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I

1 . INLEIDING

Onze menselijke vermogens strekken zich uit over drie gebieden name

lijk die van kennen, kiezen en kunnen. Dit drietal komen we ook tegen

in ree};.sen als die van wetenschaE. 'politiek en techniel;: of van weten,

beslissen en handelen of van theorie, 2?derzoek en toepassin~ (praktijk).

In aansluiting op laa~s~genoemde reeks zullen in dit kollefe de volgende

drie hoofdelementen aan de orde konen'

1. Als theorie, de ten behoeve van de ekologie ontwikkelde Relatie

theorie of Theorie der Grondrelaties

2. Als richtin~ van onderzoek de Ekoloeie, met daarbinnen als meer

cifiek onderdeel de Struktuur-D:oJogie.

3. Als toepassing de Uatuurtechniek.

In schema:

Relatietheorie
\ ,,

r--~r--- Struktuur-Ekologie

/
Natuurtechniek

(Zie ook Honderd Stellingen van Sharawagi - Afdeling der Bouwkunde).
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2. ~nITENSCK~

w~tensch p richt zich door middel v~ w~arnemen, ver~8lijkcn en meten,

op: 1. het bestuderen (ond~rzoekcn> ontde~~cn7 ontleden, doorgronden,

ophE.ld\.:ren verklaren) van d werkelijkheid" waarin wij ons

bevind n

2. Het bestur8n (ordenen, inricht\,;n samenstellen beheren, beheer-

sen) v~.n aiezt:üfde 'wt;;rkelijkheid .

Afcezien ven de pur~ ~ardieheid die wc aan zuiver~ wetenschapsbeoefe

ning van het bestuderende of verklarende type kunnen beleven, is het

ons tegenwoordig vooral te doen om de toegep~st~ wetenschap van be

sturende of behe rsende aard. Juist door tussenschakeling van dit laatst

genoemde type (wuarmee d techniek zo veel tt D~ken heeft) proberen we

immers als denkende organismen een grondslag t~ vinden om de ons omrin

gende werkelijkheid ten gunste vun onszelf te kunnen laten funktioneren.

Het voornaamste aspekt bij de besturende wetenschap is het verkrijgen

van een "greep op de toekomst' t.a.v. de mens en zijn omgeving. De moge·

lijkheid tot het duen van 'voorsptllingen is trouwens ook de toets voor

de experiment~le richting van de verklarend~ wetenschap.

Een belangrijk verschil tussen de bci~e vormen van wetenschap is voorts

dat de verklarende (causal~ benaderinghet moet hebben van het eenvoudi

ger niveau beneden d~t waarop de aandacht "ericht is. terwijl de bestu

rende of dOt;;lgerichte (finale) benaderinr, ziJn werkterrein vindt op het

meer ingewikk~lde niveau erboven.

Zien we naar de betrekking tussen oorzaak (eerst) en .gevolg

bij het één of andere gebeuren, dan kunnen wij dat bv. doen

veau van:

(later)
,

op het m.-

1. De dode, ~biotische of anorg~nische werkelijkheid

2. De levende, biotische of orcanische werkelijkheid

3. De menselijke, untropische of supra-organische werkelijkheid.

Bij 1) leidt een bepaalde oorzaak 0 uit het verleden, overwegend tot een

bepaald gevolg G in de toekomst. Van het omgekeerde is nog nauwelijks

sprake. dus: 0 .' G
~._-.

Bij de levende wezens van 2) speelt hun historische ontwikkeling en daar-

ffiee weer de doelgerichtheid op fl beurtenissen in de toekomst een wel on

geveer even belungrijke rol in de betrekking tussen 0 en G. Hier domineert

o (= het verleden) niet m er zo volledig over G (= toekomst) als bij 1)

het gl..:val is.
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Wat er nu gebeurt wOrdt mede bepaald door wat later zal volgen, dus:

o ) G. Bij de mens tenslotte is de betekenis van de historische ont~,
wikkeling en de doelgerichtheid in het gebeuren nog groter. Hij kan zich

bij zijn denken en handelen in hoge mate door de toekomst laten leiden

op grond van zijn hiertoe geschikte hersenen. Vandaar zijn streven naar

voorspellende wetenschap en zijn besef van verantwoordelijkheid) dus
o .. _. ~ G

"
De mens tracht de toekomst (= zwakke partij) te laten domineren over het

verleden (= sterke part iJl.

middel

menselijk

=-abiotisch

--

<

verschijnsel

menselijk «-~
'~'-

biotisch

abiotisch

De verklarende wetenschap is in principe te beschouwen als de basis voor

de besturende. Binnen deze verklarende wetenschap is het mogelijk om

vanuit het abiotische niveau onderzoek te verrichten aan abiotische,

biotlsche en menselijke verschijnselen, waarbij het gaat om een opklim

mende reeks van ingewikkeldheid. Verd~r kan men vanuit het biotisch ni

veau onderzoek doen aan biotische en menselijke verschijnselen (niet aan

abiotische) en tenslotte vanuit het menselijke niveau aan menselijke

verschijnselen (niet aan abiotische en biotische).

Dus:

Het toenemende gewicht van de doelgerichtheid op de hogere niveaus maakt

het waarschijnlijk dat de verklarende benadering dan steeds minder van

betekenis zal worden de besturende daarentegen steeds meer. Op de hoge

re niveaus, waarbij het niet alleen gaat om op zichzelf al ingewikkelde

verschijnselen als levende wezens, maar ook om hun nOG meer complexe

samenlevinren, sociale stelsels, e.d., kan de verklarende benadering

vanuit een lager niveau niet zonder meer in de besturende van het hogere

worden vertaald. Wordt dit toch geiaan, dan zullen ongelukken niet uit

blijven. Onze huidige wereld is vol van voorbeelden van deze aard.
• • ••Verklarende kennls t.a.v. kwestles als plantenvoedlng, de werklng van

groeistoffen en de oorzaak van ziekten 1S niet voldoende om de wereld

"beter I te maken. Men kan ook denken aan problemen op het gebied van

atoomenergie, van or.twikkelingshulp e.d.

De direkte toepassing zonder meer van eenzijdige kennis t.a.v. de oor

zaak van ziekte heeft ertoe geleid dat grote delen van de veelzijdige

aarde overbevolkt zijn geraakt met naar verhouding meer zieke en onder

voede mensen dan er vroeger waren.
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De besturende wetenschap, die speciaal met betrekting tot biotische en

menselijke verschijnselen een zoveel mo~ilijker arbeidsveld voor zich

heeft liggen dan de verklarende, staat noe pas in de kinderschoenen.

Bij deze besturende wetenschap zullen we altijd terecht komen bij waar··

deringsschalen, in principe bij kwesti::7kwaad en goe~, van normen) van

milieu in strikte zin van ~timaliseren. Hier raken we dan direkt het

werkterrein van struktuur-ekologie en ~echniek tot en met iuristiek en

~olitiek waar dergelijke problemen aan dt orde vun de dag zijn.

Een belangrijke taak van de besturende wetenschap zal zijn het beteuge

len van wat in eerste instantie door de verklarende 1letenschap in onze

omgeving werd ontketènd.
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•

De ontwikkeling van de besturende wetenschap is eerst sinds kort op

gang gekomen. Hierbij staat de systeemgedachte centraal.

De voorn~st~ grondlegger van deze gedachte is de van origine Oosten·

rijkse bioloog L. van Bertalarffy die in 1937 een eerste aanzet tot de

Algemene syste~mleer gaf. Binnen deze leer kan men thans onderscheid

maken tussen:
•

1. Algemene systeemtheorie

2. Systeem onderzoek

3. Systems engineering dwz. toegepaste systeemleer

Bij 3) spreekt men ook wel van cybernetica of (be)'stuurkunde

In het algemeen bemoeit de systeemleer zich met inge"rikkelde relatie

stelseIs of -netwerken waarbij o.m. sprake is v~n hièrarchische verhou

dingen binnen en tussen zulke stelst.ls en van het feit dat de eigenschap-
I . . zomaar'l t fpen van een zo n stelsel als geheel beschouwd z~ch n~et '" a en a ._.

leiden uit de som der eigenschappen van zijn onderdelen. Eerder is het

een kwestie van het verschil van die eigenschappen en is het geheel

minder dan de som der delen (zie ook dikta~t Ekologie 0).

De benadering door Von Bertalanffy "ms vooral empirisch en inductief

gericht, dus werkend van bijzonder naar algemeen. Hij kende ook veel

gewicht toe aan de mogelijkheid hierdoor het gemeenschappelijk element

in de diverse takken van wetenschap variërend van fysica tot paedagogie

op t~ sporen. Dit laatste op basis van de verwantschap der ordenende
•• •• • •

pr~nc~pes d~e b~J de versch~llende obJekten van onderzoek worden aange-

troffen. Daartoe moet men dan weer op zoek naar wat tegenwoordig wel

wordt aangeduid met de term unifying concepts

Van de vele andere onderzoekers die inmiddels hun bijdrage hebben ge

leverd aan het studieveld van de Algemene Systeemleer moeten hier nog

met name worden vermeld de Engelse neuroloog W. Rcss Ashby die in 1958

de aanzet gaf tot een deduc tieve of axiomatische teaadering (dus wer

kend van het algemene naar het bijzondere) en de Amerikaanse econoom

Kenneth Boulding die in 1956 een naar niveau's van complexiteit gerang

scbikte systematiek van systemen gaf:

•

,
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1) Het (laagste) niveau van statische systemen. Het niveau

ruimtelijke ordening of rangschikking wordt bestudeerd

kristalbouw • moleculaire bouw t etc.)

2) Het niveau van eenvoudige dynamische systemen. Het niveau waarop de

temEorele oràening of rangschikking al in het geding komt. (gedeter

mineerde mechnnismen, uurwerk zonnestelsel machine chemische reac

tie, etc.)

3) Het niveau van de cyberneti~che systenen (regulerende mechanismen

temperatuur - regul~tie, evenwicht bewaren, etc.)

4) Het niveau van de open, zich~elf handhavende systemen met in-) door

en uitvoer van energie en materie (rivier kaarsvlam (dood). cellen

van organismen (levend),

5. Het niveau van de genetisch sociale syste~en (levende wezens op het

niveau van planten sanenspel van organen, celgroeperingen. erfelijke

eigenschappen)

6) Het niveau van dierlijke systemen

7) Het niveau van menselijke systemen

8) Het niveau van sociale systemen (samenlevingen ekosystemen. de rol

van individuen en soorten, e.d.)

9) Het (hoogste) niveau van transcendentale systemen (symbolische sys

te~en. taal. logica, wiskunde ethiek, waardensystemen, geloofswaar

heden.

Naast de indeling van Boulding (later ook door Von Bertalanffy gevolgd)

zijn er nog diverse undere klassifikatie-systemen over systemen ontworpen .

•'I'e:rugk0E.Pell.ng

Een belangrijk principe dat bij de systeemleer een rol speelt is dat

van de terugkoppeling of feedbacl<;: goed herkenbaar vanaf het niveau der

cybernetische systemen.

In de wederkerige relaties of wissel1.erking tussen twee elementen A en B

van een systeem kan A inwerken op B en B terugwerken op het effekt van

A op B. Het gebeuren speelt zich kringvormig of cyclisch af .

.]01 <~----:! I TI '

\lerkt B nu zodanig op A terug dat de werkinc; van A op B binnen zekere

perken wordt gehouden dan spreekt men van teGenkoppelin~ (negatieve feeà

back) \'lerkt B zodanig op A terug «at de invloed van A op B nog wordt ver

sterkt dan is er sprake van meekoppeling (positieve feed-back).
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egenkoppeling

/1 .
meekoppell.ng

/

richting te hoog

milieu' of norm' gehouden, blijft

waarde

te handhaven

• --,_~r;ichting te hoog I
I ingestelde~ te

handhaventegenkoppeling -.........................~ waarde
.k ""----------"

-r-l.-·C-h-t-i-n-g-t-e-l-a-o."::';f,:::'.1
,

[richting te la~

;/
meekoppeling

1. TegenkoEPeling

Voorbeelden van meekoppeling of 'sneeuwbaleffekten vindt men in ver

schijnselen als ongeremde groei en brand.

