uitgewerkt. De problematiek van de verschillende benaderingen is samengevat in een schema (fig. 3 ) .Er is altijd sprake van de problematiek van een

Landschap

(tijd)

kennis

(plaats)

(kwaliteit)

I

-+-[ waarneming i-<

functie/opgave

i l
'Vragen

vragen >

beeldvorming
planbeoordeling
toetsing
'"planconcept

I
2 fase etc.
Figuur 3. Benaderingswijzen voor landschapsonderzoek en -ontwerp.

bepaald landschap. Dit landschap,waarvan de identiteit wordt beschouwd als datgene, waarin het wezenlijk te onderscheiden is van andere landschappen, is te
karakteriseren naar tijd, plaats en kwaliteiten. Onder de horizontale stippellijn
zijn kennis,waarneming en functie/opgave, als ingangen voor respectievelijk de
onderzoeker, de ontwerper en de opdrachtgever aangegeven. Alledrie hebben met tijd,
plaats en kwaliteiten te maken,maar de accenten liggen ongeveer zoals ze in het
schema ten opzichte van elkaar zijn getekend. De aangegeven relaties spreken voor
zichzelf,waarbij de verticale kolom van plaats,waarneming, beeldvorming en planconcept het meest eigen is aan de landschapsarchitectuur.
4. Produktiebeperkinq in de landbouw en kansen voor natuur en landschap,
hoe gaan wij er mee om?
Ik heb getracht om een beeld te schetsen van de benaderingen vanuit de landschapsecologie en de landschapsarchitectuur, zoals die binnen het veld van de landschapsbouw zijn te onderkennen. We zouden beide benaderingen kunnen zien als de twee
benen van de landschapsbouw en afhankelijk van de plan- of onderzoeksopgave ons in
elk stadium kunnen afvragen wat nu ons beste beentje is om vóór te zetten: een
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ontwerp-voorzet, eefilandschapsecologische kennis-inbreng naar aanleiding van een
ontwerp-vraag of als toetsing van een plan-concept, of'een eindsprint van de
ontwerpers. Bij een dergelijke aanpak zou het samenspel een heel aardig verloop
kunnen krijgen.
Waar staan we nü met de problematiek van de produktiebeperking en de zogenaamde
kansen voor natuur en landschap? In de congresfolder stond zo fraai "nieuwe kansen
vanuit het perspectief van de natuur-en landschapszorg". Naar mijn bescheiden
mening staan wij nog maar helemaal aan het begin.Dat wil zeggen, dat wij -met
verwijzing naar het schema dat ik over landschap heb laten zien -met kennis,waarneming en functie/opgave, op het punt staan van formulering van de opgave,waarneming van landschappen, voor aanknopingspunten voor planvorming en inventarisatie
van de beschikbare kennis.
Vanuit de landschapsecologie kan men verder aan de gang met de verbanden tussen
bodem, water, vegetatie, fauna en vormen van landgebruik. Uitgaande van verschillende ontwikkelingen in de landbouw (scenario's) kunnen -met behulp van GIS-programma's - kansen worden verkendvoornatuurontwikkeling en landschapsontwikkeling.
Met deze benadering kunnen voor verschillende landschapstypen indicaties worden
gegeven voor dewenselijkheid om gronden uit de cultuur te nemen en/of het landbouwkundig gebruik te extensiveren. Samen met het in kaart brengen van ontwikkelingen in andere vormen van landgebruik, zoals openluchtrecreatie, houtteelt en
drinkwaterwinning kunnen de vervolgschetsen van de Notitie Ruimtelijke Perspectieven worden getekend. Men zal zich daarbij goed moeten realiseren op welke
schaal en op welk plan- en beleidsniveau men uitspraken wil doen. Gelet op de
ervaringen met de plannen uit de zestiger jaren en met de relatienota, lijkt het
mij verstandig om getalsmatige uitspraken over hectares nog enige tijd uit te
stellen en eerst aan de hand van scenario's alternatieven op te stellen en dóór
te rekenen. Vanuit de landschapsarchitectuur kan op deze problematiek worden ingehaakt met ontwerpvoorstellen op landsdelig en regional niveau. De landschapsarchitectengroep van het Staatsbosbeheer ishiermee bezig. Landschapsarchitecten van
De Dorschkamp hebben recent een ontwerp geleverd voor een scenario van de Stichting Nederland Nu Als Ontwerp in noordoost Groningen. De ontwikkelingen in de
landbouw waren daarbij het uitgangspunt. Er zal voor de bijdragen vanuit de landschapsarchitectuur veel meer inzicht nodig zijn in de probleemstelling voor de
landbouw om tot een duidelijke planopgave te kunnen komen.Wat zijn de ruimtelijke
en functionele problemen van de landbouw zelf? Is het uit produktie nemen van
gronden of het extensiveren van de produktie in de verschillende landbouwgebieden
een echte oplossing voor problemen of een symptoombestrijding die misschien alleen
maai tot nieuwe problemen leidt?Wat isde aard van de kansen voor natuur en
landschap, uitgaande van de specifieke mogelijkheden van de verschillende landschapstypen? Wat zijn de reëele grondbehoeften van andere functies en hoe zullen
deze inwerken op de structuur van de landbouw? In de hoofdlijnen uit de discussie
over de Notitie Ruimtelijke Perspectieven van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke ordening staat een inspreker vermeld die er opwijst, dat "een overschot aan
landbouwproduktie niet verward mag worden met de voorraad aan landbouwgrond als
duurzaam produktiemiddel".
Deze vragen maken tenminste drie zaken duidelijk:
a)vanuit de functionele benadering van de problematiek van de landbouw, zal er nog
veel werk gestoken moeten worden in de probleemanalyse en het stellen van de
opgave;
b)de problematiek van de landbouw moet niet losgemaakt worden van de problematiek
in andere functies en de samenleving als geheel. Het moet géén zaak blijven
van landbouw en natuurbescherming alleen, zeker niet als het gaat om landschapsontwikkeling;
c) het vraagstuk van de kansen voor natuur en landschap kan niet bevredigend worden
aangepakt, zonder nauwkeurig inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van
concrete gebieden.
Het lijkt mij dan ouk nauwelijks mogelijk om in de 4e Nota Ruimtelijke Ordening
huivooi een defintieve k o n s uit te zetten.Deze nota zal vooral kunnen dienen om
rei,b;Muwilijke on oudei/uikende aanpak van de/e problematiek voor te bereiden
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en te stimuleren. Het ontwikkelen van een op uitvoering gericht instrumentarium
kost veel tijd. Ervaringen met de Relatienota, met landinnchtingspLannen en hoben recreatieplannen in de Randstadgroenstructuur laten zien dat er langs lijnen
van geleidelijkheid gedacht en gewerkt moet worden.
Een ander belangrijk punt is,dat er veel plannen onderweg zijn die als "kansrijk" voor natuur- en landschapsontwikkeling kunnen worden beschoui/ud.Het overzicht
hiervan is nog onvoldoende.We kunnen misschien beter spreken over aanvullende
kansen óf in sommige gebieden zelfs herkansing. Inelk geval zijn er kansen voor
onderzoek en dat is voor een werkgemeenschap die zich met onderzoek bezig houdt
toch een bestaansvoorwaarde.
Prioriteit zal daarbij gegeven moeten worden aan gebiedsstudies in de belangrijkste landschapstypen van Nederland: de veenweidegebieden, de zandgebieden, het
rivierengebied, de zeekleigebieden en de stadsrandzones. Hierbij kan worden aan'
gesloten bij recente ontwikkelingen inCOAf-projecten (Commissie Onderzoek Aangepaste landbouw) en SWNBI-projecten (Studiecommissie Waterbeheer Natuur, Bos en
