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HET DELTAPLAN
EN ZIJN CONSEQUENTIES VOOR DE NATUURBESCHERMING
I.

Tegenwoordige toestand en betekenis van ons deltagebied,

door Chr. G. van Leeuwen. (Afdeling Natuurbescherming en Landschap van het
Staatsbosbeheer. )1 )

Inleiding.

Deltagebieden hebben van nature een dynamisch karakter. Zij worden
gevormd in een voortdurende wisselwerking tussen geologische en biolo
gische krachten, waarbij zowel de zee en de rivier als de talloze, aan
het leven in een delta aangepaste organismen ieder hun aandeel hebben
in het relatief snel verlopende proces van opbouw en afbraak van het
landschap. Als gevolg van de regelmatig optredende overstromingen be
horen deze streken met hun aaneenschakeling van zee- en rivierarmen,
getijdenkre'ken, slikken, moerassen, vloedbossen en oerwouden bovendien
tot de meest onherbergzame oorden, die er op aarde zijn te vinden.
Toch hebben deze gebieden vol natuurlijke rijkdommen, niettegen
staande hun wisselvallig en zo op het oog weinig aanlokkelijk karakter,
blijkens de geschiedenis altijd een grote aantrekkingskracht op de mens
heid uitgeoefend. Het schijnt dat de mens, ondanks of, volgens de op
vattingen van de Engelse historicus Toynbee, juist dank zij de weerstand
van het milieu, in een dergelijke, weinig zekerheid biedende omgeving
zijn veelzijdige activiteit dikwijls het best tot ontplooiing heeft kunnen
brengen. De sterke mate waarin de mens, al gedurende duizenden jaren,
zelf heeft bijgedragen tot de aangroei van delta's, zowel indirect en on
opzettelijk o.a. door ]het veroorzaken van versnelde erosie in het stroom
gebied van een rivier, als direct en doelbewust door de aanleg van water
keringen, landaanwinning e.d., maakt hem in vele gevallen zelfs tot een
der belangrijkste factoren in het gecompliceerde, geologisch-biologische
1)
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Een kenmerkend
landschapsbeeld
uit het gebied van
de Zeeuwse stro
men.

wordingsproces van deltagebieden.
De geschiedenis van de Lage Landen aan de Noordzee vormt in dit
opzicht geen uitzondering. Op de plaats waar nog in het historisch ver
leden een der meest ontoegankelijke wildernissen van Europa heeft ge
legen, strekken zich nu onze alom bewonderde, tot op de spoorbanen en
wegbermen gecultiveerde polders uit en rust, in de zg. „Randstad
Holland", het zwaartepunt van onze handel en nijverheid. In de loop
der eeuwen zijn de Nederlanders erin geslaagd het meest typerende
element van hun oorspronkelijk landschap, zij het met wisselend succes,
terug te dringen tot wat er thans nog over is aan buitendijkse gronden
in het gebied van de riviermonden en de Waddenzee. Het overgebleven
natuurgebied wordt trouwens ook nu nog voortdurend verkleind door de
inpoldering van kwelders en gorzen en de aanleg van havens en industrie
terreinen. Op sommige plaatsen resteert er van een rivierloop al niet veel
meer dan een door stookolie en afvalwater vervuilde vaargeul. Het vergt
wel enige verbeeldingskracht om zich te kunnen indenken, dat de oevers
van de Hollandse IJssel bij Nieuwerkerk een honderd jaar geleden nog
van betekenis waren als voedselgebied voor de 'lepelaars uit de nabije
moerassen! (Brouwer 1954).
Intussen vormen de benedenstroomse gedeelten van onze grote
rivieren, tezamen met hun vertakkingen tussen de Zeeuwse- en ZuidHollandse eilanden en de zeegaten met 'hun vele geulen, zandplaten,
slikken en schorren, als geheel nog altijd een natuur- en studieobject van
zeer grote en onvervangbare waarde, ook internationaal beschouwd. Af
gezien van het feit, dat Nederland door zijn geografische ligging reeds
verschilt van alle andere deltagebieden op aarde, mogen onze zoetwater-
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Kreek in de
schorren van het
Noord-Sloe.
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Engels slijkgras.
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getijdenbossen en zilte kwelders, o.a. met het oog op de relatief grote
amplitudo der getijdenbewegingen in deze omgeving, als zeer bijzondere
voorbeelden van dit landschapstype worden beschouwd. De natuur
wetenschappelijke betekenis van complexen als de Biesbos en de Oosterschelde kan niet gauw te hoog worden gewaardeerd !
Geen wonder, dat men van de zijde der natuurwetenschap en -be
scherming de plannen tot afdamming der riviermonden, en later ook van
de Waddenzee, slechts met gemengde gevoelens kan bekijken. Men be
denke immers dat, wanneer deze plannen worden gerealiseerd zoals zij
nu worden voorgesteld, er van ons meest karakteristieke, schijnbaar na
tuurlijke tot natuurlijke landschap nagenoeg niets zal overblijven. Hoewel
de toekomstige ligging van de afsluitdijken nog lang geen uitgemaakte
zaak is en de ontwikkeling van het gehele Deltaplan eigenlijk nog eerst
in het beginstadium verkeert, is het o.i. geenszins voorbarig te noemen
wanneer wij reeds hier in grote trekken nagaan wat er allemaal aan
natuurgebieden verloren zou gaan en wat wij, mocht het plan doorgang
vinden, eventueel ervoor terug zouden kunnen krijgen. Wij beperken ons
hierbij tot het ethisch-culturele en het wetenschappelijke aspect van de
natuurbescherming. Ten aanzien van de mogelijkheden voor de recreatie
willen wij slechts opmerken, dat er na de afdamming voor de huidige
vormen van watersportbeoefening in onze delta, waar een zeer aparte
bekoring van uitgaat, vrijwel geen gelegenheid meer zal overblijven. Het
gebied zal weliswaar zeer goed kunnen worden ontsloten voor de massa
recreatie, zoals die op onze plassen en meren wordt bedreven, het zal
zijn eigen karakter, dat vooral gebonden is aan het spel met eb en vloed,
grotendeels verliezen.
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Typen van levensgemeenschappen.

Teneinde de lezer enigszins een indruk te geven van de grote rijkdom aan
'levensgemeenschappen, die onze delta herbergt, noemen en 'bespreken wij in het
kort een aantal der belangrijkste buitendijkse groepen van natuurgebieden en hun
kenmerkende élementen. Binnen het bedreigde complex kan men een onderscheid
maken tussen
a)
b)

het gemeenschappelijke mondingsgebied van Rijn en Maas en
de Oosterschelde.

De Oosterschelde neemt t.a.v. de rest tegenwoordig een min of meer geisoleerde positie in en -kan 'beter als een zeeboezem worden opgevat dan als een
onderdeel van de delta. Terwi'Me van de overzichtelijkheid verdelen wij verder de
delta van Rijn en Maas, al naar gelang van het chloorgehalte van 'het water in
een zoet, een brak en een zout gebied. De Oosterschelde wordt in dit overzicht
behandeld bij het zoute gedeelte van de delta.
Gebied der zoetwater-getijden.