Bij tegenkoppeling (bv. regelende werking van een thermostaat) wordt

2. MeekoI2Peling

het betreffende element binnen zijn

dus binnen zijn grenzen van maximaal toelaatbaar en minimaal vereist.

Bij meekoppeling wordt hij over een van beide grenzen gedreven.
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4. RELATIETHEORIE

Nauw verwant met de wereld van de A1De~ene Systeemtheorie (~~arbij men

onder meer een mathematische systeemtheorie en een ~eer concrete orga
,

nistische systeemleer onderscheidt) is het studieveld van diverse an-

dere theorieën waaronder de sneltheorie en de informatietheorie .
•

Vanuit de ervaringen in de struktuur-ekologie werd een aanvullende

theorie ontworpen inzake de 'petrekking tussen betrekkingen.

Hierbij werd gezocht naar zeer fundamentele relatie· typen en naar zeer

fundamehtele relaties tussen die basale re~~tie typen. Deze theorie

werd daaro~ Relatie-theorie ~enoemd of Theorie der Grondrelaties.
~- -- -

•4.1. Variatie

Een eerste funaa.t1enteel relatie-type vinden we in variatie. Fe hanteren--
dit begrip in het kader van de rO*als !uimtelijke variatie (rV) of ver-

schil en in het kader van de tOXals temporele variatie (tV) of verande··
•rln[;.

In het werk van Ross Asllby wordt alle variatie, ruimtelijk en temporeel,

in één begrip samencevat. difference. In de relatie theorie wordt echter

een scherp onderscheid femaakt tussen rV en tV.

4.1.1. Ruimtelijke variatie

We hanteren he'~ begrip verschil vanneer we ruimtelijk vergeli,iken dus

hier r.Jet dáar of dît D"et dát. Ye kunne;'l bijvoorbeeld verschil constate

ren in hoogteli~~ing in bodem~esteldheid in de erondwaterhuishouding

in de lichtintensiteit in de 8ate van beweidine van sterkte der water

stromin~. enzovoorts. Voorts verschil tussen soorten, ~eslachten etc.,

in gedaante en gedraG, verschil tussen hoeveelheden verschillende soor·

ten per eenheid van oppervlakte enzovoorts. Verschillen kunnen eroot en

klein zijn en onderling verschillen van aard. Er zijn veel verschillende

verschillen mogeliJk. de rV is variabel en daarmee relatief.

We bezitten in onze taal tal van be8rippen die aanduidingen zijn voor de

rV" bijvoorbeeld:

verschil - onr-elijk-
rV •

hobbeli~dlvers - -- -
wijkend (etc. )

= anders = onderscheid = hetero = veelvormig =
eolvend = kronkelend = r. differentiatie = af-

Hanneer er weini;T of Geen verschil te konstateren valt de Grootte van

de rV tot 0 nadert spreken we van Ijelijk .

*) rO
'-------_. ~

= ruimtelijke ordening
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Deze O-waarde rV van 'verschil heeft meer een absoluut karakter.o
volgens:

O B_..::.u:.;.:i:.;.:m_t_e..:l:;..i;;,.,J'-'·l.{:..e:..-v_a:.;.:r:..:::.i:.;.:a_t..:;i..:e . .__

(relatief)
,

gelijk .•

(absoluut)

• • • • • • • .. l' , . e .. .. .. .. .. .. • • verschil

,

Ook voor het begrip . gelijk bezitten we weer tal van verwante termen

gelijk =hetzelfde = overeenkomstig = ëênvormig = gemeenschappe
rV

olijk =' identiel. = homo = als ::0: 8selec.t = vlak = recht = etc.
'----------------------------------------'

Vergelijken 1·re een gebere,te" en een vlakte' met elkaar dan vinden we

wat de hoogteligging betreft bij het eebergte .rel verschillen bij de

vlakte niet. Bovendien vinden we bij het rebergte meteen meer verschil

len, bijvoorbeeld steile en flam-e hellinsen en noord en zuidwanden.

gebergte

, I

/ I
I

'- - -
•

versch~l

.;r
, / I

I ;" I
I_L_____ I

I I
---- 1

overeenkomst

vlakte
-1---------.,-----

I
------------

overeenlwmst

•
GeberGten vertonen intern én verschil én overeenkomst in hOOGte vlak··

ten alleen overeenkomst.

Gebergten kunnen bovendie::l onderling sterk'verschillen. vlakten niet:

a

b
,

I

/

\

a :f b

a

b

--------------

, a = b

Gebergten vertonen Jus bij interne en externe vergell.jking verschillen,

vlakten niet.
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Een bijzonder sterk ruimtelijl verschil treffen we aan bij een zeldzame

toestand. Zo'n uitzonderlijke toestand levert een gebergte in zijn hoog

ste top en diepste dal

/
".

,/
".,

,-
I

•

- - --

•
"-.

•
•

I

I \

-.-
•

zeldzame toestanden
.--

De stery.ste vorm van een zeldz&~e toestana is een unieke toestand.

In Je strill,tuur-ey.ologie speelt het verschijnsel 'zeldzaMe toestand

een belansrijke rol. Or~anismen met een zeer klein areaal (endemen)

zijn hierve.n 'Voorbeelden.

Gelijk' en 'verschil zijn E,een gelijkvaardiBe te&enpolen want ~elijk

is een vorm of ",aa de van verschil . Deze asym..-n.etrische betrekldng tus··

sen gelijL en verschil noemen \Te een ~rondrelatie van de ra.

4.1.2. Temporele variatie

Wanneer we in de tijd vergelijhen, dus êens roet thans, of thans met

seral< 8 of eêns met straks J is veranderinc de fundamentele variabele.

VeranderinG Lan bijvoorbeelJ. optreden Llet betrekkinf, tot hoogteligp;ing.

bodelIlGesteldheid ~ [rondvo18.terhuishoudinrr ~ lichtintensiteit mate van beo

weiding ster1~van waterstronin~ enzovoorts. Voorts verandering bij

soorten, in de soortensamenstellinG) in ~edaante en gedraf" enzovoorts.

Veranderin6en kunnen groot en l~lein zijn en ze kunnen van mate verande··

ren. Verandering is dan ook variabel en relatief. Onze taal bevat vele

termen die op

voorbeeld

•
veranderln~ doelen aanduidin~en zijn voor de tV bij-

tV
veYanderin~ = anders "~rden = omzettin~ = conversie = mutatie =
transformatie ~ vervormin~ = instabiliteit = bedro~ = etc.

l __..._~_.. ~ • . • ._

Valt er veinie; of ceen veranderinr te Lonstateren J nadert de I.!'rootte

van de tv tot 0 dan spreken we van r,elijk blijven . Deze a-we arde

tV0 van verandering heeft vleer een absoluut ~,arakter volgens'

tel!morele vari:::.tie
•

veranderine;

(relatief)

•o ~,------------------------------------i c....•

t\elijk bli,jven

(e.bsoluut )



- 11 -

Verwante termen voOr gelijk blijven • •zlJn onder me r

gelijk blijven = permanent.e = constantie = onveranderlijk =
tV

o stabiliteit = statisch = etc.

Irijken we naar het ~eheuren bij een in de tijd wisselende hoo~te van de

grondwaterstrold in een te~rein, dan Y~ijgen we eenzelfde beeld als van

een gebergte

- - -

1 ter
.---1

r
,-/1

J
--- - ~~.
verand.ering

eerst

Bij zo' n visselende vTaterstand ( kronkelenrl- in- Je tijd ) vinden we mo··

menten "Taa.rop de hoogte weer dezelfde is en momenten waaro") de hoopte

een andere is Bovendien zljn er momenten vaarop het water daalt, ande

re waarop het stijgt en weer andere waarop een omslag plaatsvindt (van

stijgen naar dalen of omgekeerd) Verder nu eens snelle veranderingen

(steil verhang) dan weer lanGz~e (flauw verhang).

Dij een constante waterhoogte:

later--------eerst---------------------
vinden we al deze veranderingen niet. Hier is sprake van 'recht-in-de

tijd' .

Een bijzondere sterke vorm van te~porele verandering levert de zeldzame

.&.,ebeurtenis. Zo'n uitzonderlijk gebeuren vinden >Te bij een extreem hOBe

of lage waterstand

•

later

I

1 --

zeldzame Gebeurtenissen

De mees'c zeldzame gebeurtenis is de ééIlJl'lalipe gebeurtenis.
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In de struktuur·ekclogie zijn zeldzame febeurtenissen van zeer veel

belang. Voorbeelden ziJn een extreem ho~e of l~Ge waterstand die beide

beslissend kunnen zijn voor het voortbestaan van de orGanismen ter

plaat se, het ont staan van het ver schi,i nsel leven' op aarde. het komen>

respektievelijk uitsterven van een soort geboorte en dood van een in··

dividu. Een bepaalde soort kan maar een l:eer uitsterven, een bepaald

individu maar één keer doodgaan.

Gelijt blijven en verandering" zijn evenmin ,:elijkwaardige telSenpolen.

De asymmetrische betrekkine tussen deze twee noemen we een ~ronurelatie

van de tO.

• • <~ •

D~scont~nu~te~t

• ••• • •Een tweede fundamenteel relat~etype hebben we ~n d~scont~nu~te~t .

•Te hanteren dit begrip tlet betrekking tot de 1'0 als ruimtelijke discon

~inuîteit of ruimtelijke scheiding en met betrekking to~ de tG als

temporele discontinuiteit of te~orele onderbrekinJ.

4.2.1 . Ruimtelijlte di3continuîteit

Wanneer we weer hîer ret daár . . ~ .-
vergel~Jken of d~t met dat spreken we

van 'ruimtelijke discontinuiteit .

Tal van begrippen uit oaze taal doelen hierop

r. discontinuîteit = r.onderbrel-ing :: scheiding:: apart :: onb~reikbaar

= elite = select = af~ezonderà = r. beperkt = lokaal = specifiek =deel

:: indelinG = isolatie :: onafhankelijk :: los = zelfstandig ~ eigen =
privacy:: r. vrij = afstand. = niet aanraken::: intact = etc.

'--------------- . -1

Ruimtelijke continuïteit als O··waarde van de hierboven genoencle varia

bele en relatieve r. discontinuîteit heeft 1.eer een absoluut karakter.

Andere woorden hiervoor zijn:

,-------------------------------------------,
r. continuîteit :: r. verbinding:: aansluitinc = contact =

:: schending = bereikbaar = conmunicatie :: geheel :: vast =

afhankelijk'" overal = al~eneen ~ etc.

•
aantast~ne;

• •
r. onvr~J =

Ruimtelijke scheiding speelt een zeer belancrijke rol in de 1'0 van sys

temen. Zo is kwaliteit een aspekt van deze variabele) zo ~oed als de

verschijnselen soort en individu.- -
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Daarentegen staat kwantiteit (massaliteit) aan de kant van ruimtelijk

continu. Het eniGe beetje kwaliteit wat nOf bij kwantiteit valt te be

speuren bestaat uit de aan"Tezi,heid van deeltjes .

o ')
Ir----------------------------------- --11 ~

•
r. contlnu r. dlscontinu

l;:wantiteit blaliteit

Ook het verschijnsel bescherming heeft te naLen T' et sèLeidinr; en iso

latie. Daarente~en is arressie een aspekt van kontakt en ruimtelijke

onvrijheid. Een bekend mechanisme om beschermin~ te bereiken en agres

sie te voorkomen is het t~rritoriumgedrarvan dler en mens.

De betrekkin", tussen r. continuiteit en r. dUlcontinuiteit noemen we

weer een grondrelatie van de ra.

4.2.2. Temporele discontinuiteit

De parallel van scheiding-in-de ruimte is de tem~orele discontinuîteit

of onJerbrekin~-in·lietiJd.