Landschap).Wel zal lering getrokken moeten worden uit de problemen van interinstitutionele samenwerkingsverbanden. Op grond van ervaringen binnen het landschapsbouwkundig onderzoek zie ik hier een grote uitdaging liggen voor nauwe samenwerking
tussen landschapsarchitecten en landschapsecologen. Maar dan wel van meet af aan!
Bij het schetsen van toekomstbeelden voor het landschap heeft de landschapsarchitect het initiatief, waarbij als voorwaarde binnen het onderzoek geldt, dat
hij achteraf een methodische verantwoording kan geven van de weg die hij heeft
bewandeld. Als voorwaarde geldt ook dat landschapsecologen deze inbreng accepteren
en daarop inspelen met hun onderzoeksbenaderingen. Een op voorhand verwerpen
van de ontwerpinbreng als "onwetenschappelijk" zal in de meeste gevallen blijken te
berusten op onwil of onvermogen van andere disciplines. In elk onderzoeksproces
moeten onzekere stappen vooruit worden gezet, die pas achteraf getoetst kunnen
worden.
Tot slot wil ik nog wijzen op het planniveau dat naar verwachting het meest
kansrijk is om kansen voor natuur en landschap te concretiseren. Uitgaande van een
trapsgewijs onderscheid in planniveaus van landelijk, landsdelig, regionaal (met
streekplannen en landschapsstructuurplannen) en het niveau van landinrichtingsplannen en landschapsbeleids of -beheersplannen, zie ik de beste kansen bij de
laagste niveaus liggen. Op het regionale niveau ligt dan een zwaartepunt voor ideevorming en op het inrichtingsniveau een zwaartepunt voor idee-uitwerking en realisering. Vooral de landinrichtingsplannen bieden de mogelijkheid om planvorming en
instrumentarium op een evenwichtige manier te combineren. Er kan met gronden worden
geschoven en de inrichtingsfactoren die in de landinrichting worden behandeld:
waterbeheersing, ontsluiting, verkaveling en beplanting kunnen aangepast worden
aan de noodzakelijke functieveranderingen. De procedures geven ook goede mogelijkheden om de streek bijhet planvormingsproces te betrekken.
Bij deze plannen is er ook een traditie om op landschapsniveau om te gaan met
de eisen van bedrijfsontwikkelingen. Indien er op grote schaal aanpassingen zullen
komen van teelten en teeltwijzen in de richting van intensivering of exensivering
ofwijzigingen naar openluchtrecreatie of houtteelt, zullen nieuwe inrichtingseisen worden gesteld. Het niveau van inrichtingsplannen is dan ook het goede
niveau om de vraag te beantwoorden of de landschapsontwikkeling begeleid of bijgestuurd moet worden. In het verschil tussen begeleiden en bijsturen zit het verschil
tussen landschapsverzorging en landschapsbouw.
Ook het vraagstuk van scheiding en verwerving van functies kan op dit niveau in
een operationeel kader worden aangepakt. Wijmoeten daarbij niet schromen om indien
nodig aan geheel nieuwe landschapsvormen te denken. De acceptatie daarvan zal afhangen van de zorgvuldigheid van de planvorming en de wijze van belrokkenheid
van de bevolking (Coeterier, 1983).
De vraag naar de veranderingsmogelijkheden van het landschap en daarmee naar de
kansen voor natuur en landschap, zal door mensen beantwoord moeten worden. Binnen
een als herkenbare eenheid te onderscheiden landschap zullen we daarvoor ook
dieper inmoeten gaan op de intrinsieke relaties tussen landbouw en landschap.
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De COAL-studies naar natuur- en landschapsbeheer door landbouwbedrijven (Van der
Haar et al.,1986)en recent begonnen sociologisch onderzoek (Volker, 1985) geven
daarvoor een eerste aanzet. De agrariër speelt niet alleen een rol bij denivellering van verschillen in het landschap,maar ook bij het creëeren en in stand houden van verschillen. Het relatienota-instrumentarium kan, indien het op een bredere
leest wordt geschoeid en meer ontwikkelingsgericht wordt toegepast, hierbij van
grote betekenis worden.
Mijn verhaal komt samengevat neer op keuze voor een regionale en gebiedsgerichte aanpak. Voor deze aanpak wil ik een pleidooi houden voor een samenspel
tussen landschapsecologen en landschapsarchitecten, waarbij de ontwikkeling van een
meer landschapsarchitectonische landschapsecologie en een meer landschapsecologische
landschapsarchitectuur dringend nodig is.
titeratuur
Benthem, R.J. 1950.Het werk van Staatsbosbeheer voor de verzorging van ons
landschap. In:Natuur en landschap 5 (142).
Benthem, R.J. 1964. Het veranderend gelaat van Nederland. In:Tijdschrift van het
Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 81(4).
Benthem, R.J. 1975.Natuur en landschap in ruilverkavelingen. In: Cultuurtechnisch
Tijdschrift, nr.2.
Berg,M.C. van den en S. Slabbers. 1982.De ontwikkeling van de landschapsbouw bij
het Staatsbosbeheer. In:Groen, nr.12.
Boer, J.H. de,R. Peters enM.C. van den Berg. 1986.tandschapsplanning in destadsrand. Een leidraad voor onderzoek en planvorming. Rapport Rijksinstituut voor onderzoek in de bos-en landschapsbouw "DeDorschkamp", nr.460.
Bos na 2000. 1985.Nederlands Bosbouw Tijdschrift, jaargang 57.Bijzonder nummer,
september 1985,pag. 14-15; 36-37.
Coeterier, J.F. 1983.Onderzoek naar het landschapsbeeld. Samenvatting van de
onderzoeken in Gieten en Heiloo en de Hilver. Rapport Rijksinstituut voor onderzoek in de bos-en landschapsbouw "DeDorschkamp",Wageningen, nr.342.
Haar, M.A. van der en G.C. Wezenberg. 1985.tandschapsbeheer door landbouwbedrijven.
Onderdeel: tandbouwbedrijven. Rapport Rijksinstituut voor onderzoek in de bösen landschapsbouw "De Dorschkamp",Wageningen, nr.408.
Haar, M.A. van der en G.C. Wezenberg, 1985.Landschapsbeheer door landbouwbedrijven. Onderdeel:Landschapsbeheer; onderzoek naar landschap en beheer inGiethoorn-Wanneperveen en Waterland. Rapport Rijksinstituut voor onderzoek in de
bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp", nr.409.
Hoofdlijnen uit de discussie over de Notitie Ruimtelijke Perspectieven. 1987.
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening.
Luiten, E. en R. de Visser. 1985.Landschapsbouw in ontwikkeling. Landbouw Universiteit, Vakgroep Landschapsarchitectuur, nr.06207708.
Meeus, J. 1984.Op zoek naar een instrumentarium voor ontwerp-kritiek in de landschapsarchitectuur. Dissertatie Landbouw Universiteit, Wageningen.
Ministerie van Landbouw en Visserij. 1977.Visie Landschapsbouw, 's-Gravenhage.
Nieuwenhuijze, L. van,M.W.M, van den Toorn en P. Vrijlandt. 1986.
Advies Landschapsbouw Groesbeek. Rapport Rijksinstituut voor onderzoek in de
bos- en landschapsbouw "DeDorschkamp", nr.422.
Notitie Ruimtelijke Perspectieven. 1986.Rijksplanologische Dienst. 's-Gravenhage.
Overmars,W. 1986.Houtwallen aan de wandel. In:Opdam, P., T.A.W,van Rossum en
T.G. Coenen (Red.). Ecologie van kleine landschapselementen. Rijksinstituut voor
Natuurbeheer,Leersum.
Peters, R. en J.H. de Boer. 1984.Landschapsplanning in de stadsrand. Een onderzoek
naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de ruimtelijke kwaliteiten van het stadsrandgebied tussen Haarlem en Amsterdam. Rapport Rijksinstituut voor onderzoek
in de bos-en landschapsbouw "De Dorschkamp", nr.380.
Schroevers, P.J. (red.). 1982.Landschapstaai. PUD0C,Wageningen.
Soet, F. de. 1965.De revaluatie van natuur en landschap. In: Landbouwkundig
Tiidschrift. 77 fini.