Dit gedeelte van de Rijn- en Maasdelta omvat het gebied der befaamde getijdengrienden. Het wordt enerzijds begrensd door de scheiding tussen zoet- en brak
water, anderzijds door de zóne waar de vloedwerking in de benedenloop der
rivieren ophoudt. Het gebied strekt zich westelijk uit langs het Hollands Diep
tot bij Willemstad, langs de Oude Maas tot de hefbrug bij Spijkenisse en langs de
Nieuwe Maas tot bij Pernis. In het noorden behoort de Hollandse IJssel, voor
zover niet gekanaliseerd, tot 'dit complex. De oostelijke grens ligt langs de Lek
tussen Schoonhoven en Ameide, langs de Waal in de buurt van Vuren. Zuidelijk
reikt 'het gebied tot even onder Geertruiden'berg. De kern ervan wordt gevormd
door de Biesbos met belangrijke uitlopers langs de Merwede, de Oude Maas en
het Hollands Diep. In vroeger jaren moeten de vloedbos-associaties oo'k in de
naaste omgeving van Rotterdam goed ontwikkeld zijn geweest, getuige de resten
die men hier nog aantreft („Oude Plantage" bij Kralingen en het eiland „van
Brienenoord" bij Feyenoord).
Het gebied der zoetwatergetijden is gekenmerkt door een groot aantal levens
gemeenschappen met een reeks karakteristieke of hier optimaal voorkomende
planten en dieren. Wij noemen als voorbeeld het aesthetisch buitengewoon fraaie
Riet-dotterbloemgezelschap, dat omstreeks het begin van Mei met zijn goudgele
pracht de benedenloop van de grote rivieren markeert. Langs de Oude Maas staat
in sommige van deze rietlanden het elegante en steeds zeldzamer wordende Zomerklo'kje (Leucojum aestivum) bij honderden tussen de dotters. Later in de zomer
worden de oeverstroken en kribben bont gekleurd door de uitbundige bloei van
forse, hoog opschietende kruiden en alles overwoekerende lianen, die met elkaar
zg. „Sluiergezelschappen" vormen (Senecion fluviatilis). 'Deze typisch rivierbegeleidende gemeenschap treft men ook elders in ons fluviatiele district aan, maar
hij heeft in onze zoetwaterdelta toch een duidelijk optimum en waarschijnlijk ook
een eigen karakter. Een belangrijke rol spelen hierin soorten als Lancetbladig
kruiskruid (Senecio fluviatilis), Echte engelwortel '(Angelica archangelica),
Canadese guldenroede (Solidago gigantea), Hertsmunt (Mentha longifolia),
Kattestaart (Lythrum salicaria), Haagwinde (Calystegia sepium) en verschillende
warkruiden (Cuscuta spec). Met een beetje geluk kunnen wij in de naaste om
geving van deze reuzen onder onze kruiden op slik'kige strandjes, een slechts
sporadisch voorkomend oevergezelschap vinden, dat echter juist in de zoetwater-
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delta nog al eens tot ontwikkeling komt en gevormd wordt door enkele van onze
kleinste en teerste phanerogamen, de gemeenschap van Slijkgroen (Limosella
aquatica) en Kleine elatine (Elatine hydropiper). Groter tegenstelling is bijna niet
denkbaar!
Het, mede door de mens bepaalde, eindstadium van de successie in dit gebied
vormt de associatie van de gewoonlijk als griend geëxploiteerde wilgen-vloedbossen,
waarin al naar de overspoelingsduur en de doorluchting van de bodem een aantal
sub-associaties kan worden onderscheiden. Typische plantensoorten zijn hier o.m.
de bij ons uiterst zeldzame Slanke zegge (Carex strigosa), Bittere veldkers
(Cardamine amara), Heksenkruid (Circaea lutetiana) en Gulden boterbloem
(Ranunculus auricomus). De meeste van deze soorten en ook vele andere hier
groeiende planten bereiken in het extreme milieu van de Biesbos ongekende af
metingen. Onderzoekingen van Barkman (1953) hebben aangetoond dat de getijdengrienden niet alleen bijzondere combinaties van hogere planten maar ook
zeer aparte associaties van epiphytische mossen herbergen, die alle zijn ingesteld
op een bepaalde hoogte t.o.v. het hoogwater-niveau.
Van de in ons land tot deze omgeving beperkte vertegenwoordigers der fauna
noemen wij de steeds zeldzamer wordende Steur. De vogelwereld van dit gebied
heeft een geheel eigen karakter en is zeer soortenrij'k (vgl. Lebret en Verhey 1954).
Vooral de broedvogels van het moerasbos zijn uiteraard karakteristiek. Nergens in
ons land behoren zij méér thuis. Vandaar dat dit het gebied is voor Blauwe
Reigers en Aalscholvers en dat alleen hier de vroeger zoveel algemenere Nachtreiger
of Kwak zich nog met enkele paren kan handhaven. Rietzangers, Blauwborst, Bosuil
en Ransuil komen er voor naast nog talloze andere soorten. Niet alleen de vogel
wereld is belangwekkend, ook onder de andere fauna-elementen worden zeer
speciale en voor dit gebied kenmerkende soorten gevonden, zoals een nog niet zo
lang geleden door Heijligers herontdekte uiterst zeldzame Isopode.
Het gebied is faunistisch overigens nog maar nauwelijks onderzocht, zodat met
stelligheid mag worden aangenomen, dat er nog vele bijzondere soorten leven,
die tot nu toe onopgemerkt bleven. Belangrijke voorbeelden van de vele en ge
varieerde natuurterreinen uit het complex van de zoetwatergetijden zijn behalve
de Biesbos, de Dordtse en Gorinchemse Avelingen bij Schelluinen, de buitendijkse
gronden rondom het Slot Loevesteyn, de grienden en uiterwaarden tussen
Woudrichem en Werkendam, de grienden bij Papendrecht, de oevers van de Lek
tussen Ameide en Krimpen, de grienden, rietvelden en aanwassen bij Puttershoek,
bij Heerjansdam, bij Heinenoord, bij Rhoonse veer, Poortugaal en Spijkenisse, de
niet bekade randen van de Berenplaat ten noorden van Oud-Beyerland, enkele
slikkige gedeelten van de Hollandse IJssel, de grienden en rietgorzen bij Strijensas
en Willemstad en de als waterwildreservaat bekende Sassenplaat in het Hollands
Diep.
Gebied der brakwater-getijden.