Verwante bef,rippen zijn.

t. discontinuiteit = t. onderbreking = on~erefeld = stagnatie ::

falen = ontrouu = onbetrom·rbaar ::: staken :: bel':innen = nieuw( s) ::

verliezen = ver[eten -= vinden = t. beperking:;; kortstondi.. = ver

ganl;:elijk::: t. vrij ~ etc.
•,
I
I

'----------------------------------------

Temporele continuitei t;, als O··waarde V8.n éLe hierboven genoemde variabe

le en relatieve t. discontinuïteit heeft een absoluut karal ter.

Andere termen hiervoor zijn:

-------------------._._------_._--------
t = corrtinuîteit :: door6aan = volhouden = volbrengen ~ behouden =
ontho~den :: voortbestaan = bestendigheid = conservatie :: bewaren ~

trouw = betrou.baarheid = echt:: sparen = opslag = voorraad ~

reserve = berginG :: afspraak :: voo~schrift = code :: geheu~en ::

langdurig :: duur zaan ~ rer,elmatig :: etc

•
I

~erwijl t. onderbrekinc betrekkinG heeft op scheiding-in de tijd staat

t. continuiteit voor verbin:lina-door -de· tijd heen.

Zo kan stagnatie in de to van eel stelsel worden ondervangen door opslag.

In het ["eval dat de a.anvoer ...lreir,t te sta[3neren kan een voorraad helpen;

wanneer de afvoer faalt kan berring uitkor:.'.st brenren .
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Verbinding-door~ue-tijd-heen is

b) met de toekomst (straks).
o

mogelijk met a} het verleden (ééns) en--

Voorbeelden van a)'

oude ceschriften afbeeldin~en archieven. historie herinnerinren,

voorbeelden) fossielen in hoogveen bewaard gebleven stuifmeelkorrels,

ouders, voorouders, tradities antiek.

Voorbeelden van b):

progroomna s, beGrotin~en

nakomelinf,en.

plannen. agenda s

o

toeze~gingen verzekerin~en

De betrekkingen tussen de t. continuiteit en de t. discontinuiteit

noemen we een grondrelatie van de tO.

4.3. Onzekerheid

het d~rde fundamentele relatie-typa kennen we als ~nzekerheid.

Deze onzekerhelè heeft betrekking op ons vermogen tot waarnemen of
. .. .. .. ..

~ewaar worden welk vermogen ook blJ de andere ore;anlsmen aanwez1S lS.

Voor ons mensen speelt die onzekerheid met name wanneer we het één of

andere stelsel bestuderen dan wel besturen. ~e onderscheiden weer ruim

telijke onzekerheid en temporele onzekerheid.

4.3.1 . RuimteliJke onzekerheid

Er is sprake van ruimtelijke onzel erheid'o wanneer we niet kunnen waar·

nemen, zien, horen ruiken of voelen ten aanzien van onze ruimtelijke

omgeving. Termen die hiermee verband houden zijn'

------------------------------------------,
r. onzekerheid = onwaarneembaorhei-l = onzichtbaarheid = ongrijpbaarheid

= afsluit1nC = bedekt = cover = dicht = geheim = etc .
•

\oTaarneming kan worden verhinderd door een te (';rote afstand, door de aan

wezicheid van een l'and, door een te zterk verschil in grootte tussen

waarneoer en objekt. door het op slot zitten van een deur etc.

Ruimtelijke onzekerheid (zich onzichtbaar maken voor anderen) wordt veel

gehanteerd door allerlei diersoorten (camouflû(';e. nachtdieren, zich ver

stoppen). Een belangrijk be~rip uit èe algemene systeemleer die te naken

heeft met onze r. onzekerheid is Black box (zwarte doos).

Ruimtelijke onze erheid kan nin of meer ziJn~ dus variabel en relatief.

Ruimtelijke zekerheid, als O-waarde van r. onzekerheid, heeft daarentegen

een absoluut karakter. Termen die hierop duiden zijn:



4.3.2.

J

,

,
•

r
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r. zekerheid = waarneembaar = zichtbaar = open = openbaar = bloot

= show = onbedekt = ontsloten = etc.
L..-.___ .

Ook de betrekking tussen r. zekerheid en r. onzekerheid is weer een
,

Grondrelatie van de rO.

Temporel~ onzekerhei~

De temporele onzekerheid heeft te maken met de vraag of er lan worden

waargenomen-door· de-tijd heen. Deze waarneming ~an dan weer betrekking

hebben: a) op het verleden

b) op de toekomst

Termen die op t. onzekerheid duiden zijn'

t.onzekerheid = niet meer te achterhalen = onvoorspelb&a~ = risico

= onverwacht = avontuur = onvoorzichtir = onveilig = toeval = etc.
. -

De term toeval' gebruiken we zowel naar het verleden ~ericht (niet meer

te achterhalen hoe het gin;;) als naar de toetomst (uitkomst is niet te

voorspellen) .

Als absolu:t;e O-waarde van de relatieve t. onzel.erheid hebben ve de t.

zekerheid. Hiervoor bestaan begrip,en als:
,

r----------------------------------.---
t. zekerheid = nog te achterhalen =voors1elbaarheid = geborp.enheid

=veilig = t. qerichtheiG = ~edeter~ineerd = noodzakelijk = verwacht

= voorzichtigheid = voorziening = verzekering = garantie = etr. I

I----_-------------------~, I
a • •••

De betrekk1n~ tussen t. zekerheld en t. onzekerheld 1S opn1euv een

grondrelatie van de tO.

4.4. GRONDRELATIES
,

Grondrelaties rO en tO

Fij hebben hierboven zes fundanentele relatie· typen onderscheiden, drie
,

van de rO en drie van de tO te wéten:

---~---------~--------------".----,r- --

rO r. verschil r. discontinuïteit . r. onzekerheid

r----------------------------------O,

,

,
I I • ~

to t. veranderinc t. discontinuiteit . t. onzekerheid
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Hetzelfde geldt voor hun 0 waarden:

,. ,

beide drietallen een wisselwerking

) ere oTmeld kunnen worden dus:
---- L' .... J.

continuiteit .. ---- -> r. zekerheid<

discontinuiteit -~-----~~> r. onzekerheid,

bliJven ,.---.,» t. continuîteit (__'>t. zekerheidGelijk

geli.:; l~ <==.:':'=---:.:--?~ r
-------------------------------------_.

-----------------------------------,

verandering,:,-<__>t. discontinuiteit ~( ~_ t. onzekerheid

verschil E-(--- r.

L- . . ----'

,--------------------- -------_._----,

r. gelijkheid - r. continuïteit· r. zekerheid
- ------------------ ----~--,

r------------------------------------,

------ -::-:----:-:--_._---:---=-~.__.._- --------;--:--.
it. gelijk blijven t. continuiteit . t. zekerheid I
'------------------

,----------------------------------_._--'

ruimte (j--:' 0 tijd-----'--'-';.;;;.;.,'------------- ----'--'-'.::.><.-'-'-------------
~elijk blijven verandering

t. continu t. discontinu

o
gelijk verschil

Eet bovenstaande vil dus bijvoorbeeld zen-(Tea dat men kan scheiden op

basis van verschil, dat verbindins tot gelijkheid voert en omr,ekeerd

gelijkheid tot contact dat t. zekerheiè sar.lengaat met onveranderlijk

heid en toeval Det veranderinF.

Bovendien kon bij elk van deze zes relatieve variabelen een aBsolute

Het blijkt nu dat er binnen elk van

bestaat; dat ze onderlinG met

De asymmetrische betrekking tussen de zes variabelen en hun O-waarde

hebben we een ~rondrelatie Genoeod.

Wat men zich verder kan afvra3en is hoe de betrekking zal zijn tussen

de drie fundamentele relatietypen van ~e rO onderlinG en idem tussen

de drie van de tO onderling.

• ••r. contlnu r.dlscontlnu

tO

tO

rO

rO

rO

tO

verandering kan leiden tot of voortvloeien uit t. discontinuîteit.

verandering kan leiden tot of voortvloeien uit t. onzekerheid.

t. discontinuiteit kan leider to~ of voortvloeien uit t. onzelcerheid.

Dit moet gelezen worden als'

vergchil kan leiden tot of voortvloeien uit r. discontinuiteit.

verschil kan leiden tot of voortvloeien uit r. onzekerheid.

r. discontinulteit kan leiden tot of voortvloeien uit r. onzekerheid.

O-waarde worden aange~ev.~n·
'. .

• •

•

•
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Hij hebben hier opnieuw te doen roet hTee grondrelaties van de ra (1 en

2) respektievelijk twee van de tO (3 en 4).
BiJ de studie respektievelijk besturing van ecosystemen spelen deze

grondrelaties een belangrijke rol. Hiervan in de volr,ende paragrafen

een aantal voorbeelden.

4.4.1. Grondrelatie relijl~heid

la gelijk ~ verbindin •

<::: .

Dat verbindin~ tot Gelijkheid voert is onder meer bekend uit de werking

van communicerende vaten. Alle contact houdt in principe de kans in op

verminaerin8 van ruimtelijk verschil. Dit 8elàt evenzeer op het niveau

van informatieuitwisseling tussen mensen (wat eerst alleen A wist J weet

daarna ook B) als in het kader van fysisch<chemische y,erkinGen.

Ook eten is een kwestie van contac en verschil verminderen. Tussen

wie of wat opgeceten wordt en wie op et vindt gelijkschakeling plaats.

Ook bij beweging (verplaatsin[. :'n de ruimte) komen contacten tot stand

die daarvoor niet bestonden. Alle verkeer van licht.. lucht-, vater

en gronddeeItjes, evengoed a.ls van zaden, dieren en I:lensen leidt tot

contacten en gelijkheid, en wel in dp richtinv, van de be~eging (hierop

konen 'Te later nos terug). Door !Jlaar overal heen te reizen heffen we

bestaande betrekkingen van verschil en isolatie op. k\tiviteiten als

scheep· J lucht· en ruimtevaart werl-en verbindend en gelijkschakelend.

Zo woonden er eerst alleen ii.l Afrü "1. ner-ers later ook in Amerika, nog

later ook in Europa. Om~ekeerd wonen er nu ook Europeanen in Afrika, enz.

'len kan deze voorbeelden zelf met talloze andere aanvullen.

Behalve door de lliens gewenste effekten heeft verkeer ook heel veel onge

wenste neveneffekten, bijvoorbeeld het overbrengen van ziekten van de

ene plaats naar de andere. Hetzelfde geldt voor het overbrengen van

allerlei organismen van het ene 1<lerelddeel naar ret andere met dikwijls

zeer kwalijke gevolgen. Door opheffing van oorspronkelijk aanwezige

isolatie tussen twee plaatsen kan men zeer bedro~en uitkomen. Tal van

soorten planten en dieren die ,,'erden overgebracht (ge'vild of onp'euild)

naar een ander gebied op aarde ontpopten zich daa.r als ~ologische

Ees~ of kanker. De in hun oorspronkelijke ompeving werkende remmende

faktoren ontbraken in hun nieuwe omgevin~ Bij het optreden van eko

logische kankers :~ijgen de erGens van origine levende o~ganismen het

zwaar te verduren. Zij worden onder de voet ~elopen) vaak met uitster

ven als gevolG (denk ook aan Indianen in Amerika).
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Op deze manier zijn wij onze iepen als boom kwijt geraakt, zitten we

hier nu letterliJk opgescheept met allerlei ekologische pesten van

de amerikaanse vogeJker~ (bospest) tot het in onze da~en verschenen

perevuur (amerikaanse bacterieziekte van de familie der roosachtigen

waartoe ook de meidoorn behoort).

Zodra het water van onze grote rivieren een voldoende hoge temperatuur

heeft bereih.-t ten gevolge van het ITebruik als koehrater voor elektri

sche centrales en dergelijke is ook 1.il om:e omgeving het optreden van

bilharzia (zie ook ekolo0ie 0) niet uitgesloten. Contact met gebieden

waar deze ziekte nu t!1uis is hebben we in ieder geval c;enoeg;.