65

Soet, F. de. 1965.Groenvoorziening en recreatie. Tijdschrift Bouw. 1965.
Stroomdallandschap Drentse A. 1965. Staatsbosbeheer. Consulentschap voor Groningen
en Drente,Assen.
Tideman, P. 1985.De aarde onder onze voeten. Fysisch geografisch en Bodemkundig
Laboratorium, Universiteit van Amsterdam, rapport nr.22.
Tideman,P. 1984.Ontwikkelingen in de landschapsecologie in Nederland, met de
nadruk op onderzoek. In: "Op grond van de bodem". Publikatie ter gelegenheid van
het afscheid van prof. dr. ir.A.P.A. Vink. Fysisch Gegografisch en Bodemkundig
Laboratorium, Universiteit van Amsterdam, nr.39.
Volker, C.H. 1985.Meersporenonderzoek voor een landschapsstructuurplan. Rapport
Rijksinstituut voor onderzoek in de bos-en landschapsbouw "De Dorschkamp",
Wageningen, nr.415.
Volker, C.M. 1986.Het platteland tussen agribusiness en stad; een verkenning
van het probleem van natuur- en landschapsbeheer door landbouwbedrijven.
In: "Van Nature",Directie Landbouwkundig Onderzoek, 's-Gravenhage.