De gezelschappen van dit complex zijn het mooist ontwikkeld langs de oevers
van het Haringvliet en in de naaste omgeving daarvan. Zij waren tot voor kort
ook bij de mond van de Brielse Maas in grote uitgestrektheid aanwezig. Hier
domineert de Zeebies-gemeenschap (Scirpetum maritimi) waarvan de Zeebies
(Scirpus maritimus), de Ruwe bies (Scirpus ta'bernaemontani) en de merkwaar
dige, in zijn verspreiding bij ons tot de delta beperkte Driekantige bies (Scirpus
triqueter) kensoorten zijn. Dit in vele opzichten belangwekkende gezelschap komt
als pionier-vegetatie ook in het zoetwater-getijdencomplex voor. Er zijn echter
ook gemeenschappen die in hun verspreiding beperkt blijven tot deze brakke om
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geving. Begroeiingen met Weidetorkruid (Oenanthe lachenalii), Selderij (Apium
graveolens), Zeerus (Juncus maritimus), Heemst (Althaea officinalis), Zulte
(Aster trifolium) en nog enkele andere soorten zijn karakteristiek voor het gebied
der 'brakwatergetijden.
De ontoegankelijke riet- en biezenvelden, die de oevers van de eilanden om
zomen, vormen het broed- en jachtterrein van Bruine kiekendief, Roerdomp,
Waterral en tal van andere moeras- en watervogels. In het winterhalfjaar
bivakkeren hier vele duizenden eenden en ganzen w.o. Grauwe gans, Rietgans,
Kolgans, Brandgans, Pijlstaart, Wilde eend, Wintertaling, Smient, Bergeend,
Slobeend, Tafeleend, Brilduiker en Nonnetje. Het is wel zeker, dat de Zeebiesvelden van de Biesbos en het Haringvliet tot de belangrijkste voedselterreinen
voor ganzen in West-Europa moeten worden gerekend. Wij denken hierbij speciaal
aan de omgeving van de plaat „de Jonge Deen", de Dordtse Biesbos bij de
Moerdijkbruggen, de Sasseplaat, de gorzen bij Strijensas, de gorzen rondom Tiengemeten, bij Sommelsdijk en Middelharnis, bij Goudswaard voor de monding van
het Spui, de Ventjagersplaat bij Den Bommel en de gorzen langs de SabinaHendrikapolder in West-Brabant. Ook de gorzen ter hoogte van Dinteloord, de
riet- en biezenvelden van de Scheelhoek en de slikken en aanwassen van de Oude
Maas zijn in dit opzicht van zeer veel betekenis. De buitendijkse gronden van het
brakke gebied zijn behalve voor het waterwild van grote waarde als voedselterrein
voor steltlopers zoals Wulp, Grutto, Watersnip, Bokje, Groenpootruiter, Zwarte
ruiter, Bosruiter, Witgatje, Tureluur, Kievit, Goudplevier, Zilverplevier, Oever
loper en Bonte strandloper. Lepelaars, Blauwe reigers en Aalscholvers ontbreken
hier bijna nooit. Van de andere fauna-elementen zijn ons geen gegevens bekend.
Gebied der zoutwater-getijden.

De begroeiingen, die periodiek door zeewater worden overstroomd moeten wij
zoeken aan de buitenzijde van het brakwatergetij bij de mondingen van de zee
gaten en in de van zoetwater vrijwel verstoken Oosterschelde. De verschillende,
in zonaties optredende zoutplantengezelschappen, zoals de Zeekraal-gemeenschap
(Salicornieto-Spartinetum), de Kweldergrasgemeenschap (Puccinellietum maritimae) en de Zeealsemgemeenschap (Artimisietum maritimae) zijn op tal van
plaatsen langs de dijkvoet en op de slik- en zandplaten aanwezig. Met hun
prachtige, ieder seizoen weer anders getinte kleurnuances, behoren deze vegetaties
tot de schoonste van ons land. Is er bijvoorbeeld, naast de luister van een veld
blauw-violet-bloeiende Lamsoor (Limonium vulgare), een fijnere combinatie
denkbaar dan het in de herfst in alle tonen aanwezig rood van Zeekraal ( Salicornia
europaea) en Schorrenkruid (Suaeda maritima) met het blauw-, grijs- en geelgroen
van Kweldergras (Puccinellia maritima) en Zoutmelde (Obione portulacoides) en
het zilvergrijs van Zeealsem (Artemisia maritima)? De associatie van de hoogst
gelegen, zandige kwelders, het Engels gras-gezelschap ( Armerieto-Festucetum) is
echter, zulks in tegenstelling tot de Wadden, zeldzaam in deze omgeving met zijn
extreem hoge vloeden. Voorbeelden van de hieraan verwante begroeiingen, nl. de
Gestrekte zegge-gemeenschap (Junceto-Caricetum extensae) en de Zee-vetmuurassociatie (Saginetum maritimae), kunnen eveneens slechts plaatselijk in het ge
bied van de Zeeuwse- en Zuid-Hollandse eilanden tot ontwikkeling komen. Het is
uit een oogpunt van biologie overigens te betreuren, dat op vele van de schorren
het geïmporteerde Engels slijkgras (Spartina townsendii) zo is gaan domi
neren dat er practisch niets anders meer groeien kan. Deze -levenskrachtige
plant versnelt de natuurlijke aanslibbing dermate dat van een normale ontwikke-
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Gorsen en grienden in de Biesbos.
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ling dikwijls geen sprake meer is. Belangwekkend is evenwel de duinvorming onder
invloed van deze plant en van Zoutmelde op een zandig schor aan de kust van
Noord-Beveland. Een van de meest interessante gebieden van het zoutwatergetij dencomplex vormt de kust van de Oostersehelde ten zuiden van Bergen op
Zoom. Daar kan men een overgang bestuderen van de zilte slikken en schorren
naar een op de uitgeloogde, prae-glaciale zandgrond van westelijk Noord-Brabant
groeiende Struikheide-vegetatie. Enkele jaren geleden werd hier een toen voor
Nederland nog nieuwe zegge-soort, Carex punctata, ontdekt. De Oostersehelde is
verder befaamd om zijn rijkdom aan wieren. Vrijwel alle in onze omgeving thuis
behorende zeewier-soorten kan men hier vinden. De kom van de Oostersehelde
is in feite het vormenrijkste zoutwatergebied binnen onze grenzen. Het aantal aan
zuiver zeewater gebonden organismen dat hier wordt aangetroffen is zelfs niet
bij benadering te schatten! Dit gebied leent zich als geen ander voor het onder
zoek van de marine levensgemeenschappen.
Het spreekt wel vanzelf dat ook dit zoutwater-getij dencomplex een geheel eigen
dierenwereld heeft. Hier ligt het domein van tal van holtedieren, mollusken,
kreeftachtigen, insecten, vissen en van de zeehond. Kenmerkende broedvogels van
deze omgeving zijn Bergeend, Kluut, Strand- en Bontbekplevier, Dwergstern,
Grote stern, Noordse stern e.d. In de winter pleisteren ook hier grote aantallen
steltlopers waaronder Steenloper, Kluut, diverse soorten Strandlopers, Rosse grutto,
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Wulp en Scholekster. Ook Eidereenden, Zee-eenden, Roodkeelduikers en Rot
ganzen behoren hier tot de vaste gasten.
Tot de belangrijkste natuurgebieden van dit complex rekenen wij de Scheel
hoek, de slikken en schorren van Rumoirt en de Heene, het gors bij de Punt van
Goeree, de Hompdvoet tussen Goeree en Schouwen, de noordkust van NoordBeveland, de Zandkreek met de Katse Plaat, de Goudplaat en het Noord-S'loe,
de buitendijkse gebieden bij 't Sas van Goes, de schorren langs de zuidkant van
Tholen, het gehele bekken van de Oosterschelde en de daarbij aansluitende
Eendracht tussen Tholen en Noord-Brabant.

Betekenis der natuurgebieden.