In het algemeen houden con~act en ~elijkheid de nodige gevaren in voor

organismen die daaruij betrokken ziJn In het r,eval van eten' is niet

alleen degene die oy,>'-egeten wordt het haasje maar ook de eter zelf

loopt de nodige risico1s (voedselverciftigin[) darmparasieten te veel

eten verkeerd eten). Voorts leveren contact en geliJkheid de basis

voor conflicten en ruzie's.

Zo heeft de eens door onze voorouders verbroken isolatie tussen 1Uropa

;\frika en Anerika ~eleid tot het zogenaarde rassenprobleem. Door zelf

in Zuid· Afrika te 3aan zitten respektievelijk in'~oners van Afrika naar

Amerika te slepen werd de v,rondslag voor de tegenwoordige conflicten

gelegd.

Ekologisch gezien vormen de relatie-vormen van kolom 1 (gelijk c '':::

verbinding ~: ~ r. zekerheid) slechts een !).QQ.d_zj;kelijk k'y'a~d voor

organismen en hun samenlevingen.

Dieren ontkomen niet aan de noodzaak van eten omdat ze voortdurend

energie uit hun omeeving moeten opnemen en de in hun verdedigingsstel

sel joor allerlei onvermijdelijke contacten geslagen bressen (= open)

weer moeten aanvullen. lUIe niet-noodzakelijLe contacten trachten ze

echter te vermijden (= isolatie). Van oudsher heeft ook de mens hier

voor Gewaakt en noodzakelijke contacten b1.jvoorbeeld 'eten', omkleed

met de nodige voorzorgsmaatregelen tot en met taboe's. bezweringen en

gebeden. In onze taal bestaat er een direkt verband tussen de begrippen

"slecht' en vlak of eenvormig (slechten = vlak maken).

Dat niet ~lleen verbindinr tot gelijkhei~ (eiGenlijk moeten we steeds

zeggen mindÄr verschil !) voert, maar omgekeerd pelijh.heid ook tot ver

binding, kan worden aangetoond met de volgende voorbeelden'
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In de abiotische wereld nei~en onderling ver1Jante deeltjes ertoe zich

op dezelfde plaats in de ruimte te verzamelen, bij elkaar te komen.

De werking van de zwaartekracht is hiervan een kosnosferisch voorbeeld.

In de wereld van atmo-, hydro- en lithosfeer verzamelen zich hier zv~re

deeltj es (zand), elders lichte (!;:lei). 2.0 ontstonden na de laatste ij s

tijd de löss-afzettingen uniforme sediment pakketten die het belan~

rijkste landbouwgebied op aarde opleveren. Denk ook aan grindbanken

zandbanken en dergelijke,

Op het Noordzeestrand kan men waarnemen hoc ~elijkeeaarde elementen

(zoals flessen) binnen een hle~ne ruimte gezamen].ijk aanspoelen. Het

zelfde vindt men bij schelpen. OnQer oe verschillende soorten die aan

spoelen zij n er die met m~lJoenen exemplaren voor komen) maar ook heel

zeldzame. *)

Ligt ergens een plek A waarom de levensomstandigheden b1jzonder veel

lijken op die van een verderop ~ele~en ~lek B dan zullen organismen

die bij deze levensomstandigheden n~ssen een grote kans maken van A

naar B te gaan of omgekeerd. Zo zullen vo[els (tie van kaal slik houden

direkt contact leggen tussen plaatsen vraar zich kaal slik bevindt ook

al zijn zulke pleljken maar heel klein van omvang. Een plantesoort,die

reeds op terrein ft groeit maar nOf; niet op terrein B zal via de vogels

(als zaad getransporteerd) ook on B kunnen belanden; waardoor het aan

vankelijk nog aanwezi~e veï-schil tussen A en B (op A wel op B niet

aanwezig) weer kleiner wordt. (zie hiervoor bilharzia)

De contacten tussen individuen van eenzelfc soort zullen sterker zijn

dan die tussen individuen van verschillenüe soorten.

Daarom ook hebben de meeste mensen alleen althans hoofdzakelijk belanf,

stelling voor andere mensen Dat dergelijke contacten weer werden bevor

derd door onderlinge gelijkheid zal duidelijk zijn.

Denk ook aan uniforme lrJ.edins en dergelijke Soort zoel;:t soort .

1b

1c

geliJk ,;.======~-~-~~ r. zekerheiG

verbinding <----,.~ r. zel;:erheid

•

Het verband tussen waarnemen respektievelijk het vermo~en tot waarnemen

en relaties van celijkheid en verbinding wordt onder meer gedemonstreerd

door de nooa.zaak van contact tussen 'l-'aarnemcr en objekt hetzij ttirekt I

hetzij via middelen. In elk Geval moeten bestaande betrekkingen van ver

schil en isolat1e worden 0pfeheven.

*) Toch kan Den van een uiterst zeldzru1e soort diverse exemplaren binnen
1 dm2 aantreffen.
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Dit is juist het f,rote probleem speciaal ook wat betreft het objekt

of gebeuren dat vmrdt waargenomen. Een bekend voorbeeld is dat van een

toneelvoorstellin~waarbij het toneelfebeuren zich in een kamer afspeelt.

Deze kamer kan 0een echte, komplete kamer zijn, want dan kregen de toe

schouwers niets te zien. Aan die kamer moet een wand, dat .ril zeggen
•

een hoeveelheid isolatie o!ltbreken haradox van Chesterton) .. -

Ook onderzoeken of ontdeld:en (= isoldtie verwijderen) heeft ten nauw-

ste te maken met Gelijk maken en verbinden. De tesenwoordir alom waar

neembare tendentie tot ruimtelijke uniformerinp: en tot propap;anda voor
• • • • •gellJkheld kan als een regelrecht gevolg van al ons wetenschappellJk

onderzoek wol'den beschouwd. On in organisI!Jen te kunnen kijken moeten

we ze opensnijden, er levensgevaarlljke röntgenstralen doorheen zenden

of de éen of andere ingewikkelde kijkap,aratuur erin brengen. Gaat een .

veldbiolooG naar een terrein om daar onderzoek aan de planten- en die

renwereld te doen dan ~an hij op diverse manier~,hewild en ongewild

direkt en inä.irekt contact en GeliJl-:.heid veroorzaken met betrekking

tot daar levende organisnen en hun l:J.ilieu. Dat kan zeer kvalijl:e gevol-

een hebben voor het betreffende oecosysteem" m~ar ook voor de resulta-

ten van het onderzoeL. Fat hij vindt is dikHijls alleen het effekt van

zijn eigen onderzoek op 'vat hij onderzocht

Een bekend voorbeeld hierin is onderzoek aan àe samenleving van grote

sterns en ka»meeuHen in hun ~ezalllenlijke broedkolonies langs de zeekust.

De kapmeeuvren broeden daarbij in het centrUffi de grote sterns zitten

aan de buitenrand van de kapmeeuwenkolonie, onder dekking (beschutting)

van de meeuwen die het kolonieterrein te~en indringers verdedigen.

Jarenlang wordt nu door onderzoekers aangenomen dat de kaPmeeuwen eieren

en jongen uit de nesten der sterns roofden (= contact) tot die onder

zoekers er achter kwamen dat hun ei'en aanvrezic;heid tot dit Gedrag der

meeuvren voerde.

Vergelijkbare proble~en zijn ook uit de fysica bekend. Eén der belang

rijkste gezichtspunten in de algemene systeemtheorie vormt dat van de

hier al eerder genoemJe Black-Box kwestie, Hen VT8.ae;t zich hierbij af

in hoeverre het mogelijk is (en hoe dat moet gebeuren) om met een mini

mum aan inbraal er achter te komen hoe een stelsel imvendig in elkaar

zit en hoe het werht. het gaat er dus o~ het betreffende stelsel of on~

derdeel ervan zoveel mogelijk ongemoeid te laten. De studie aan eko

systemen en hun onderdelen is in hoge mate een studie aan zwarte kist

jes~ Idem het besturen ervan.
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4.4.2. Grondrelatie verschil

2a verschil -~<::-- '_/isolatie

•

•

•

•

Op grond van verschillen kan men scheiden. Dit gebeurt bijvoorbeeld

in een centrifuge. Het verschil in r,ewicht maakt at hier grond wordt

afgezet door een rivier verderop zand en no~ verderop ~lei enz.

Dat scheiding ook tot verschillen leidt toont vooral de levende natuur.

Eén der meest opvallende kanten van het verschijnsel leven is name

lijk de enorme verscheidenheid aan levensvormen die onze aarde kent .

Uiteraard kan men binnen deze grote verscheidenheid zekere overeenkom

sten tussen diverse vormen onderkennen en op Grond aaarvan koren tot

een verzameling van verwante ele~enten in klassen orden fanilies~

Genera, soorten ondersoorten: etc. Als meest voor de hand ligGende

eenheid op basis van onderlinge ver.~ntschap. tussen de individuen hnn·

teert men de soort (uitgaande van de diverse sar-enlevingen van soorten,

maakt men ook indelingen met als voornaamste eenheid de associatie).,
- -

Een kerntheI!la uit de leer over de ontvikkeling van het leven op aarde
vnn'

betreft nu de vorming zoveel verschillende soorten planten en dieren

en de betekenis Vffi1 isolatie hierbij (isolatie-mechanis~en).

Een der belangrijl,ste vormen van isolatie levert dan weer de geo~rafi

sche scheiding, die kan optreden door de aanwezigheid van [,rote afstan

den en diverse andere geografische barrières zoals hoge gebereten, diepe

zeeèn, uitgestrekte woestijnen en derselijke '~ren de continenten in

de loop van de aardgeschiedenis niet uiteengedreven dan zou de ruimte

lijke variatie in soorten op het land en in de zee zeker niet ~o groot

zijn geweest als nu het p;eval is.

In het bijzonder het verschijnsel eiland (= lso~a) bliJkt ten nauwste

verbonden te zijn aan het gebeuren dat tot de vorming van zoveel ver

schillende soorten leiè.de - (belane;vel-:kend is dat een echt el1and ook

een expressie is van de gulden re~el: niet te hoo~ niet te laag, van

passe:

.. ------
------------

---J''------ ----.

.--' .

te hoog \m~er geen

echt eiland

•

echt eiland te laa~ water geen

echt eiland
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Overigens leveren bergtoppen afGelegen dalen en meren ook eilanden

op in struktuur-ekologische zin. zo goed als geheel door andere toe

standen omf-even situaties bijvoorbeeld een bos temidden van akkers of

een natuurreservaat temidden van industrieterreinen. Ja, elk apart pol

letje Gras, elk afzonderlijk induvidu van een orf,anisme vertegenwoor~

di~t in feite een eiland· situatie idem de arealen van soorten: Life

is an island here and nov, in a dying ,vorld (Ir I'liener). E~t idee van

Ch. Darwin over de ontwil;:keling van soorten in relatie tot hun omgeving

ontstond bij zijn bezoek aan de Galapagos-erchipel in de Grote Oceaan.

Elk der daar aanwezi~e eilandjes bleek een eigen soort Galapagos-vink

te bezitten. Echte eilanden schiereilanden en eiland-situaties zijn

vaak gekenmerkt door hetzij geheel eigen soorten die nergens anders

voorkomen (dus ..,eer endemen ) hetzij door soorten die in de naaste buurt

ontbreken hetzij door soorten die juist dá.ár ontbreken, Onze l-ladden

eilanden bevatten diverse oreanisflen die niet in de rest van ~ederland

voorkomen. Bovendien sterke verschillen tussen de diverse eilanden on·

derling. Fen bekend voorbeeld van een eiland-situatie rijk aan endemen

(~ 1600, variërend van zoetwater-zeehond tot allerlei klein grut) levert

het Baikalmeer in Siberië.