66

NATUURENLANDSCHAPINDE21EEEUWENDEWEGERHEEN
C.W.Stortenbeker
VakgroepNatuurbeheer,LandbouwuniversiteitWageningen

15jaargeledenwerddeWerkgemeenschapLandschapsecologischOnderzoekopgericht,vergezeldvanenthousiasme,maarookvantwijfels.Twijfelsoverdevraag
ofhetbedrijvenvanecologieophetniveauvanhetlandschapwelzinvolis.
Bovendienvroegensommigenzichafoflandschapsecologieeigenlijkweleen
vakgebiedis;immerslandschapisgeenecologischbegrip.Inmiddelszijndie
twijfelsverdwenen.Deborelingistoteenkrachtigjongmensuitgegroeiden
nadertdevolwassenheid.Eensnellebladeringdoordejaargangenvande'Mededelingen W-L-O.'envan 'Landschap'laat zienhoena lange discussiesoverachtergronden,begrippenenvisiesernaveelvooralkwalitatiefonderzoek,nudefase
vanookmeerkwantitatief,causaalanalytischonderzoekisbereikt.Bijeen
dergelijkeontwikkelingpasteenfeestelijksymposiumeneen(aanjongeren
eigen)optimistischekijkopdetoekomst.
Dezebundelrichtdeblikopde(verre)toekomstensignaleerteenmogelijke
verbeteringvankwaliteitenvannatuurehlandschap.Detitelverraadtoptimisme
enponeertzelfseenstellingmeteenuitroepteken.Dewenselijkheidvanhet
uitkomenvandiestellingstaatboventwijfel,maardekanseneropzijnminder
zeker;invoorafgaandeartikelenisdatalgebleken.Welwerdaangegevenwaarde
kansenendeconcretemogelijkhedenliggen.Aanmijdetaakomenkelerode
dradenaantegevenenmetelkaartevervlechtentoteenbeeldvannatuuren
landschapindeinmiddelszeernabije21eeeuwendemogelijkewegofwegen
daarheen.Hetismijnbedoelingzodichtmogelijkbijeentotaalbeeldtekomen
enikkandanslechtsenkelegrotelijnenaangeveneneropvertrouwendatde
veleontbrekendeinvullingenendetailleringendelezervandeWLOperiodieken
bekendzijn.Ikgeefeenaantaluitgangspuntenvoordegewensteontwikkelingen,
demogelijkedoelstellingen,achterliggendeecologischeconcepties,deconcrete
mogelijkhedenenmogelijkewegen.
Toekomstverkenning
Hetgaatindezebundelomdetoekomstenvooralomeenbetrekkelijkverre
toekomst,wantmaatschappelijkeveranderingengaantraagenookdenatuurneemt
zijntijdvoorontwikkelingen.Hetgaatomtoekomstverkenningdus.
Toekomstverkenningenstrekkenzichuitoverperiodenvanenkeletientallen
jarentotmaximaal40à50jaar.Langervaltnietofnauwelijksvooruittezien.
Wijkunnendetoestandin2050netzomingoedschetsen,alsonzegrootoudersin
1920zichdesituatievanvandaaghebbenkunnenvoorstellen.Eenbijkomend
argumentisdatmensenzichnogjuistietskunnenvoorstellenbijdetoekomst
vanhunkleinkinderen,maarnietveelverderwegindetoekomst.
Eeninherentemoeilijkheidisbovendiendatwijdietoekomstverkennenen
proberenteplannenopbasisvanonzeideëenendenormenvannu.Debelangrijkstevoorinspraakinaanmerkingkomendegroepisnogonmondigofnogniet
eensgeboren.Destemeerredenommetdietoekomstvoorzichtigomtespringen
entebeseffendatdietoekomstvandaagalbegint,ofsterkernog,allang
begonnenisomdatvelehet-beeld-van-morgen-bepalendetrendsalgistereningang
zijngezetennietmeerofmaargedeeltelijk zijntekeren.
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Scenario's
Toekomstverkenningkanmenglobaalopeenaantalmanierenbedrijven.Menkan
vooréénofenkeleaspectenprognosesmaken:extrapolatiesvanhuidigetrends,
simpeletrendverkenningen.Alsmenechtereenpogingtoteentotaalbeeldwil
ondernemengaathetomzgn.scenario's.Diekunnenhetkarakterhebbenvan
meervoudigetrendverkenningenenwerdendanprojectievescenario'sgenoemd.Men
kanhetbeelddaarbijlatenbepalendoordenuoverheersendeontwikkelingen,
maarmenkanookbekijkenwatergebeurtalsmenniet-dominantetrends'opblaast';dankrijgtmen'grensverkennende'scenario's.
Trendverkenningenberustenopaannamesoverhettoekomstigverloopvannu
belangrijketrends.Endiekomenweleenshelemaalnietuit,zoalsMeadowsen
ForresterhebbengemerktnahunrapportaandeClubvanRomeover'Grenzenaan
deGroei'(1).DaarmeewerdenwordtdieClubbelachelijkgemaakt,mijnsinziens
volledigtenonrechtewant,alblijkendevoorspeldetekortenaangrondstoffen
zich(nog)nietvoortedoen,degrenzenaandegroeivandemensheidenzijn
invloedenopdebiosfeerdienenzichsteedssterkeraan.
Desomberstemmendeprognosesoverhetoverlevenvansoortenzijndelezer
zondertwijfelbekend.DeMolenaar (2), WesthoffenWeeda(3)enanderengaven
daarcijfersover;deIÜCNgeeftRedDataBooksuit (4), het'Global2000Report
tothePresident'(5)doetvoorspellingendieiederebioloogkouderillingen
geven.HetSymposiumvandeBiologischeRaadoverhet'Verdwijnenvansoorten'