De wetenschappelijke betekenis van de natuurgebieden, die door het
Deltaplan worden bedreigd, is in hoofdzaak daaraan toe te schrijven,
dat men hier de gelegenheid heeft een grote verscheidenheid aan (vrijwel
altijd in zekere mate door de mens beïnvloede) levensgemeenschappen
te bestuderen in samenhang met de werking van eb en vloed, het zout
gehalte van het water en de samenstelling van de bodem in al zijn
aspecten.
Deze factoren en hun onderlinge combinaties verschillen van plaats
tot plaats. Het is bv. mogelijk hier een gehele reeks overgangen te onder
zoeken tussen een zandig rietgors met een maar kort durende overspoe
ling door volkomen zoetwater in de benedenloop van de Lek en een
slikkig rietveld met een relatief langdurige inundatie door vrijwel zuiver
zeewater op de Scheelhoek bij Stellendam. Men kan echter evengoed een
serie plantengezelschappen in zijn onderzoek betrekken waarbij men uit
gaat van een zandig schor bij de Noordzeekust dat onder invloed staat
van de zoutwater-getijden en eindigt bij op klei groeiende vloedbossen
van het zoetwatergetijdengebied langs de Merwede. Onze delta vormt
daarnaast een zeer waardevol studieterrein voor het onderzoek van
bodemvorming en vegetatie-successie zoals deze onder verschillende om
standigheden in een aestuariëngebied plaats vinden. Dit is o.a. van groot
belang voor de kennis omtrent de wording van het West-Nederlandse
landschap. Wij behoeven hiervoor slechts te verwijzen naar het artikel
dat Ir I. S. Zonneveld over zijn onderzoek van de Biesbos in dit tijd
schrift heeft gepubliceerd. Er zij verder nog de aandacht gevestigd op de
mogelijkheid vergelijkingen te treffen tussen de zilte begroeiingen op
binnendijkse kwelplekken, dijkgaten en karrevelden, die niet of niet meer
onder invloed staan van eb en vloed en gezelschappen van zoutplanten
op buitendijkse terreinen waar dit wel 'het geval is.
In het algemeen biedt het stelsel der Zeeuwse en Zuid-Hollandse
stromen nog een prachtige gelegenheid voor het vergelijkend onderzoek
naar de eisen, die de voor een delta karakteristieke organismen aan
hun standplaats of biotoop stellen. De aanwezigheid van een groot aantal
analoge gemeenschappen in de Waddenzee, die onder andere omstandig
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heden verkeren wat betreft getijdenbewegingen, klimaat e.d., is in dit
opzicht nog van bijzondere waarde.
De betekenis, die speciaal de Oosterschelde voor de wetenschap heeft,
verdient een aparte beschouwing. Steeds meer wint het inzicht veld, dat
het onderzoek van levensgemeenschappen en van organismen in na
tuurlijke gebieden de grondslag moet leggen voor de exploitatie door
de mens. Dit geldt evenzeer voor de visserij als voor de landbouw. Neder
land heeft, als visserijnatie, o.a. de taak en plicht om de productie van
de visserij in stand te houden en zo mogelijk op te voeren. Bij practische
visserijvraagstukken stuit men echter veelal op de noodzaak allereerst
verschillende principiële vragen te beantwoorden. Het fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek, dat daarvoor nodig is, stelt hoge eisen aan
het gebied waar de waarnemingen en de eventuele proefnemingen kun
nen worden uitgevoerd. Enkele van deze eisen zijn :
1)

Een constant NaCl -gehalte van het zeewater.

2)

Geen vervuiling door afvloeiend industrie- en ander afvalwater.

3)

Geen schommeling in slibgehalte van het water, bij voorkeur
een constante helderheid.

4)

Een overzichtelijk en gemakkelijk te bereiken terrein waarin zoveel
mogelijk verschillende biocoenosen op zo klein mogelijk oppervlak
zijn te vinden.

Hoe moeilijk het is om deze voorwaarden alle te vervullen, blijkt uit
het feit dat slechts een heel enkel visserijstation in Europa al deze voor
waarden in zijn omgeving vervuld ziet. Eigenlijk voldoen behalve de
Oosterschelde alleen Helgoland (waar het station nog moet worden
gebouwd), Gumbra in Schotland en het eiland Man in de Ierse zee
aan deze eisen. Bekende stations als Plymouth en Napels hebben bij hun
onderzoek ernstig te lijden
van de omstandigheid dat
ze op de verkeerde plaats
staan. Ook het Zoölo
gisch Station in Den Hel
der is, vooral na de af
sluiting van de Zuiderzee,
door de
ligging niet
meer in staat om allerlei

Kustafslag
in het Zeeuwse
stroomgebied.
Foto: Mr H. P. Gorter.

Vorming van jong
duinlandschap bij
de Scheelhoek
(Noordkust van
Goeree).
Foto: Ir C. N. A.
de Voogd.

vraagstukken op principieel gebied aan te vatten. Men moet zich
er vnl. op 'het onderzoek van de bodemfauna toeleggen.
Wil men bv. onderzoekingen doen, in verband met de Noordzee
visserij, over verschuivingen van plankton-populaties en visbroed dan
kan dit alleen in een milieu dat constante voorwaarden biedt, even con
stant als de Noordzee zelf. Daarvoor is noch de Waddenzee, noch een
der andere Zeeuwse of Zuid-Hollandse wateren geschikt. Het eerste ge
bied is veel te slibrijk, de andere zijn van wisselend slib- en zoutgehalte
door het instromen van de grote rivieren, terwijl met name de WesterSchelde veel afvalwater ontvangt.
Het enige gebied waar men als het ware een afspiegeling van de sterk
uiteenlopende biocoenosen van het Noordzeebekken op korte afstand van
elkaar bijeen vindt is de Oosterschelde. Dit is immers het enige van de
Zeeuwse wateren waarin geen rivier uitmondt, de bodem is er vrij hard
en zandig en daarom reeds heeft geen slib-verontreiniging van het water
plaats. De Oosterschelde is als het ware een Noordzee in miniatuur en
vormt door de constante levensvoorwaarden een terrein voor basaal
visserij-onderzoek, zowel oecologisch als experimenteel, dat gerust uniek
mag worden genoemd ! Afsluiting van de Oosterschelde zou betekenen
dat het basisonderzoek ten behoeve van de Noordzee-visserij hier in
Nederland verder onmogelijk wordt. Men sluit een groot terrein van toe
gepast natuurwetenschappelijk onderzoek voor goed af, met alle weten
schappelijke en economische gevolgen welke daaruit zullen voortvloeien.
In het algemeen zal het bio-coenologisch onderzoek in Nederland, odk als
wetenschapsbeoefening in de meest zuivere vorm, sterk worden geschaad,
terwijl in het bijzonder het faunistisch en floristisch onderzoek
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van de Noordzee een sterke terugslag zal ondervinden.
De betekenis van de delta voor de natuurbescherming in ethischculturele zin is vooral hierin gelegen, dat zowel de buitendijkse als de
daarmee in organisch verband staande binnendijkse natuurgebieden als
réfugia zijn te beschouwen voor tal van interessante levensvormen waar
onder voor de rest van Europa en zelfs van de wereld zeer zeldzame.
Ook als pleisterplaats en fourageerterrein voor waterwild en stelt
lopers zijn deze gebieden van de allergrootste importantie. Tal van
soorten pluvierachtigen, waadvogels, eenden en ganzen, voor een belang
rijk deel van uitgestrekte gebieden uit noordelijke landen afkomstig,
concentreren zich tijdens de trek of gedurende de winter in grote scharen
in de zoete tot zoute omgeving van onze delta, omdat zij juist daar hun
voedselbron bij uitnemendheid vinden, nog extra begunstigd door het
relatief zachte, Atlantische klimaat van Zeeland. Vele van de bedreigde
natuurgebieden behoren bovendien als broedterrein voor verschillende
soorten sterns, steltlopers en moerasvogels tot de beste en rijkste van
West-Europa.
Gevolgen van de afdamming.