Ook de ruimtelijke variatie binnen en tussen de menselijke samenlevingen

heeft zich ont,-rikkeld op basis van isolatj e mechanismen. Alle verschil

in taal dialecten, gewoonten, religie kleding, folklore, huizenbouw,

enz. is tot stand eekomen in samenhang met ruimtelijke barrieres. Nu we

al reizend en trekkend steeds tleer van deze grote verscheidenheid waar

nemen gaat diezelfde verscheidenheid steeds meer ten gronde. Al genietend

en gebruikend souperen vTe de ruimtelijke verschillen op door doorbrekine

van voorheen nog werkzame scheidincen. Nog niet zo lang geleden vond men
•flan/

binnen ons eigen land een zeer grote diversiteit~oor een bepaalde streek
•

voor een bepaald dorp of een bepaalde stadswijk eigen type van taal, kle-

din~ etc. In een middeleeuws stadje als Gouda bezaten de inwoners van

het westelijk stadsdeel een geheel andere ,JOor enschat üan die uit de

oostelijke 'rijken.

Verschillen in taal vindt men overigens ook bij dieren van dezelfde soort
•

mits ze maar ver renoeg van elkaar wonen. Zo heeft ~en bij de in Europa

levende Vink een groot aar.tdl dialecten aangetroffen, allemaal variaties

op het thema van de zun;:,: die kenmerkend is voor deze soort .

•
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verschillen in taal leveren omgekeerd weer taalbarrieres op terwijl

dergelijke taalbarrieres op hun beurt bijdragen tot de verl!,roting van

verschillen tussen orcanismen. Ook dit s:[)eelt een rol bij de vorming

van soorten.

2b

2c

verschil

isolatie <:

r. onzelerheid

r. onzekerheid

Het niet kunnen waarnemen) resp. niet v;aargenoLlen h"nnen worden hangt

samen met relaties van verschil en sC1eidin~. Een bekend voorbeeld hier

van is onze kledin~, die niet alleen dient om isolatie te bereiken ten
•

aanzien van onze abiotische omgevin~ maar ook ten opzichte van onze

medemensen. In het naken respettievelijk d.rac;en van kleding heeft de

mens aan de voor leven' zo kenmerk~nde behoefte aan verschil en schei

ding op een zeer eigen manier voldaan Het is karakteristiek' voor de

mens.

Onder 4.4.1. • • ••hebben we al gewezen op de ne1g1ng van organ1smen. ln

4.4.3.

het bijzonder de dieren o~ ~ich onzichtbaar of onhoorbaar te maken ten

opzichte va:l andere (voor hen E:"evaarlijke) soorten. Daarom zien we ook

zo weinig van het f:;edie~te des velds . Zeer be1,eeflijl e dieren) snelle

lopers en vlierers die zelf in staat ~iJn om door vererotine van afstand

isolatie op te bou,ren nemen we nog het meest waar

Grondparadox 1'0

Snijden YTe ons in een vinger en doen we er, arna een verbandje o.

dan is de bedoelinf daarvan niet om te vel binden > maar om te'scheiden .

Moeten we als rijdend verkeer wachten voor een brug die is üpengedraid

voor een schip Jan is de bruC voor ons dicht' (afGesloten) en voor de

schip~eropen' (aanbesloten). Deze betrekking tuss n scheiding en ver

binding die erop neerlwmt dat v'anneer in een bepaalde richting schei

dine aanwezi~ is loodrecht daarop verbinCing optreedt noemen we de

grondparadox van de 1'0. Ook deze r;rondparR..lox beschouwen we als een

':jrondrelatie. Deze grondrelatie is onder meer van belang bij 'zien'

(= verbindin["). Fanneer zich in een vlak scheiding~n bevinden kunnen

'Te op dat vl~~ iets zien. Zijn er daarenteGen verbindingen dan zien

'Te niets. Dit wordt gedemonstreerd .1001' de vrerl:ing van schutkle~ en

camoufl~Ge. Voorbeeld is een vlinder waarvan kleur en tekenlnf op de

vleugels doorlopen in kleur en tekening van de omgeving.

De grondparadox van de 1'0 is een bron v~n veel vervrarring.



l,,---r. r-y~~

zichtbaar

- 24 -

-

onzichtbaar

4.4.4. Grondrelaties constantie •en veranderlnr-
3a gelijk blijven > t. continuiteit--.......
3b gelijk blijven ;> t. zekerheid

<:. ~ . :» z.ekerheid3c t. contlnultelt <: t.-
>4a verander in.,,; t. di scont,inuiteit< ::>

4b verandering onzekerheid< t.

4c discontinuîteit < > onzekerheidt. t.

in-de tijd moet zijn.

\

Met de te~porele ~rondrelaties van elijk blijven (3) en met die van

verandering (4) is het vrij eepvoudig ~esteld. De betrekkin~en binnen

3 en 4 ziJn zo duidelijk dat 'Te moeite hebben om enig verschil te ont·

dekken tussen bijvoorbeelQ constantie en doorgaan. Intussen zegt

3 dat we slechts kunnen voorspellen voorzover er op de een of andere

~anier constantie in een sebeuren te besreuren valt. Hierbij kan het

verleden helpen want daaraan valt niets- ~eer te veranderen. Contact

met het verleden is evemrel slechts mogelijk voorzover er inI:liddels

geen veranderingen zijn opgetreden en er geen hiaten bestaan tussen

verleden en heden. Hoewel alle orGaniSlJell via hun genetische code con

tact met het verleden hebben is de mens widdeJ.s allerlei extra geheu

sens" in dit 0ln icht nog een stuk verder gekomen. JIierdoor i s het hem

mogelijk enig vooruitzicht op de toekoTst te hebben en zijn gedrap op

aie toekomst te richten. Dit is ook de basis voor wat we noemen verant-
• • •

woordellJkhe~d, ee1eten en moraal.

De grondrelatie verandering --(------_---7) t. discontinuïteit zeft dat elke

verandering als zodani discontinu-

Haar leven een kwestie is van doorgaan met ademhalen (inaividueel)

breking en t. onzekerheid als zodanig p,evaarlijl. zijn voor organismen.

\oleliswaar speelt veranc.ering en wat daarbij hoort op allerlei manieren

mee in het leven is leven zelfs niet denkbaar ~onder veranderin~ maar

het is en blijft de kant van risico's juist zoals dat het geval was bij

contact in de rO.

en 'instandhouding van de soort •
~oeten veranderln~ temporele onder--
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ganisme of betekenen Mislukte nakomelingen

• • • • •mutat1es zlJn dodel1Jk voor het betreffende or
~.,

Slechts een on de zoveel-

Een bekend voorbeela hierv~n leveren de zo~enaamde mutaties in de chro

mOSOMen van celkernen kleine veranderin~en in e samenstellin~ (= rO

van de r::;A-moleculen bijvoorbeeld. onder invloed van stralin·. Verre

,,,eg de meeste van die

mutaties levert een verschuivin - op die '''unctic uitvalt.

BeZ1en we de betrekkinr tussen ziek en gezond (= O·~iek) dan ast ~iek- ---

t bij veranderine en ee~ondheid bij constanLie

o t --=t;...:e:.:m""p"--'-.v..:...ar=- _

constantie

gezondheid

--------------<,
verander1n

ziekte

Men heeft dan ook ~evonden Jat ziekte en verandering (het doet er niet

toe welke) met elkaar in wisselwerking staan. Van it soort verbanden

zullen we er nof, meer ontmoeten Veranderin~_ t. diGcontinuiteit

en t. onzekerheid bescllouven ....Je dan ook als een noodzakelijk kwaad voor

organismen en hun samenlevinren. I:et is zelfs zo dat we de begri pen

kwaad of fout (variabel en relatief) en goed (= O, fout en dUG absoluut)--
op dezelfde manier kunnen relateren aan de schaal van veranu.ering:

o '- ----=t:-=.:er;)E. var . -------......

constantie

goed

veran(lerin~

kwaad

De lwppeline; tussen r:rezondheid- en ""oed)
respektievelijk ziekte

en kwaai is wel duideliJk.

Ten aanzien van de temporele ordening geven we hier nog een aantal voor

beelden van variabele faktoren met hun O->laarde

o I- t"'-c..:...-m~p. ordeninl~

constantie

altijd, alledaags

cerichtheid

logistisch

vrede

(J' )
I

verander in"

zeldzame gebeurtenis

toeval

heurist isch

oorlog

schoon

stilte

rust

•v ..·11

lawaai

onrust
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In het Lauer var. rel'1.tics binnen en tussen dl:: ëliv· se "eri:in 'ss1'eren or

aar~e_ lmnnen "Te verder te maken J<.rijp;en ct 0, a ..

a I

-------.--.- -l

con.-tantie

~ orJ-:cr

clroo'

voedselarr'

r.;een stroninp;

!Teen ol1'sl:1,

een aktiviteit

verander in'"

licht

nat

voe 3elrij-

ster.,e stronin"" (lucht .,vater,

.:;rondd~eltjes)

stLrl.e ol1'slu["

~rote Qierlij :e aktiviteit

(lopen .~raven rrazen etc.)

De direl:te .:.alllenhan~ van de v~rsc>;llen le 1'aktoren onlerlinr- per kolom

p,ert'.:kenn (. us' const'1.ntit. ~ Y..oud < ~_. donker -=:'..> etc .< of

d.at uit het ene

veranderinr: :;;<'==)~ heet ~ -'<" licht .i<:~'~. naT. -:( ~

het andere kan voortvlo'icn

etc ) hou·1t niet alleen in

bv. hjtte '" >vuil (z,;n.

therillische vervuilin-) ""aar oo!- Lat "e onc~erling optelbaar zijn _ bv.
::..=. =.::::..::.:::..=.::...=...-'--::..::-.~=~ -

nat + voedselriJl, -{- sterl e .;ol1'sla- is r;ezn..... enlij!t no,:; dynar.J.ischer

dan ?...lleen "lat . '?,ereiker:. .ie er· ens spelende 1'aktoren stuk voor stuk

ho<;e vaard.en 0 ... cle ::-chaal van de ta ~I. zs.l het einl..resultaat ccn zeer

~rna.L'1isch geheel 0.1 leveren IeLe; zal een sOJ1'Tl<ltie vnn la[,e '-<le..rC:en v.

!\:ouu + don}-er + droo T + voedselarT." • •een 7.eel' velnl' lvnwisch .rTeheel
~ .

tot Gevolc è,ebben. I;et • •kan echter ooI' ~lJn dat de ent; fa::tor een hOë€

"Taarde vE::rtoont en . andere een la:-e bv. licht .:. r1.roog + voeclselarm +

sterke strorlJ.i'.~ = kOTl"T"..[..rde lare vaarde;. lage 1vaarde + kop"aarde. 1:1

l~it laatste r·eval is cr .jan SIll'c.ke v~.n optelling en a1'trekKin~ er werker.

1'aktoren in de richt in,' van ho~e ,,"arden _n anilere van la;-e ",tat "reer leidt

tot onderlinge ver_terkinf- en verz'TjJ:in-. I, het alr,eneen Gaat het hierbij

dus Ole het versc1ijnsel van i_nter1'er~ntie

F:en aparte von. '''n veralllerir<' is de verschuiv':'ng in ,aarde van hoo,: naar

ls.ag en "'3.n \Teer teruo: bi,; de divc;rse fal roren tem.l2..0rele wisselinr tussen

heet en Louè lic.ht en donkC"r I nat ..... r: l1roo etc. :'cze 1'lukt laties leve

ren een cxtrc--- bijrrage

~ulkc ::'lul:tuaties betekenen dus nor J leer veranderin'" no,"': verder naar

rechts 0I' de schaal. van de t terechl.. ko-:ncn. Dit laatste is nor- Heer

neer bet C'ev:ll \'0 meer "ezt.: 1'luktu8.ticos bovenQien nor onre"" 1.1 at~ oc1tre

.len (om·e.'~elJ;,ati = ste . e vt::rande. in,").
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4.4.5. Grondrelatie systeem

De volvep.de vraag die wij ons kunnen stellen betreft de wederkerige

relatie tussen de rO en tO van een stelsel of. met andere woorden
•

hoe zijn verschil en 'verandering rekorpeld?