zetalleaspectenuithedenenverledenopeenrij (6).
Erisbijscenario'snogeentweedebenaderingmogelijk;daarbijgaatmen
ervanuitdatdetoekomsttendeleeenopengegevenisendooronsgemaaktkan
worden.Menontwerptdanéénofmeertoekomstbeelden:prospectieveofnormatieve
scenario's.Vanuitdieideaalbeeldenleidtmen,alterugredenerend,dewegaf
diemoetwordeningeslagen,omdiegewenstetoestandookwerkelijktebereiken.
Dezenormatievescenario'szijnuiteraardhetmoeilijkstuittewerken,maar
mijnstellingisdatalleendiescenario'srichtinggevendkunnenzijnenons
kunnenhelpenbijhetverwezenlijkenvaneenaanvaardbaretoekomst.Opbasisvan
detrendsvannuzietdetoekomsterzosomberuitdatdetrend-scenario'sniet
meerdoendandeafschrikwekkendegevolgenvanonshuidighandelenaangevenen
demensheiddespiegelvoorhouden.
Verrassingsvrijetoekomst
Bijtoekomstverkenningen gaatmenuitvaneenzgn.verrassingsvrijetoekomst:
mensluitplotselingeenextremegebeurtenissenuit.Begrijpelijk,wanttoekoms
tverkennenentoekomst-plannenheeftgeenzinbijgrotemondialeofregionalerampenzoalskernoorlogen,aardbevingenofepidemieën.Helaasechterbeginnenenkelezeerverontrustenderegionaleenzelfsmondiale'verrassingen'zich
sluipend(endusklaarblijkelijkminderafschrikwekkend)aantedienen.Ikstip
hieralleenhetC0 2 -probleemaan.
DeconcentratiesindeatmosfeervanC0 2 enanderesporegassenalsmethaan,
stikstofoxydeenfreonennementoe.Vervoorheteindevande21eeeuwzullende
effectenophetklimaatgelijkzijnaandievaneenverdubbelingvanhetCO-gehalte.Hoewelernoggroteonzekerheidheerstoverdeomvangendepreciese
aardvandeklimaatsveranderingen,neigensteedsmeeronderzoekerstotdeverwachtingdatdegevolgeniniedergevalernstigzullenzijn.Ineenverkennende
studieoverdegevoeligheidvoorklimaatveranderingenvanminofmeernatuurlijkeecosystemeninEuropa (7),isdaarom een'ernstig'modelalsuitgangspunt
genomen.HetishetklimaatscenariovanBach,datgebaseerdisophetGISS-
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model, doorHansene.a.ontwikkeldaanhetGoddardInstituteforSpaceStudies.
Ditscenariovoorspelteengemiddeldetemperatuurstijgingaandeaardoppervlakte
van3à4C/alsookaanzienlijkeverschuivingeninneerslageninbevolkings-en
verdampingspatronen.Deruimtelijkeverdelingdaarvanisongelijk.Deneerslag
zaloveraltoenemen,maardeverdampingnogmeer.DaardoorzalinN.Europa,
ondankseentoenamevandeneerslagmet150-300mm/jaardebodemvochtigheidin
dezomermet20%afnemen;inonzestrekenzalditnaarschatting50%zijnenin
Z.W.Europazelfs70%.
Ditheeftverrijkendegevolgeni.h.b.voordearctische gebieden,voorOostEuropaenhetmediterranegebied.Doorthermischeuitzettingzaldezeespiegel+
1meterstijgenendatheeftgrotegevolgenvoorm.n.dedeltagebieden.De
veranderingenzullenplaatsvindenovereen-ecologischgezien-zeerkorte
tijdsspannevan50à100jaar.Indegenoemdestudieiseen17-talvoorbeeldgebiedengenomenvandeNoordkustvanAfrikatotaanSpitsbergeninhetnoordenen
deOeralinhetOosten.Degevolgenzullenernstigzijnvoorbijnaalletypen
ecosystemen,maari.h.b.voorborealebosgebieden,taiga,venen,wetlands(trekvogels)envegetatiegordelsingebergten.Endemischesoortenzullenveelal
verdwijnen,maarookvoorveleanderesoortenzullendeklimaatsveranderingente
snelgaan.Ditsoortvoorspellingenisuiteraardnogzeerspeculatief,maarde
overtuiginggroeitdatdeeffecteningrijpendengrootschaligzullenzijn.
DezeCO,-verkenningtoontaandatiederdenkenoverenplannenmakenvoorde
toekomstvannatuurenlandschapeenfutielebezigheidisalsergeennormen
voormilieukwaliteitwordengeformuleerdwaaraanwijonsookwerkelijkgaan
houden:algemene(rand)voorwaarden.Het(XU-voorbeeldtoontaan,datwijniet
alleenbezigzijnonzenatuurlijke(nietvernieuwbare)hulpbronnenuitteputten,maarookonze(inprincipevernieuwbare)natuurlijkebestaansbronneninhun
duurzaamheidaantetasten.Daarmeewordtduidelijkhoezeerdeduurzaamheidvan
onzeeconomischebestaansvoorwaardenafhankelijkisvandeduurzaamheidvande
ecologische bestaansvoorwaarden.
Ditisdandeeersterodedraad:deduurzaamheidvanonsbestaan(zekervande
kwaliteitvanonsbestaan)isafhankelijkvaneenzorgvuldigbeheervande
biosfeer.Eengoedealgemenemilieukwaliteitgaatvoorafaanbeheer,herstelen
ontwikkelingvannatuurenlandschap.Alleennormatievetoekomstbeeldenkunnen
danrichtinggevendzijn.
Ecologischeuitgangspuntenvoorscenario1s
Nudandevraagnaarconcreteuitgangspuntenenmogelijkhedenvoornatuuren