Als direct gevolg van de afdamming der zeegaten zullen, voor zover
thans valt te overzien, de meeste van de genoemde natuurgebieden hun
huidige, dynamische karakter en daarmee ook biologisch hun aard ver
liezen. De nu nog overal aanwezige getijdewerking en de zout-gradiënt
(toename van het Cl-gehalte van het water van het binnenland naar de
kust) zullen op de meeste plaatsen volledig worden uitgeschakeld. Het
gebied zal daardoor als het ware verstarren, zijn huidige gevarieerdheid
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verliezen en in het algemeen biocoenologiseh zeer sterk verarmen. Tal
van belangwekkende en zeldzame organismen zullen daarbij voor ons
land verloren gaan. Zelfs de terreinen, die buiten de afsluitdijken komen
te liggen en de oeverstroken van de rivieren, die in de toekomst nog in
vrije verbinding met de zee zullen blijven, zullen veranderingen onder
gaan, zij 'het misschien van minder ingrijpende aard. Lang niet denk
beeldig zijn de gevaren voor de duinen en stranden der eilanden door
de opheffing van het isolement en de wijziging van het geulennet voor
de kust, dat aanwas en afslag beïnvloedt.
Wij laten deze dingen hier verder buiten beschouwing. Alleen wijzen
wij nog op de indirecte invloed van de afsluiting op de levensmogelijk
heden in de binnendijkse natuurgebieden, voor zover zij aan brak kwel
water zijn gebonden. De kans is groot, dat deze terreinen op de lange
duur mede de nivellerende gevolgen van de verzoeting zullen ondergaan.
Dat de uitvoering van het Deltaplan in dit opzicht niet alleen voor de
planten maar ook voor de vogelwereld van de eilanden een ernstige be
dreiging zal vormen is buiten kijf. Het is zelfs niet uitgesloten, dat de
invloed van een zo sterk ingrijpen in de natuur als 'hier het geval is zich
over een veel groter gedeelte van West-Nederland zal uitstrekken. Erva
ringen, die elders zijn opgedaan bij het verdwijnen van rijk geschakeerde
natuurgebieden, wijzen in ieder geval in deze richting.
Wat er over blijft.

Men zal in de toekomst slechts een zeer beperkt gedeelte van de
levensvoorwaarden, zoals die nu in onze delta zijn vervuld, in de Westerschelde tot zijn beschikking hebben, indien althans van verdere in
polderingen in dit gebied wordt afgezien. In het traject van de Schelde
tussen Gent en Antwerpen ligt een zoetwater-getijdengebied, dat
overigens maar een flauwe afspiegeling van ons Biesboscomplex vormt.
Ter hoogte van de Belgisch-Nederlandse grens hebben wij de brakwater
schorren van Ossendrecht en de zeer belangwekkende zeebies-velden van
het land van Saaftinge terwijl er verderop langs de kust van ZuidBeveland en Zeeuws-Vlaanderen, na de recente inpoldering van de
Brakman, nog maar enkele kleine voorbeelden van zoutwaterschorren
zijn te vinden (o.a. „de Kaloot" bij Borssele). Tenslotte hebben wij nog
„het Zwin" bij Cadzand, een waardevol schorren- en kweldergebied,
waarvan echter de toekomst in verband met de natuurlijke ontwikkeling
en allerlei waterstaatkundige problemen ter plaatse zeer onzeker is.
In hoeverre er zich voor de afsluitdijken nieuwe natuurgebieden
zullen ontwikkelen en van welke aard deze zullen zijn dient te worden
afgewacht. Er worden hiervoor thans onderzoekingen gedaan bij de dam
in de Brielse Maas tussen Oostvoorne en „de Beer".
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HET DELTAPLAN
II.

Toekomstmogelijkheden.

door Dr. M. F. MÖRZER BRUIJNS
(Afdeling Natuurbescherming en Landschap van het Staatsbosbeheer)

De verliezen, die op natuurbeschermingsgebied worden geleden,
indien het deltaplan tot uitvoering komt, zijn, zoals uit de uiteenzetting
van Van Leeuwen blijkt, zeer groot en ten dele onherstelbaar. Er gaan
in dat geval immers hele complexen van levensgemeenschappen verloren,
die voor een deel zelfs van de aardbodem verdwijnen, omdat de zelfde
levensmogelijkheden elders niet meer aanwezig zijn.
De vraag, die naar voren komt wanneer wij ons dit gerealiseerd heb
ben is: Wat komt er voor in de plaats?
Het aanpassingsvermogen van de natuur en het vermogen om zich
na catastrophes te herstellen, is zeer groot. Ieder 'heeft dat in de in 1945
door oorlogsgeweld geteisterde gebieden kunnen zien. Ook al worden in
een bepaald gebied de levensmogelijkheden voor vrijwel alle planten en
dieren door omstandigheden radicaal gewijzigd, dan hebben toch reeds
na enige jaren een nieuwe flora en een nieuwe fauna in nieuwe levens
gemeenschappen de opengevallen plaatsen weer bezet. Dit is in Neder
land ook te zien geweest in de Zuiderzeepolders, in het overstroomde
Walcheren na 1944 en momenteel voltrekt dit proces zich in de op de
zee herwonnen landen in het rampgebied van 1953.
Voorspellen moeilijk.

Het voorspellen, wat er bij het ten uitvoer brengen van het deltaplan
naar alle waarschijnlijkheid zal gebeuren is evenwel niet zo eenvoudig.
De veranderingen zijn dan van wel zeer ingrijpende aard en treden op
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in een zeer gecompliceerd gebied. Bovendien is er nog geen gelegenheid
zich een denkbeeld te vormen op grond van reeds verricht onderzoek.
Onwillekeurig zoekt men naar vergelijkbare gevallen in de naaste om
geving, om uit de daarbij opgedane ervaringen tot niet al te gewaagde
conclusies te kunnen komen. Helaas zijn er, althans aan de schrijver van
dit overzicht geen gevallen bekend, die zonder meer met het deltaplan
op één lijn gesteld kunnen worden. Toch zijn er in de laatste 25 jaar in
Nederland op een vijftal plaatsen werken uitgevoerd, waardoor toestan
den zijn ontstaan die vergelijkbaar zijn. Het in deze terreinen verrichte
onderzoek kan daardoor enig licht werpen op de vraag, wat er gebeuren
zal met de natuurgebieden in de Zuid-Hollandse en Zeeuwsche stromen,
wanneer het deltaplant tot uitvoering komt.
Vergelijking.