Hiertoe gaan we uit-van de nominale schaal voor de tV, dus van'
•

o l:--. .-.::t.::.i"'j.d=.. ,t.n
constantie verandering

en kiezen op deze schaal een willekeurig punt A. Ten aanzien van dit

punt A kunnen we drie operaties uitvoeren

1. De verhouding tussen constantie en veranderinr. laten wat hij is
,.

2. Schuiven in de richting van meer verandering

3. Schuiven in de richting van minder veranderin~

•véranderlnp.

, .,
~/ 3 1L.,,-.. _: 2 ~

o , ,~----------------~
constantie A

In het geval 1) voeren we geen extra hoeveelheid veranrtering toe.

He laten de zaak zoals hij is (= constantie).

van de verandering die

In ~e gevallen 2) en 3) voeren we echter wel een

toe. ~'!e veranderen naar meer (2) of naarandering
•

• •
ana.er~ne; naar meer (2) l;:unnen we dus profiteren

hoeveelhe'd

minder U~).

extra ver-

Bij de ver·

•

daartoe nodig is dit telt "lee . Bi,j (3) evenwel •vaar we mlnder veran-

dering op het oog hadden, hebben we last van de daartoe benodie;àe ver

anàerin~, dit werkt juist tegen.

Conclusie schuiven in de richtin~ van meer verandering (2) is eenvoudi-
c~::..-...::-c.:.:..;:c.::..-:.:"'---'=_=_'___"_.:....;:=_::..::.=___"__""'__:.;.;:.;....;:.:.:;.:-·-'::..___"_;:...::.7_'-c.:----"'•.:..-..c~'---'------

gel dan in de richtin~ van constantie (3).

constantie

•
o tiJ' d'- --"'- 1

verandering

eenvoudiG ......__.

•
---- '''1~ moe1l1J:

Vervan~en we Ge schaal voor temporele variatie door een temperatuur schaal

dan komt lin1:s • •

KOUel te staan en rechts heet .

De t~ee pijlen öeven nu aan dat verhitten eenvoudiger is dan afkoelen .

heet
------
verhitten

o 1.-- t_e""m""p"--e_r_a_t_u_u_r U_i\__
koud

-----------.
-----_.

,//

afkoelen
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De vraag "heeft ti een vuurtje voor me' is dus minder belangwe'kkend

dan 'mag ik een ijsje van U' .

Produceren we 'koude iö met behulp van een koelmachine dan produceren we

in 'het geheel. meer 'warmte 'dan ,·re aan' koude ,\Tinnen.

De ontwikkeling van koelmaccines kwam eerst in een laat stadium van de

tech~iek tot stand. Voorts is het van belan~ te bedenken dat ~koelinG

sl~chts lokaal kan plaat svinden dus ruimtelijk b!:'p~rkt.. .,

Op dezelfde maIJ.ier vinden \Ie dat in de betrekkinc: tussen ziek en ge
. ,

zond" -(= O-ziek) tus",en vuil en schoon (= a-vuil) en tussen fout

en 'goed (- a-fout), het eenvoudiger is om in de richtin van ziek,
,. .. . .'

vu~l en ..fout te schu~ven dan ~n dle van gezond schoort en ~oed. Maken

we onze vuile kleding schoon a.an 'wrdt de omgeving vuiler (Vereelijl:

zelf de betrekking t-q.ssen oorlog" en I v.rède en i2u.ssen onrust· en
,

rust ). '

Be~ijken we vervol~ens de nominale schaal voor de ruimtelijke variatie,

dan kunnen we ons opnieuw afvragen: Wat is eenvoudiger schuiven naar

meer verschil of naar minder?
•

·'Te kunnen nu zeggen dat in beide evallen de toevoeging van contact

nodi~ is. dus van kàns op tuenemende gelijkheid. Dit laatste leidt tot

de volgende conclusie: Schuiven in de richting van verschi~ is moeilij

ker dan schuiven in de richtin~ van minder._.-

Dus: Ruimte u)
a1------------------------------1
eel~jk verschil----_..--

eenvoudig
•

_._----
_.__~'--'"
moeilijk

Brengen we nu tijd en ruimte met elkaar in betrekkin,;; dan vinden we'-

-------

/.------".....,------

Ruinte Tijda ~--.-----------(j)- 0 m. I I -i

gelijk verschil constantie verandering
-------

/
,---_._-

•
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yerandering

, Îttt. dlscon lnu
11, \Y ..

t. onzekerneld
1'1'• I .... '

''''- ..
•

I •
••

•

•

,

'. ,.

•

•

•

"

" .~,

•

/ [

•

,

•

•

,

•

.-

•

,

I

o t .::.r..:u:.:ir:::.:...:t:..e::..-,--_-,., -\ 0 ,~, ,.0 ..

verschil constantie
I ~ I

. v . . ;
r. dl.SContlnu t. contüm

I~ • I, . 1 I;
r; onzekerheid t. ze}erheid

ti" I " l'
I '-----------.

•
~. J ;

Un schema:

-, ..
de rrondrelatle van een systeem.

gelijk'
1 L

r. continu
l'J, : ..

r. ~ekerheidJ

., - .
Deze wederkerice betrekkinG tussen de r.O en tO van ee~ ste1sel noemen we

•

~eze grondrelatie is ook belend uit de fysica in het bijzonder uit de

Tweede Hoofd~et.van de ~hernodynamica ~&ie ~nder ~eer stelt aat na iede-

- 2); -

, -

'--------------------- -----c- ------_,---.----'

• ••
Ult de r1.chtln,· J.er orede, respektievelij:i\. s!YJ.alle pijlen in ruirr.t.e en

. • f. I. . '. ..., .
tij~ 1ezen'~è Vervolgens af dat de kolom van gelijY ,;,=====~ r.continui-

-teit ~< >r 'zekerheid (1) hoo·.rt bij de kolom v~~ ve:r:andering

<'<'--- >t. discontinuïteit <,-~__' _'_"'__'_'_':_>.( onzekerheid (4), terwijl
. . -

discontinuït~2t ~,.~---~~-~ r, onzeÀerheid (2). . ,
.,.) .. ~ ... '. ,',~ ..

contlnultelt·-_-L.------'--....~ t. zekerheid.
~---.

re verandering Je ~oeveelheid ruimtelijk verschil is afgenomen) en uit
.. .' .

de zÇ>gena3J!lde ()nzeter1').eidsl~elatlE~ van Peisenberg" . 'die stélt dat bij

verminder~ng van ,de ,onzekerheid ~an de v~arnemer ten aanzien'van de ~laats

van eer deeltje (= ruimte) zijn onzekerheid ten aanzien van de golfaspeH

ten (= tijd) toeneemt.

-ne wat men no~mt ~onplementaire' betrey~in~ t ssen de rV en tV van een

•, .

•

•

•

• •

· .,.

• •

•

,

• •

I

• •

,

- -, .

•.' .

••

•

....

~ \: .., - .

stelsel (=: c;rondrelatie van een systeem) vindt ook zijn.uitdrukking

áe Law of requisite variety' (wet van de broodnodiGe variatie) van

• •

-Boss Ashby al;Le ',ariet~/) dus zOl,rel r'f 2.1s tV

,
• systeem-theoreticus

•

variety can destroy
•

Ross Ashby. 1l! deze ~Tet \;ordt gesteld <lat Only

variety . Zoals vTe bij blz .1-1 r.ebber~ r~ezien vangt- '... .onder Äen be~rln:
~

•ln

de

-
difference Uit de grondrelatie van een systeem !<ta.n ,·[orden afgeleid,

ver·

f... . .
aan rUlmtellJ-

. "•••..
•

,. .•

'toeval .' (';;; ko1.om

.. ~
•••

(~rV)._ .

toeval'f,ékoppeld

-
,
••
•

•

besttijdinp; van
,
ae

•

•,

• •, . ~

eèn rV met t T

- .
Een voorbeeld. hlerv~n levert

'dat

..

I til

,

• •,
•

-

,-.

andering van tV) met. behulp van v~rsthil'
• .' ~., j I .

•- -
. : '. :'Volgens de Cë~ondreJ..atie van eer"S~'8'1e~r .. ~~... ... ' , ) ~ . - ~ .-·,lo-..,. ,~.

,,'::---:-. : ,..::.. k:é~ ~~l~jl~?e.~ä_ fverbtn~~~:P'1 e:tç. b...
~. - ~ 0'- R r l.: I • 0, . .. ~ 1. I. _" r ,. I r.

... 'f. Ol • , • , •• ~ J .. _ 1....--:.c::..~2.:;:...:...=:.::.-._=-· -....:.:~.::....---1t
1. t.~.· .. - -

gélijk toeval

,-------------------------_.- --,'
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Waar gelijkheid in het spel is zijn toevalsspelletjes mogelijk.

Daarom spelen we met symmetrische dobbelstenen en organiseren we voet

baltoto's op basis van ongeveer even sterke elftallen en op basis van

de overmaat aan toevalselementen tijdens het voetbalspel (overigens

hanteert men ook de nodige niet toevalselementen in de vorm van spel

regels = constantie, en levert ook oefening = kolom constantie, een

tegenwicht t.o.v. toeval).

Een asymmetrische dobbelsteen (= verschil) laat geen toevalsspelletjes

toe. Iedere keer w'eer komt hetzelfde getal boven (= constantie). Men

zegt daarom wel dat zo'n dobbelsteen een geheugen heeft. Uit de grond

relaties van een systeem lezen we af dat alle geheugenverking gekoppeld

moet zijn aan ruimtelijke verschillen.

>
""'(i----verschil (rV)

De vraag of ruimtelijke verschillen het toeval kunnen bestrijden hangt

wel sterk af van de hoeveelheid verandering die in het spel is. Gaat het

erg wild toe bij het strooien van de korrels dan werkt het geultje niet.

Ruimtelijk verschil heeft slechts effekt bij betrekkelijk geringe hoe

veelheden verandering. Of: Met behulp van verandering kunnen we gemakke-
,

lijker ruimtelijke verschillen onwerkzaam maken, respektievelijk uitvlak-

ken dan dat we met ruimtelijke verschillen verandering kunnen bestrijden.

Laten we een aantal korreltjes zand, kralen of zaadjes willekeurig neer

kömen op een volkomen vlakke plaat dan bepaalt het toeval waar ze zul

len belanden. De ene keer zal het zus, de andere keer zo zijn.

Brengen we nu een hoeveelheid verschil aan op het betreffende oppervlak

(een geultje, een ruggetje, een plakkende strook) dan z~len de korrel

tjes eventueel minder willekeurig tot rust komen, dat wil zeggen wel

hier en niet daar belanden. Het toeval wordt nu (gedeeltelijk) uitge

schakeld. In het geultje of ernaast is nu g~en toeval meer, wel waar

in het geultje.