landschapinde21eeeuw.Devoorafgaandeartikelengavenaleenaantalvoorzetten.Ikkomtotdevolgendeuitgangspuntenvoorhetopstellenvannormatieve
scenario's:
-Nederlanddientalseensamenhangendgeheel,alséénsysteemtewordenbenaderd.
-Erdientderhalveeenintegralevisieopderuimtelijkeorganisatievanons
landtekomen,diederichtingkanaangevenvooreenintegraleengerichte
aanpak•
-Herkendenerkenddienttewordendatersterkeenzwakkefunctieszijn.
Optimalevervullingvandevelemilieufuncties,diedesamenlevinginhet
landelijkgebiedvervuldwensttezien,vraagtomhetrekeninghoudenmetde
verschillendeeigenschappenenkwetsbaarhedenvandiefuncties.Watbetreft
milieu-ennatuurwaardenmoetdieruimtelijkeindelinggebaseerdwordenopeen
aantalbasisconceptiesafgeleiduitecologischekenniseninzichten..
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-Concreteuitwerkingenzullenmoetenstoelenopbiologischepotenties;zij
moetenuitgaanvangebiedenenlandschapselementendieeengoede'ecologische
kansrijkheid'hebben,d.w.z.kansrijk zijnwatbetreftmogelijkhedenvoor
natuurbehoudennatuurontwikkeling*
-Entenslotte,naalleaspectenvanruimte,devierdedimensie:hetaspectvan
detijd.Natuurontwikkelingenhebbentijdnodig;zonderplanologischegarantiesishetweinigzinvolzeingangtezetten.Opeenaantalvandezepunten
gaikkortin:
Concepties
Eriseenaantalecologischeconceptiesdierichtinggevendkunnenzijnbij
hetontwikkelenvaneenintegralevisieopbestemmingeninrichting.Bekendis
deindelinginhoofdgroepenvanmilieufuncties,zoalsdieo.m.inhetGlobaal
EcologischModel(8)isgegeven.Inhetstrevennaarbeterebewustwordingvan
weinigmilieubewusteburgersenpoliticiisditeenbruikbarebenadering.Aande
handhiervanmenkanaangeven,datersprakeisvansterke,anderendominerende
functiesnaastzwakke,kwetsbarefuncties.Verkeerenintensievelandbouwzijn
voorbeeldenvanactiviteitenmeteensterkuitstralendeffect;natuurwaarden,
drinkwatervoorziening,recreatieenextensieve,milieuvriendelijkelandbouw
wordensnelinhunkwaliteitaangetast.Ditleidttotdegedachtedatverweven
vanfunctieseenaantrekkelijkmaatschappelijkideaalmogezijn,maardatscheidingopdeschaalwaaropdeongewensteeffectenoptreden,onvermijdelijkis.Die
schaalkanvancombinatietotcombinatieenvangebiedtotgebiedverschillen.
Eentweedeecologischeconceptieisdievande"soort/oppervlakterelatie".
Hoegrotereengebiedis,hoegrotererkansisopmilieuheterogeniteitendus
opoverlevingvandeelpopulaties,enhoekleinerdeinvloedvanongewenste
externefactoren.Ditleidttothetstrevennaargrotenatuurlijkeeenheden.
Bayensbehandeldeuitvoerigdebelangrijkeroldieecologischegradiënten
spelenindebiologischediversiteit;natuurontwikkeling isgebaatbijherstel
vanwatervandiegeleidelijkeovergangenresteert.
Watbetreftdevoordeloopvandeevolutiezoinvloedrijkgeblekenecologischeisolatiespeeltdemenseendubbelrol.Aandeenekantverbreekthijde
bestaandeisolatiedoorbewustofonbewustoverbrengenvansoortennaarnogniet
gekoloniseerdestreken;inhetcultuurlandschapveroorzaakthijechterdoor
voortgaandeversnippering juisteentoenemendeisolatie.Hetbegrippenpaarisolatieenverbindingspeeltnueenbelangrijkerolindelandschapsplanningen
leidttotdeconceptiesvanecologischeinfra-structuur(naaranalogievande
economischeinfrastructuur)en(eenbetereterm)ecologischnetwerk.Vooral
dezeecologischeconceptiedientgekoppeldtewordenaandeeisvanconstantie
indedynamiekvandesituatie,constantievannatuurlijkeenantropogene
milieu-invloeden.Eerderlegdeikaleenkoppelingtusseneconomieenecologie.
Ookhierisdieteleggen.Deruimtelijkeeconomischestructuurheeftombegrijpelijkeredeneneennogalonveranderlijkkarakter.Dieeisgeldtevenzeer,en
sterkernog,voordeecologischestructuur.
Eendergelijkeecologischestructuurmaaktinprincipeeenecologischgoed
functionerendengezondlandschapmogelijk.Kernelementendaarinvormende
bestaandeendetecreëerengrote(minofmeer)natuurlijkeeenheden.Deze
vormeneenorganischgeheelmeteengrootaantalkleinelandschapselementen(in
deRIN-symposiumbundel(9)nogeensinhunwaardenalsrefugium,steppingstone
encondensatiekernvoornatuurontwikkeling geschetst)eneennetwerkvanverbindingslijnen,diedeecologischeisolatiekunnenverkleinen.Datnetwerkmoet
geëntzijnopdenatuurlijkeecologischestructuurvanNederlandmetgroteen
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kleinerivieren,stromenenstroompjesenbodemkundigeverscheidenheidenovergangendaartussen,,enopdeantropogeneinfrastructuurmetbiologischewaarden