Deze vijf gevallen zijn: de afsluiting van de Zuiderzee in 1932, de
bedijking van een groot deel van het natuurmonument de Beer in de
bezettingstijd 1940—1945, de afsluiting van de kreken op Walcheren
na de inundatie van 1944—1945, de afsluiting van de Brie'lse Maas in
1950 en die van de Brakman in 1953.
De afsluiting van de Zuiderzee is het langst geleden en biedt daarom
de meeste kansen op waardevolle aanknopingspunten, vooral, omdat een
diepgaand wetenschappelijk onderzoek is verricht (Redeke 1922, 1936).
Het deltaplan is ook wat de omvang van het project betreft het beste
met de aMuiting van de Zuiderzee te vergelijken. Er bestaan evenwel
grote verschillen tussen het ene en het andere geval, waarvan het be
langrijkste misschien wel is, dat de Zuiderzee voor de afsluiting in zijn
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geheel een brakwatergebied was, met weinig eb en vloed, dat plaatselijk
b.v. oostelijk van het eiland Schokland zelfs vrijwel zoet was, terwijl een
zeer groot deel van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen echt zout
water bevatten. Een ander verschil is gelegen in de aanwezigheid van
talloze platen, gorsen en grienden in het deltagebied. Deze ontbraken in
de voormalige Zuiderzee geheel of vrijwel geheel. Ondanks deze en
andere verschillen, waarbij ook die van de stroomsnelheden en die van
de hoogte verschillen bij eb en vloed zeer belangrijk zijn, biedt de ont
wikkeling van flora en fauna in het IJsselmeer zonder twijfel waardevolle
aanknopingspunten voor de prognose van het binnen-deltagebied, o.a.
ten aanzien van de waterorganismen, ten aanzien van de ontwikkeling
van de oevervegetaties en van het uithoudingsvermogen van zoutplanten
en zoutplantengezelschappen.
De bedijking van het natuurmonument „de Beer" op het eiland Ro
zenburg sloot uitgestrekte natuurterreinen af van de zee, die voor de
afsluiting geregeld tot die terreinen toegang had. De veranderingen, die
daar sedertdien in de vegetatie zijn opgetreden werden door de afdeling
Natuurbescherming en Landschap van het Staatsbosbeheer na 1946 op
de voet gevolgd door jaarlijkse inventarisaties van een twintigtal proefvierkanten. De resultaten van dit onderzoek konden nog niet definitief
worden uitgewerkt. Zij geven evenwel reeds waardevolle aanwijzingen
omtrent de veranderingen, die tengevolge van dergelijke afsluitingen
kunnen optreden o.a. in de zoutplantenbegroeiïngen van de schorren en
slikken. Na de afsluiting van de kreken op Walcheren in 1945 werd het
krekengebied in de Rammekenshoek bij Rithem ter grootte van enige
honderden ha tot toekomstig natuurreservaat bestemd. De ontwikkeling
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van de plantengroei, vooral van de samenstelling van de vegetatie werd
daar van het begin af aan gevolgd. Dit onderzoek biedt voor de eventuele
toekomstige veranderingen op de hogere kleigronden interessante
perspectieven. Er waren in het geïnundeerde gebied b.v. prachtig ont
wikkelde zeekraal- en kweldergras-vegetaties ontstaan, die nu, nog geen
tien jaar later, alweer een grasmat van „zoete" grassen dragen. De
resultaten van het onderzoek in het natuurreservaat Rammekenshoek,
dat wordt uitgevoerd door het Staatsbosbeheer, zijn nog niet gepubli
ceerd, maar reeds bruikbaar voor het vergelijkend onderzoek.
Het laatste grote experiment, dat misschien wel het meeste licht zou
kunnen werpen op de toekomst van de natuurterreinen in het deltaplan
is geweest de afsluiting van de mond van de Brielse Maas in 1950. Het
grootste deel van de zilte rietgorsen van het natuurreservaat de Beer, die
na de inpoldering uit de oorlogsjaren 1940—1945 nog behouden bleven,
werd daardoor van de zee afgesloten. Hoewel het aanvankelijk in de
bedoeling lag vanwege de Stichting „Natuurmonument de Beer" de
ontwikkeling van de vegetatie in deze gorsen na de verzoeting te volgen,
is dat niet gebeurd, aangezien het niet mogelijk was een gedeelte van dit
rietmoeras als natuurreservaat te behouden. De ervaringen in de Brielse
Maas na de afsluiting opgedaan ter gelegenheid van toevallige bezoeken
zijn evenwel in het hiernavolgende verwerkt. De afsluiting van de Brak
man is nog te recent. Er heeft aldaar na de afsluiting nog geen onderzoek
plaats gevonden.
Op grond van de aldus opgedane ervaringen mag het volgende wor
den verwacht.
De toekomst van het open watervlak.

De open watervlakten zullen uiterlijk niet zo gauw van aspect veranderen.
De meeste zoutwaterorganismen van het zoutwatergebied sterven vermoedelijk
vrij snel af en geleidelijk zullen de brak- en zoetwatervormen hun plaatsen inne
men, hetgeen de eerste tientallen jaren hoogstwaarschijnlijk gepaard zal gaan
met een sterke verarming wat betreft het aantal soorten. Het zal echter nog
lang duren duren voor de zoetwaterplanten-gezelschappen van fonteinkruiden en
eventueel watergentiaan en waterlelies aspect-bepalend zullen worden. De
veranderingen zullen in het huidige zoetwatergetijden gebied het snelst op
treden en wellicht door de gelijkgeaardheid van de thans aanwezige planten
groei minder opvallen, dan in de brakwater- en zoutwatergetijdengebieden.
Waarschijnlijk zal zich in de geleidelijk verzoetende waterbekkens een flora en
fauna ontwikkelen, die veel overeenkomst vertonen met die van hèt IJsselmeer na
de afsluiting.
De ondiepe gedeelten zullen het eerste begroeid geraken en wel met fontein
kruiden, aanvankelijk alleen met enige brakwaterverdragende soorten, zoals het
Kamfonteinkruid (Potamogeton pectinatus). Deze soort is ook in de kreken op
Walcheren het eerst opgetreden. De ontwikkeling zal overigens vermoedelijk
overeenkomst vertonen met die van de fonteinkruidgroei langs de oevers van het
IJsselmeer.
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Deze jonge waterplantengezelschappen zijn niet alleen botanisch interessant. Er
vormen zich met hen al gauw vormenrijke levensgemeenschappen, die ook in
faunistisch opzicht de moeite waard zijn. Brouwer en Tinbergen (1939) hebben
daarop reeds gewezen voor het waterwild. De kleine Wilde Zwanen en de zwemeenden profiteren ervan en zoeken in najaar en winter dergelijke gebieden in groten
getale op. De toekomstige binnenwateren zullen daardoor in ornithologisch opzicht
stellig van betekenis blijven, zij het anders dan nu (vgl. ook Lebret en Verhey
1954).
De riet- en biezenvelden.