1,-_. ,

toeval minder

•
•

•
•,
•

,

•

•

• «.. iI

-

• •

toeval
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zuid

verandering
. l' J/
p1.lur zand

•

•

-te. ":. (natuur )behoud (tO)

«-__) t. onvrijheid (wetten, regels)

~~ t. vrijheid (anarchie)

:?==:-'> houdbaarheid (tO) ,
•

~ '~ weinig veranderlijkheid (tO)

~~~. veel veranderlijkheid (tO)

•

constantie
tr

humus
,

Vergelijken we vervolgens de samens~elling van de begtoeiing dan vinden

we op de zuidhelling slechts één soort plant (of' kaal zand), op de noord

helling daarentegen zeer veel soorten op È~eine oppervlakte.

noord-helling in de duinen bij Noordwijk dan vinden we daarin verschil

wat betreft de mate van veranderlijkheid. Op de zuidhellingen treffen
• •

we sterke fluktuatîes in temperatuur (bij zonneschijn heel warm) wanneer

geen zonneschijn dan veel lagere temperaturen) en in vochtgehalte van de

grond (bij regen meteen nat, daarna weer vollediGe uitdroging).

Op de noordhellingen vinden we veel zwakkere ~isselingen in de tijQ .
•

Daar bij felle zonneschijn geen direkte bestraling dus geen extreem

hoge temperatuur, ook wisseling in voc~1tgehalte veel minder, geen sterke

uitdroging door zonnestraling. Bovendien bodem zuidhelling puur zand,

geen organische bestanddelen (humus). Bodem noordhelling daarentegen

met meer humus houdt langer vocht vast (deze verschillen in grondsamen
,

•

wisselwerking met verschillen in veranderlijkheid

We keren nu terug naar de grondrelatie van een systeem en geven nog

enkele voorbeelden hiervan:

Vergelijken we de levensömstandigheden en een zuid-, respektievelijk

•

- ~I

(natuur)bescherming (rO)

r. vrijheid (zelfstandigheid)

r. onvrijheid (afhankelijKheid)

kwaliteit (rO)

veel verschillende soorten (rO)

weinig verschillende soorten (rO)

stèlling zijn ontstaan in

'volgens:
(1 I ..:.t:.e.=mporele variat ie

noord

, '

r .

•

Deze dominantie van verandering over verschil hangt samen met de domi-

nantie van tijd over ruimte. Dat tijd heerst over ruimte blijkt ook uit

. het feit dat we we} op twee momenten op een plaats kunnen zijn maar

niet op één moment op twee plaatsen.

•

•
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,1'
•

• •. '

,

zuid
• •verana en.Dg

geen l1umus

'.

zuidhelling

1 soort of kaal zand

tijd vi=-------

' .
,

•

•

zonnestraling
t

, .
we~n~g humus

dal bodem

+ 10 soorten. -

noorè.

constantie
1....._,....., --.:.1

noord

veel soorten

,
Onder deze soorten beviIidt zich ook cep ~n Nederland zeldzame orchidee

,

o ruimte \..-1) 0-----..;:;-=.=:=..:..;=--------=

•

(Hondskruid ) ~

"".een soort

zuid

noordhelling-_

+ 40 soorten

veel hUI:!us
-

-

,

Verder i C! het totale ul.'terliJ'k van db" d . .
+~ e egroel.l.ng op e Z~~dhelll.ng geheel

anders dan op de rdhelling. Op de zuidhelling grove plakkaten van óf.....
een plant ?f k al zand (Scherpe grenzen), op de noordhellingen heeft het
beeld een fijne korreling en zijn de grenzen vaag.

Op de dalbodem een tussenliggend, beeld (raster).

•

,

\ .

zuid

,

•

c ,- _., ,
noord > - -~

.~-• - ,
,

~ • -Q-, ~,

•
•

•~. .. .
Intermedl.al.re of Mesobe6rl.EPen , ,

Hoewel we stèrk ~eneigd zijn ~et begrip~elatie'alleen ruimtelijk te ge

bruiken en het daarbinnen dan weer te koppelen aan 'i.rerbindin~tbevat iede

re relatie zowel aspektep van verbinding als '~cheidine en dat in ruimte. . --

en tijd .--In de relatie-theorie rekenen we het begrip relatie tot de

r

••

•. '

J

-

, '

, .
•

. ruimte~ijke variatie.. ,,

,

tussen meso en midden hebben we o.a.:~=.::.-,-,-,-. ,.=-,,--

•

.,

r

•

Behalve termen als inter,

intermediaire-, tussen- of meso-begriEPen.

Patroon. omvat verschil + gelijk

Struktuur; omvat scheiding + verbinding
•

Proces'~ omvat verandering + gelijk' blijven:

. temporele variatie

.~

,
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~'l1al:liek. OMVat t. ond~b!"eking .... door~aan

Grens betreft cOlltllct t' ssen ver::;c il:l.::r:

Jl.anr,o.!.'-~ betreft versc il in sc.eiÜin

• c- O, ti.J<:U rUJJ71tr ,;")
I I 1-

::,elijk Eatroon verschil • verp..nderingconntd.nt l e I.!0c:..~..§

contact strul:tuur scheidinr; • oncerbreh.inl:"- uoor<"':.tall ·np.l:ne}~- - ~ -- ~

OI' let versc1'ijnsel ,re '3 zull(;n ~'e no~ uitvoe i terur~;.orJen

I1anóorde is een L\ '~stie '-a.n on elijl cid in on(,.erlin ,e :::-. <liscontinui

teit (= 3cheic.inr isolatie, bescl1erllin ). Daa..rbij ove_herst d.ie !lar

tij of Cl ie })laats van bei 'c .:::ie r.et r e~st bese. erJlld is ten opzichte

van de andere'
, -•

'>

~

A \3
}

) 'I

-I ,
~

A
I

~

b
"-•

I
I

In boven~~1d voorbeelQ kan he~ elc.ent A het ele~ept û or • •
'l' ~e 1':2.111 e

ren bereiken en op een D..Jrier niet (linl.z) ten!i.jl het el~ent D het

ele:ient A 0) slechts een r.ar.ic:::, .ul ~ereiken en o~'rie manieren r.iet

(rechts). vit bete: ent cti'l.t ! heerst ovt.· TI l'r.(:h uitoefent over :Co

Bekende voorbeelèen leveren j et be.it V2.n een '7eheill telefoon.'1UI".ner eu

Ge lllacht van een onzichtbtre Han over zicbtbare ficuren.Ténneer Je

on::icl:tbare persoon boven",ien ::;, eeft (<lus ':~n conè2-ct J'let •
onfTeVln~

l.' .

maakt) vormt r.ij he., svmbool '.roor hL (el3.tie 'theo-etisch I.an

alI!1acht niet bestaan OLu~t sn:. enhanrrt !11et onlvetsbaarheici. of

isola.tie en clerhJ.lve rela~ie~'

Denk 001 a3.n Acl'Ïlleshiel ).

.' . t_' l..1.CLl 'eeft Len abGolunt karo.kter.

\

Deze l.'lestie van J.iel'a:..-chie V:lIl r'oni ..ntie v<'.n hvt een over het. ander

speelt een zeer bel:~:rij~e ~ol in oecosyste,pn 17e hebben in~i~dels al

een hele reeks relaties be~lanclelC VBar: ij sprake .ras vrn rtomina,nties te

beginnen l!!et abiotisch heerpt over biotist::i.. tJe ~uller. <",e beteLenis v ....n

ral ~orèe veer in he~ bijzonc1.er or:t.I,loeten bij :2'~nsbe,,;;rekkin;;en. :'0 zal

een hool'>f~ele.,en situatie in samenhan: 'H..t de z l -::tarteh.:;:J.cht heersen

over een la.,"'er eelegen I unt. (è.enl. aan roofri':'uer op ber 't0il en ",l".cht

van bovenstroomse ri -llur over bene' enstroof'se) en eel.....rote op:,ervlilkte
•over een 1.le1l1e

••
• •
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B

A heerst over B B heerst over A

Voor de struktuur-ek.ologie van bij zonder belang zijn verder de meso-be-
•Grlppen:

;::m;.=i;::l.=:i...::e.=:u,----..::..opt imum - evenwic ht - harmonie - norm

Al deze termen hebben te maken met de al in paragraaf ter sprake

gekomen, voornaamste spelregel" uit de struktuur-ekologie:

niet te veel, niet te ,.,eini~? juist goed. Het franse woord "milieu' be

tekent dan ook letterlijle net juiste midden (zie ook Ekologie 0).

Met dit het juiste midden" hebben ook de begrippen I optimum", / evenwicht '')

'harmonie" en norm te maken.

•

optimum
•

I
I

•ongunstlg I

I

, I
,

II

I

gunstiG

tolerantiegrenzen max. toelaatbaat

• •te welnlg

• •mln. verelst

.......,----- mil ieu----: te veel

Het zal duidelijk zijn dat ook 'milieu' en grens veel met elkaar van

doen hebben.

Een volgend belangrijk meso-begrip is !unktie~ Dit begrip heeft betrek

king op zowel de rO als de tO van een stelsel en ook op de relatie tussen

deze twee. Daarbij baat het steeds om het bereiken respektievelijk hand

haven van bepaalde tussenposities op de schalen van de rV en tV.

Funktie in het kader van patroon en struktuur noemen we selectie (isola

tie-mechanisme). In het kader van proces en dynamiek spreken we van regu

latie (conservatie.mechanisme).

Voorbeeld een tentje op camping bij

-
D

Á

• •en blJ regen.

D - droog-
N - nat-
Z •- zonnlg-

\...,~

S - schaduw-
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shelter

isolator

• •

P1JP

,

-
D Z

D ë

tent (teneo = houden)

Tij d

D Z

D S L 31
__-' ---------,---)-) 1..-_-,1

conservator

Proces, dynaln1ek

thn
kom

Pa~roon, struktuur

Ruimte

dam
Il

•wlg

Ruimtelijke strukturen die een middel leveren tot het verkrijgen, res

peh~ievelijk handhaven van een bepaalde tussenpositie op de nominale

schaal van de ruimtelijke variatie noemen we selektoren. Werken zij

ten aanzien van de t~mporele schaal dan spreken we van regulatoren.

Omgekeerd kunnen regulatoren en selektoren ook voortkomen vanuit een

bepaalde tussenpositie op de schalen van rV en tV.

Eenvoudige, maar zeer funuamentele selektoren (reeulatoren) zijn:

Ook in de abiotische omr,eving komen ~e componenten tegen die het karak

ter van selektoren (re~latoren) vertonen. Zonder deze abiotische selec

tie- en regulatie-mogelijkheden zou het verschijnsel leven zich zelfs

niet hebben kunnen ontwikkelen: Draaiing aardbol = klepwerking (licht

donker, eb-vloed), atoosfeer ~eeft zeefwerking, kreken op een kwelder

Vrijwel al deze apparaten (in het Heder] ands meestal aangegeven door

drieletter- of schuttingwoorden (schuttin~ = dam). dus uiterst efficiënt

taal~ebruik) komen ook in organismen voor. Levende wezens ziJn geheel

opgebouwd uit selectoren en regulatoren. Ook bouwen ze vaak dergelijke

hulpmiddelen in relatie tot hun omgeving (beverdam , 'Vogelnest, koker·,

juffer spinneweb, enz.).

De mens begon zijn technische ontwikkeling met het maken van wiggen

(vuistbijl, pijlpunt mes) in nabootsinr van tanden, klauwen en stekels.

Zijn tegenwoordige huis-, tuin- en keukenwereld is geheel gevuld met

door hem gefabriceerde selectoren en regulatoren, van theepotten tot hui

zen en van nicrotomen tot rekenautomaten. Een laboratorium is in feite

een selectorium.

•

,

,
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leveren :'kanalenstelsel·. naast kreken ontstaan 'oevervallen', tussen

oeverwallen vinden we ko~en de Waddeneilanden vcrmen een geografisch

membraan, etc.

eb-vloed (klepwerking)

Haddenzee

zeef"Terki ng

•zanu

./l.,lei

- .' kom

\
\

\

kreek'

,

Stelsels waarin we selecteren en regulatoren als funktionele elementen

kunnen onderscheiden noemen we in het algemeen organisaties.

:oordzee

4.5.1. Leven

Fe vragen ons nu af wat het verschijnsel leven in relatie theoretische

zin voorstelt. Daartoe keren we terug naar de verschuivingen op de ru~

telijke en temporele schaal.

De verschuiving op de temporele schaal naar meer verannering duiden we

hier in het algemeen aan met storen. Men mag ook spreken van verhitten)

opjutten, pacemaking, ontregelen en temporele denivellering.

De verschuivinG naar minder verandering noemen we in het algemeen sturen.

In plaats van sturen kan men ook spreken van afkoelen, kalmeren, pace

making. regelen, regulatie, temporele nivellerinG of temporele demping.

Op de ruimtelijke schaal zullen we vercichuivin[" naar minder verschil in