ofpotenties.
Eenessentieelonderdeelvandezenetwerkconceptieishetcomplementervan:de
gebruiksruimten.Dezemoetenmogelijkhedenbiedenvoorhetuitoefenenvanandere
gewenstemaarveeldynamischermilieufuncties.Deinrichtingvandiegebruiksruimtenmoetflexibelzijn,opdatzijaaneenzichverderontwikkelende
samenlevingmogelijkhedenbiedttoteigentijdseruimtelijkeinvullingen.
Indesnelvoortschrijdendegedachtenvormingoverderuimtelijkeordening,de
landschapsplanningenmilieuvriendelijkevormenvanlandbouwzijngenoemdeecologischeconceptiesinprincipealgeaccepteerd (ziedeR.P.D.NotaRuimtelijke
perspectieven (10),de W.R.R.-notaGeïntegreerde Landbouw (11),hetStructuurschemaNatuur-enLandschapsbehoud (12).Zijbehoevenechternogdetailleringenhetonderzoekterzakestaatnogaanhetbegin.Concreteuitwerkingin
kaartbeeldenopverschillendeschalenisnognauwelijksgebeurd.Dezeideëen
zullentastenderwijsvergezeldvandegelijkkwantitatiefonderzoekvoorproefgebiedenmoetenwordenuitgewerkt.Aanzettenzijnerindenieuwegradiëntenkaart
vanBayensenindegedachtendieParmaenVerahierbovenalontwikkelden.
Ikvolstahiermethetaanreikenvaneenkortschema,waarinvoordehoofdcomponentenvanNederlandeenaantalsuggestiesvoornatuurontwikkelingwordt
gegeven,aangepastaandekenmerkendenatuurlijkekwaliteitenvandemilieutypen.
-HOGEGRONDEN (voedselar»,gradiëntenuitbuiten)
*loofbossen,brongebieden,beekdalen,voedselarmegronden
-LAGEGRONDEN (voedselrijk, hydrologiegebruiken)
*griendbossen,wetlands,nattegraslanden
-RIVIERSYSTEMEN (gevarieerdedynamiek)
*uiterwaarden,ooibossen,oevers,moerassen
-KUSTSYSTEMEN (hogedynamiek)
*duinen,brakkesystemen,buitendijksesystemen
Kansrijkheid
Dezeuitgangspunten,conceptiesenconcretefysografischeaangrijpingspunten
kunnenleidentotkaartbeeldendieecologischepotentiesaangeven,potentiestot
hethandhavenen(weer)ontwikkelenvanbiologischewaardenendusnatuurwaarden.Maarnaastdezeecologischekansrijkheidiser(rekeninghoudendmetde
huidigeentoekomstigeontwikkelingeninanderemilieufuncties)ooksprakevan
eenplanologischekansrijkheid.Eeninprincipeecologischkansrijkgebiedkan
doorplanologischeaspecteninfeitekansarmzijn.
Deplanologischekansrijkheidwordtbepaalddooreenaantalfactoren.Allereersthetalgemenemilieubeleidenderuimtelijkeconsequentiesdaarvan.
Daarnaasthetbeleiddattenaanzienvanandere,metname'sterke'functies
wordtvoorbereid.Endaarliggennujuistnogveelvraagtekens,metnamewat
betreftdelandbouw.HetMinisterievanLandbouwenvisserijvoerttraditioneel
eenvoorwaardenscheppend endeontwikkelingenvolgendbeleid.Aaneenstructuurschemaheeftdelandbouwzichnietgewaagd.Devraagnaarkomendekansenvoor
natuurenlandschapisderhalvemoeilijktebeantwoorden.Wordterwerkelijk
ernstgemaaktmetdeaanpassingvandemestproductieaandedraagkrachtvanhet
milieu? Hoezaldegewensteengepredikteaanpassingvandelandbouwproductie
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aandewerkelijkevraagverlopen? Wordtgekozenvooreenextensiveringvande
productieofzulleneconomischealgemeenmaatschappelijkewetmatighedenleiden
totverdereverhogingvandeopbrengstenendustotinkrimpenvanhetareaalals
mengeenvervangendeteeltenweetteverzinnen? Enhoeveelhakomterdanvrij,
inwelktempoeninvooranderefuncties(waarondernatuurontwikkeling)bruikbarebrokken?Enopwelketypengronden?Deantwoordenzullenslechtsgeleidelijkkomenenlandschapsplannersennatuurbeheerderskunnennietmeerdoendan
pogenintespringenopdemogelijkhedendiezichvoordoen,voorzoverde
samenlevingdatwilsteunen.
Maatschappelijkdraagvlak
Endatisdanhetderdeelementindeplanologischekansrijkheid:hetmaatschappelijkdraagvlak.Daarbijwilikallereerstsignaleren,daterbinnende
eigenkringgeeneenstemmigheidheerstoverdenatestrevendoelstellingenvan
hetnatuurbeheer.Denederlandsesamenlevingheefteendoelstellingsniveauaanvaard,zoalsinhetStructuurschemaNatuur-enLandschapsbehoudisgeformuleerd.
Weliswaarisuitwerkingenruimtelijkeexpliciteringnoodzakelijk,moetenkeuzemogelijkhedenwordenaangegevenenprioriteitengesteldenmoetenerkeuzen
wordengemaakt,maarhetStructuurschemamiktonmiskenbaaropeenhoogniveau
vanbiologischeenlandschappelijkediversiteit,eenniveauvannatuurlijkeen
landschappelijkerijkdomzoalswijdieooithebbengekend.
Daarnaastgaanerechterdelaatstetijdopenlijkofwatverborgenstemmenop