Riet- en biezenvelden zijn er al in het deltagebied, zowel in het zoetwatergetijdengebied als in het brakke water. Er is daardoor in het deltagebied zelf tot op
zekere hoogte na te gaan, wat er met de begroeiing van de ondiepe oeverstroken
en de ondiepten zal gebeuren, wanneer het water zoeter wordt en getij en stroom
uitvallen. In het zoetwatergetijdengebied veranderen de rietgordels door de ge
middeld lagere waterstand wat betreft hun ligging, zij groeien nl. mede naar
omlaag en zullen plaatselijk misschien zelfs door indroging als rietland plaats
maken voor andere begroeiingen. De hoger gelegen rietgorsen zullen, wanneer
het water niet te veel zakt, wat betreft hun samenstelling, op den duur overgaan
in bladriefbegroeiïngen, waarin hoge kruiden zoals moerasspiraea (Fdlipendula
uimaria), moerasandoorn (Stachys palustris), valeriaan ('Valeriana officinalis),
poelruit (Thalictrum flavum) en andere soorten steeds meer de overhand zullen
krijgen. Het geheel ontwikkelt zich daarmede in de richting van het zogenaamde
Filipenduleto-Thalictretum, dat wij van de moerassige laagten uit de rivierdalen
elders ook kennen (vgl. Schimmel 1954). Het typische getijden-rietland met zijn
prachtige dotterbloemen zal overgaan in gewoon rietland
met verschillen in de
begroeiing al naar gelang de stand van het grondwater.
In het brakwatergebied zullen zich de reeds eerder genoemde riet- en biezen
velden van de zeebiesgemeenschap (Scirpetum maritimi) nog 'lang handhaven,
zij het in gewijzigde vorm en met andere zona ties door het uitvallen van het getij.
De verhoudingen tugsen riet en mattenbies en ruwebies en zeebies veranderen op
den duur ook, net als in de riet- en biesvelden van het IJsseLmeer door het meer
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en meer op de voorgrond treden van beide eerstgenoemde soorten (vgl. Feekes,
1943). Het is overigens te verwachten, dat de zeebiesgezelschappen zich bij het
verzoeten geleidelijk uitbreiden naar het Westen en Zuiden, langs de oevers en
op de platen van de Grevelingen, de Krammer en de Oosterschelde. Dit is ook
gebeurd in de van de zee afgesloten gedeelten van de Beer, en jaarlijks winnen
de riet- en biesbegroeiïngen onder vergelijkbare omstandigheden terrein in de nu
bijna 10 jaar geleden van de zee afgesloten kreken op Walcheren.
De zeebiesgemeenschap zal zich voor zover de ervaringen het mogelijk maken
dit te voorspellen, in het zoutwatergebied vestigen op de terreinen, die nu begroeid
zijn met zeekraal- en kweldergrasgezelschappen (Salicornieto-Spartmetum, Puccinellietum maritimae en Artemisietum maritimi) met een geringe uitbreiding
in de iets hoger gelegen Engelsgrasgemeenschappen (Armerion maritimae) en in
de iets lager gelegen slikgronden, die nu alleen plaatselijk door wieren zijn be
groeid. Deze riet- en biesvelden kunnen op den duur uitgroeien tot biologisch
interessante levensgemeenschappen, die aan tal van planten en dieren levens
mogelijkheden bieden. De riet- en bieslanden van het Zwarte meer zijn bv. ver
maard vanwege hun vogelrijkdom en het is niet uitgesloten, dat ook uitgestrekte
rietmoerassen in dit deel van Zeeland en Zuid-Holland even belangrijk kunnen
worden. Er mag daarbij evenwel niet worden vergeten dat de oeverlanden van het
Zwarte Meer en ook die verderop langs de IJsselmeerkust reeds voor de afsluiting
van de Zuiderzee veel zoeter waren, dan de oeverlanden in de Zeeuwse stromen
en dat de aard van het achterland van het Zwarte Meer wel uitzonderlijk gunstig
was voor een snelle verrijking van de flora en fauna van het verzoetende rietland.
De accessi'biliteit van het deltagebied is in dat opzicht bepaald niet gunstig.
Hoewel de verzoeting theoretisch op den duur tot gevolg moet hebben, dat het
zilte karakter tenslotte verdwijnt, voltrekt dit proces zich naar alle waarschijnlijk
heid zo langzaam, dat met een uiteindelijke totale ontzilting in dit gebied voor
lopig nog geen rekening behoeft te worden gehouden. Er zijn tal van rietlandge
bieden bekend bv. van Noordholland (Van Zinderen Bakker, 1947), langs het
IJsselmeer (Mörzer Bruijns, 1954) en in oude kreken in Zeeland, waar noch door
aanvoer van zoutwater noch door zoute kwel de zoutvoorraad wordt aangevuld en
waar zeëbies, ruwe bies en andere planten van brak milieu, zoals zulte (Aster
tripolium) en heemst (Althaea officinalis) zich nu al tientallen jaren handhaven.
Dit is naar alle waarschijnlijkheid eensdeels te danken aan het zout, dat nog lang
in de bodem aanwezig blijft, vooral in de moeilijk uitspoelbare kleigronden en
andersdeels aan het uithoudingsvermogen van de overblijvende plantensoorten.
Deze kunnen zich nog handhaven, ook al komen de werkelijke levensomstandig
heden lang niet meer overeen met de optimale. Ondanks dit standhouden van
enkele soorten zal de ontwikkeling natuurlijk voortschrijden en groeien er uit het
Scirpetum maritimi op de lange duur de riet- en matteribiesgezelschappen van de
Scirpeto-Phragmiteta, zoals wij die van de andere kleistreken bv. uit het gebied
van de grote rivieren van ons land kennen (Boer 1942).

Moerasbossen.

Het is de vraag of het ontziitingsproces van het rietland tot het einde zou kun
nen worden gevolgd. Wanneer de mens niet ingrijpt, voltrekt zich namelijk de verlanding van het rietland met verschillende overgangen in relatief snel tempo en
doet de opslag van houtgewas, vooral wilgen en de sluiting daarvan een broekbos
ontstaan. Er zullen misschien door uitbreiding van het rietland op den duur in de
steeds rijker zich ontwikkelende en daardoor verlandende waterplantengezelschap