diepleitenvooracceptatievanhetmetnutriëntenverzadigdenederlandsemilieu
alseenonvermijdelijkenblijvendgegeven,envoorhetconcentrerenopdie
typennatuursystemendievoorNederlandalsdeltazokarakteristiekzijnen
waarvooronslandinhetbijzonderinternationaleverantwoordelijkheiddraagt.
Datzijndandedynamischesystemenvankustgebied,groterivierenenwaterrijke
landschappen;hetbeleidenbeheerrichtenopdealgemeneresoortenzoude
voorkeurverdienenbovenhetdure,metderugtegendemuurvechtenvoorinmiddelszeerkansarmesoorten.Hetisverstandigeenopenoogtehebbenvoorde
realiteitvannualsdroevigvertrekpuntvaneenmoeizamewegvanuithetdal
omhoog,maarhetnualaanvaardenvaneenverwaterdedoelstellingismijns
inziensonaanvaardbaar.
Hetmaatschappelijkdraagvlakendeopvattingoverhetniveauvandoelstellingenheeftveeltemakenmetdevisieopderelatietussenmensennatuur.En
daarintradendelaatstejarenboeiendeveranderingenop(13).Sindsdemens
doorhetlerenbeheersenvanhetvuurhetbelangrijksteomslagpuntinzijn
ecologischegeschiedenismeemaakte,isdierelatiegekenmerktgeweestdoorhet
beeldvandemens-als-heerser-over-de-natuur.
Sluimerendheeftooksteedshetbeeldvandemens-als-rentmeestereenbescheidenrolgespeeldenhetheeftdelaatstedecenniasterkaankrachtgewonnen.Dit
beeldisbepalendgeweestvoorhetdenkenachterbijv.deWorldConservation
Strategy(14)enookhetStructuurschemaNatuur-enLandschapsbehoud. Indeze
beeldenvormtdemensgeendeelvandenatuur.Inhetbeeldvanmensennatuur
alsparticipantenineengrotergeheelisditwelhetgeval;eenbeeldmeteen
vaakwatmystiekkarakterengeenduidelijkmaatschappelijkdraagvlak.
Eenvierdebeeldisdatvanmensennatuuralspartners,waarbijdemens
inspeeltopdepotentiesvandenatuur,voorwaardenscheptendandenatuurhet
werklaatdoen.Ditsamenmetdenatuurietstotstandbrengeniseenstroming,
diedelaatstejarenonderinvloedvanhetopkomenvandenatuurbouw(natuurtechnischemilieubouw)aankrachtwonentotuitdrukkingkomtino.m.denota
•Omgaanmet water'vanRWS (15)eninhetPlanOoievaar (16).Ookindenota
'GeïntegreerdeLandbouw'(11)proef ikditnaarintegratie strevendebeeld.
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Tenslotte signaleer ik een combinatie van een aantal beelden,die in kringen
van landinrichters en landschapsarchitecten aan het opkomen isi de mens als
architect van zijn milieu.
Strategie
De oorsprong van de hierboven genoemde verschillen innatuurbeheersdoelstellingen is,denk ik, in dezeverschillende mensbeelden tevinden.Voor een nieuwe
milieu-ethiek en voor een meer milieu-ethisch handelen iseenvolledigeconcensus over achterliggende beelden echter niet nodig. Een strategie valt te bouwen
op een aantal uitgangspunten die alle bewust betrokkenen kunnen delen.
Er moet weer eenalgemene milieukwaliteit vanhoogniveauterugkomen» De
noodzaak van een gezonde ecologische basis vooreenduurzaam gezond economisch
ensociaal-maatschappelijk voortbestaan isduidelijk.Verweving met en het
sluiten van bondgenootschappen met andere zwakke functies biedt goedemogelijkheden;hetstrevennaareenredelijkevorm van samenleven met da sterke
functieskanleiden totmaximalisering vanmogelijkheden bijeen minimalisering
van maatschappelijke kosten.Een gebiedsgewijze uitwerking kan waardevolle oplossingen bieden, maar zal ook lacunes InkennisblootleggenEr moeten normatieve scenario's worden opgesteld, stoelend op een nationaal
plan, dat zoveel mogelijk fysiografischbepaald richtinggevend moetzijnvoor de
geleidelijke invulling van het ecologisch geraamte van een gejond landelijk
gebied.
Nederland in 2050: een land waar veel mensen wonenopeenkleineoppervlakte,
maar waar geholpen door de grotepotentiesvanklimaat, water en bodem en het
vernuft en de durf van haar planologen, ecologen, landinrichters en landbeheerdershet landschap wordt gekenmerkt door optimale ruimtelijkeplaatsing van de
vereiste milieu-functies.Functies waar mogelijk verweventotmultifunctioneel
ruimtegebruik, maar elders in hun eigen recht en ontplooiing gelaten.Een land
waar het goed toevenis.
Eendroombeeld? Misschien wel,maar eenbeeldaandeverwezenlijking waarvan
landschapsecologen hard zullen moeten werken. En een beeld waaruit de W.L.O. de
komende 15 jaar veel inspiratie mogeputten!
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