pen nieuwe rietvegetaties aangroeien. Deze hebben evenwel van het begin af aan
een geheel ander karakter.
De wilgenbroekbossen, die uit het oorspronkelijke rietland opgroeien, zouden
vegetatiekundig gerekend moeten worden tot de rivierbegeleidende broekbossen
van het Elzen-Iepenbos. Zij zouden, wanneer zij als grienden zouden worden
geëxploiteerd, veel gelijkenis vertonen met de grienden, die men nu nog zoveel in
het zoetwatergetijdengebied aantreft, in de Biesbos, langs de Merwede en de Oude
Maas. Het geheel eigen karakter, dat deze bossen hebben door de wisselingen van
het getij, zou in de nieuwe wilgengrienden niet aanwezig zijn. Zij zullen meer ge
lijkenis vertonen met de wilgengrienden en de populieren-wilgenbossen, die thans
hoger op in de rivierdalen te vinden zijn. Het zal ervan afhangen of de bossen
het karakter van uiterwaard-bossen (Saliceto-Populeta) zullen krijgen, door dat
zij in winter en zomer door hoge standen van het rivierwater worden overstroomd
of dat het echte polderbossen worden, die meer het karakter krijgen van het elzenbroekbos (Alnetum glutinosae). Mooie voorbeelden van het eerste type vindt men
in de Rijswaard bij Waardenburg en Neerijnen of langs de Maas bij Pouderoyen,
het andere type in de grienden en moerasbosjes binnendijks, bv. zeer fraai op tal
van plaatsen langs de Linge.
De hogere gronden, die nu met hoog tij nog onder water staan, zullen op den
duur wel zo droog worden, dat zich daar geen broekbos meer ontwikkelt, maar
een loofbos, waarin essen en eiken de boventoon voeren. In dit bostype, meer
algemeen bekend als eikenhaagbeukenbos, kunnen zich in de boomlaag es, eik,
iep, peppel, esdoorn en linde ontwikkelen. Er is daar ook kans op een rijke
struiklaag van vogelkers, hazelaar, sleedoorn, meidoorn, hondsroos, kardinaalsmuts,
bramen en nog andere soorten, die het geheel tot een prachtig rijk bos kunnen
maken. Meer landinwaarts zou dit bostype in de plaats komen van de hoger ge
legen grienden, verder buitengaats op de plaatsen waar nu op de hoogste schorren
nog de Engels gras-gezelschappen groeien.
De kans is evenwel groot, dat deze hogere gronden in de toekomst in het geheel
geen bossen zullen dragen, aangezien zij voor andere vormen van cultuur meer in
aanmerking komen. Wat daarbij dan eventueel tot bouwland of cultuurgrasland
wordt ontgonnen, blijft hier onbesproken. Het min of meer wilde grasland, dat
zich op deze gronden zou kunnen ontwikkelen en dat als grasland slechts door
maaien en beweiding in stand wordt gehouden is evenwel de moeite van een
nadere beschouwing waard.
Wilde graslanden.

Zodra de bodemgesteldheid zodanig is, dat niet-zout-planten zich kunnen vesti
gen naast het kweldergras (Puccinellia spp.) de zulte (Aster tripolium), het
melkkruid (Glaux maritima) en de andere planten van het hoge schor, volgen
de veranderingen elkaar in enkele jaren snel op. Na een kort overheersen van zilt
vlotgras (Puccinellia distans) en zulte (Aster tripolium) krijgen dikwijls vooral de
akkerdistel (Cirsium arvense) en andere ruderale soorten de overhand, maar deze
moeten, tenminste op de oeverlanden van de kreken op Walcheren en de Beer na
verloop van tijd het onderspit delven tegen de zich snel verspreidende kweeksoorten (Triticum littorale en Triticum repens), het rietzwenkgras
(Festuca
arundinacea) en het fioringras (Agrostis stolonifera). Geleidelijk komen dan
steeds meer planten o.a. klaversoorten (Trifolium spp.) het grasland verrijken.
Wanneer dit nu regelmatig wordt gemaaid, krijgt het naar alle waarschijnlijkheid
de samenstelling van de weinig gecultiveerde grasmatten, die kenmerkend zijn
voor vele Zeeuwse dijken. Deze dijkhellingen zijn in botanisch opzicht soms zeer

21

•T

'
Aan de rand van de
Kaloot
(Westerschelde).
Foto: Ir I. S.
Zonneveld.

de moeite waard. Vooral de begroeiing van de oude dijken bij Nisse, 's-Gravenpolder, Avezande en Driewegen op Zuid-Beveland zijn vermaard vanwege hun
floristische rijkdommen (de Visser, 1954). Wanneer de droogvallende hogere klei
gronden na de afsluiting zich, al was het slechts plaatselijk, tot dergelijk grasland
zouden kunnen ontwikkelen, zou tegenover het verlies van veel schoons, op de lange
duur toch de ontwikkeling van iets waardevols kunnen worden tegemoet gezien.

Onderzoek.

Het komt relatief zelden voor, dat de wetenschap in staat is diep ingrij
pende veranderingen als die van het deltaplan, in een zo uitgestrekt en
gevarieerd complex van levensgemeenschappen op de voet te volgen.
Het is mogelijk geweest met de afsluiting van de Zuiderzee, door samen
werking van vele biologen van dit gebied een uiterst waardevolle docu
mentatie te verkrijgen, zowel van de toestand voor de verzoeting als van
de ontwikkeling daarna (Redeke 1922—1936, Jansen 1947).
De drooglegging van de Zuiderzeepolders vormde een volgend waar
devol studie-object, dat uit practische overwegingen evenwel tot heden
voornamelijk van de botanische en ornithologische zijde is bestudeerd.
(Feekes 1936, Dammerman 1946). Thans 'bestaat ook het voornemen
op initiatief van de Commissie voor Oecologie (1952) de ontwikkeling
van flora en fauna in de nieuwe droogmakerijen te volgen.
Indien tot uitvoering van het deltaplan zou worden overgegaan zou
voor de wetenschap wederom een grote opgave zijn weggelegd, nl. het
nauwkeurig onderzoek van de huidige toestand der natuurterreinen in
dit getijdengebied, waar nog maar weinig van bekend is, en het volgen
van de veranderingen na de afsluiting tot er een nieuwe evenwichts
toestand is ingetreden. Dit onderzoek kan alleen tot stand komen door
samenwerking van vele medewerkers, waarbij niet alleen gedacht moet
worden aan biologen, maar ook aan hydrologen, geomorphologen en
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andere specialisten. Het is wellicht een mooie opgaaf voor de nog pas
kort in het leven geroepen „Stichting tot Onderzoek van Levensgemeen
schappen", die hiertoe het initiatief dan ook reeds genomen heeft.
Reservaten.

Een onderzoek zoals bedoeld kan alleen met goed gevolg worden ver
richt, indien het kan worden uitgevoerd in gebieden, waar de ontwikke
ling van het begin tot het einde ongestoord kan worden gevolgd. Er is
van wetenschappelijke zijde reeds meermalen met zo overtuigende argu
menten op deze noodzaak gewezen (Westhoff 1952, Heimans 1953),
dat daarop niet nader behoeft te worden ingegaan. De ligging en omvang
van deze reservaten dienen zorgvuldig te worden gekozen, zo dat in de
verschillende gebieden genoegzaam uitgestrekte complexen met alle in
deze gebieden voorkomende levensgemeenschappen voor onderzoek be
schikbaar zijn. Er zouden dus reservaten moeten worden aangewezen in
het zoetwatergetijdengebied, in het brakwatergetijdengebied, in de zoute
riviermonden en in de Oosterschelde. Tevens zouden, zoals reeds werd
opgemerkt, in de laatste resterende buitendijkse natuurgebieden in de
Westerschelde ter vergelijking en controle representatieve reservaten
moeten worden aangewezen.
De aldus ingestelde reservaten kunnen dan ook in de verre toekomst
fungeren als natuurgebieden, waar te midden van het jonge cultuurland
de nieuw ingeburgerde wilde flora- en fauna elementen een mogelijkheid
hebben zich te handhaven. De suggesties van de beide Biesboskenners
Lebret en Verhey (1954) t.a.v. enige reservaten in het Biesbosgebied
kunnen daarbij waardevolle aanknopingspunten vormen.
Het is op deze manier denkbaar, dat de uitvoering van het deltaplan
voor het natuuronderzoek niet alleen verlies oplevert, maar dat de weten
schap tal van waardevolle gegevens eraan zal kunnen ontlenen.
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