het algemeen aanduiden met vergrovinc. Ook vereenvoudiging, schaal-ver

groting, ruimtelijke nivellering of demping zijn passende begrippen.

Verschuivlng naar meer verschil noem€n we in het algemeen verfijning.

Ook kunnen we spreken van selectie differentiëring en ruimtelijke nivel

lering. Sturen en verfijnen leveren samen .QPbomT. storen en vergroven

leveren samen afbraak.

o r~u~im::;.:.:t~e:...... ._.::::..:

../ vergrovin["

.. ,
verflJnlng
----_...../
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•
~aneren, zUlveren,•• • •recreEren relnl!!en, '

Het verschijnsel leven' wordt nu sekarakteriseerd door de pijlen van

verfijning en sturen (= selectie en regulatie).

I'Sturen' valt daarbij uiteen in twee categorieën

1. In de zin van ont storen"} nA. voorafgaande storing (dus af,vij king

van de 11 norm' naar meer veranderlijkheid) Men heeft dan termen als:
•corrlceren. herstellen genezen

etc.

2. In de zin van 'regulatie-versterking zonder voorafgaande storinG.

Dan spreekt men van scherper stellen van de norm, verbeteren, evolutie,

ontwikkeling, leren, intelligentie versterking, successie, etc.

Het leven is dus steeds op ,,,eg naar een maximum aan verscheidenheid

(rV) en een minimum aan 'onrust' (tV J, hoewel de algemene tendentie
o

van haar omgeving juist in de richting van minder ruimtelijke variatie
•

en meer temporele variatie werkt.

Terwijl het alGemene gebeuren van minder onrust naar neer onrust loopt,

van vrede naar oorlog, van goed naar fout, van sparen naar omzetten,

etc. tracht het leven de tegenovergestelde (smalle) weg te bewandelen,

namelijk van onrust naar rust van oorlog naar vrede van fout naar

goed, van vuil naar schoon, van toevaJ naar eerichtheid, etc.

Hoewel het verschijnsel leven dus probeert op te zwemmen tegen de brede

stroom die naar ruimtelijke vergroving en temporele storing voert,ont

komt het uiteraard niet aan het meedoen aan vergroving en storing.

Al opbouwend breekt het af, al sanerend vervuilt het al zoekend naar

rust verontrust het.

De Tweede Hoofdwet van de Thermodynamica wordt dan ook ",el omschrevp.n

als 'de vlet van het Behoud van Ellende . Deze "et speelt ons mensen en

andere organismen steeds weer parten bij het streven naar beter'. Ver

anderingen in de richting van 'ninder fout bieden steeds de kans op

'verslechtering van het totaal. Sindi' de medicus zijn invloed op de we

reld kon doen ge~den is de totale hoeveelheid ellende groter dan voor··

heen. Denk ook aan technische bijstand ontwikkelin~slandenen negatieve

consequenties daarvan.

Dit is de ware 'strijd om het voortbestaan. Van A.lle organismen verstaan

de planten no~ het meest de kunst on te sturen zonder al te veel te storen.

4.5.2. •Beweglnc:

Nog een belanr-rijk tussen-be~rip is beweJing, een relatievorm uit het

ruimte.·tijd.·veld waarbij sprake is van verandering ten opzichte van de

plaats in de ruimte.
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Bij bevTeging twee richtinsen e

1 • Vanaf A beweging , B
2. Naar toe vanaf toe• naar

, ••• ,

In de richting van de beweging zelf (naar toe) nemen r. discontinuiteit,

verschil en r. onzekerheid af. tegen deze beweging in (vanaf' nemen ze

toe, dus:

A vanaf naar toe B
,--------------------------'7~

meer verschil . . minder verschil

meer r. discontinu minàer r. discontinu

meer r. onzekerheid minder r. onzekerheid

Vertalen we dit schema in temporele relaties met behulp van de grond

betrekking van een systeem, dan krijgen we:

A vanaf naar toe B
< .,

minder verandering •
• meer verander~ng

minder t. discontinu meer t. discontinu

minder onzekerheid •t. meer t. onzekerhe1.d

Het tweede schema vertelt ons onder meer dat tegen een beweging in de

instabiliteit van een stelsel afneemt het naar achteren gezien veili-
•
~s ~ meP.rdan we':'ger is. Naar voren doemen evenwel de eevaren op

YBAS op r. verbinding etc.

Een houten spoortreintje zonder rails ~eeft bij opduwen door locomotief

slingering, bij trekken echter keurig volgen van '-ragent jes :

! o~l-_-'

loc. '>
I0 I I ~ I_I '_I 1_1

loc. ~

Ander voorbeeld Achtervolgin~ en vlucht:

leem" zebra

>

achtervolgt vlucht

leeuw zebra
••

beoor;t contact en

einde zeebra

beoogt scheidiuc; en

voortbestaan zebra

We kunnen het effekt van beweging ook uitdrukken ~et behulp van brede

en smalle pijlen
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Bij een zich vertakkend rivierenstelsel vinden we stroomafwaarts con

centratie, stroomopwaarts dispersie:

(

~

------ --

Stroomafwaarts dus toenemende vergrovin~ geen inwendiee selectie nodig,

stroomopwaarts toenenende verfijnine, wel inwendige selectie nodig.

(keuze tussen links en rechts). Vergelijk aan- en afvoerstromen ~erkeer

en waterdistributie, respektievelijk rioleringsstelsels (waar kranen
'-V

nodig?) J
---~

/
/ .-:. - . - -, - ~, ,/

./ ;,.-..-/
y-

/ "
Bij planten naast tak-vertakkinG ook wortelvertakkinc :

'- /,,,,
.
\
•
I -

Ritmische afwisseling in de tijd van concentratie en dispersie levert

cyclische processen zoals pompen en pulseren. Orgallismen zijn voortdu

rend bezig concentratie en dispersie op slimme wij7.p met elkaar te com

bineren, respektievel 'jk in evenwicht te brengen. Daartoe bedienen ze

zich van selektoren en regulatoren (Vereelijk ook gebundelde deconcen

tratie in de 2e Nota Ruimtelijke Or ening), De kringloop van het water

op aarde is een ander voorbeeld van een cyclisch proces gebaseerd op

samengaan van concentratie en dispersie:

condensatie (koud)

De tengevolge van de watercyclus optredende uitspoelinG van oplosbare

zouten uit de grond, respektievelijk afvoer naar zee geeft aan de land

zijde verdunning. a&n de zeekant ophopinG van deze zcuten.

Het is dus een concentratie proces, ~ezi~n vanuit de oceanen.



aanvoer

•

woestijnen

warm, aride

SOLOrJTSJAK

alkalisch

verdunning

•

• •

steppen

TJERNOSJO!1

,

•

afvoer

koel, humide

bossen

PODSOL

Onder verschillende klimatologische omstandigheden treden er evenwel

andere processen op ten aanzien van de oplosbare zouten in de grond.

Onder koele en humide omstandigheden (veel neerslag) spoelen de oplos

bare zouten grotendeels uit de bovengrond (neerwaartse beweging). Bij

warme en aride klimaten (weinig neerslag) is er een opwaartse beweging

van het grondwater. Hierdoor hopen de oplosbare zouten zich juist op in

de bovengrond (verzilting). Is het klimaat zodanig (matig warm en matig

droog) dat uitspoeling en ophoping elkaar in evenwicht houden dan blijft

de zaak in de grond dus stationair (alles hier vereenvoudigd weergegeven:).

In het grote Rusland vindt men alle drie de klimaattypen. Daarom dragen

de drie hoofdtypen van bodems ook Russische namen:

,

ophoping

Willen we landbouw bedrijven op alle drie genoe~de bodemtypen dan zullen

we de podzol moeten bemesten (eenvoudig), de solontsjak daarentegen ont

mesten (moeilijk). De intermediaire toestand (= milieu) van de zwarte

aarde is weer de beste.

Er bestaan uiteraard ook warme, tevens humide klimaten (tropische regen

woude~ en koude, tevens aride gebieden.

In de oceanen op aarde overeenkomstige verschil~en•.

Waar zich koude zeestromingen bevinden met opwaartse beweging (aanvoer

van voedsel uit de diepte) liggen de gebieden Wdar vis in grote kwanti

teiten voorkomt (annex van vis levende vogels en zoogdieren).

Deze produktieve delen der oceanen grenzen steedf aan woestijngebieden.

Bij warme zeestromingen en neerwaartse beweging van het oppervlaktewater

vinden we koraalriffen.-

'.' zuur

•

,

•
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In het algemeen leveren dispersie toestanden rijkgesorteerde ek osyste

men op (tropisch ree;emloud koraalrif). concentratie toestanden daaren-·

tegen weinig gesorteerde (woestijn massale visproduktie, koloniedieren).
-tfI

I

verandering

voedselrijk-voedselarmveel soorten

o . ruimte tSl tiJ' d~,---------------1 0 1 --=-=
verschil constantlegelijkheid

massa

dispersie
t'----__---'Î

tropisch regenwoud

koraalrif

I

I"--------------------------- -------'

•

voestijn

vogelkolonie

.,

,
conc entrat ie

~~------ -------
............. ' , ' > /,-----_._-

..............~------

4.5.4'. Grenzen

Het verschijnsel "grensa
(~vaar verschillen elkaar raken) kan "TOrden

betrokken op de werking van concentratie en dispersie.
, -

P~lereeLst kunnen we constateren dat de grenslengte bij concentratie af

neemt en bij dispersie toeneemt:

1

I
•,

I

a

b

2

a

3 Whl
~/1;) 7;//

i/llit ,

a

b

.<:
cont:entratie dispersie

,e
,

, Bij 1) is grenslengte = b, bij 2) is grenslengte = a + b, bij 3) is

grenslengte = 2(a + b).
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Verder kunnen ve zien dat bij concentratie het patroon grover van korrel

wordt (vere;roving), bij dispersie daarentegen fijner (verfijning).

In de duinen bij Hoordwijk gaf, de zuidhelling een patroon van concentratie,

de noordhelling van dispersie.

Beelden wij concentratie en dispersie af door middel van een zvarte stip

penzwerm in een ~~t veld, dan yxij~en we het volgende:

-
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Bij seval 1) kunnen we twee mon~ters verzamelen waarvan de ene alleen

wit bevat, de andere alleen zwart. Er is dus een groot uitwendig

verschil tussen beide monsters (Bij concentratie nam het uitwendige

verschil toe).

Binnen elk van beide I"'onsters kunnen we opniemr beJTlonst eren. Bi' eze

inwenèige bemonstering vinden we juist geen verschil (Bij concentratie

nam het inwendi,~e verschil af).

Bij geval 3) zijn twee monsters onderling I1 in_er verschillend. Beide be

vatten ze én .rit én zwart. Er is dus een kleiner uitwendig verschil tus

sen de beide monsters (Bij dispersie nam het uitwendig verschil af).

Binnen elk van beide monsters kunnen we ook hier opnieuw bemonsteren.

Bij deze inwendige bemonstering kunnen we of wit óf zwart aantreffen.

(Bij dispersie nam het inwendige verschil toe).

Gaan we ervan uit dat er in rrederland 1200 soorten hogere planten be

schikbaar ziJn en treffen we op een bepaald terrein maar één soort aan

dan is daar in sterke ~ate uitwendig eselecteerd. nl. in de verhoudinr

1 : "\ 200 .

Vinden we op een ander terrein van vergelijl: are oppervlakte evenwel 100

soorten bij elkaar. dan is daar veel minder uitwendig ~eselecteerd nl.

in verhouding 1 12.

Kijken we vervole;ens :laar de moe;elijkheid om in beide terreinen nog

verder te selecteren, dan levert cat in het eerstgenoemde .eval geen
. . , "" .perspektleven meer Alles lS een pot nat. In het tweede geval echter lS

er wel inwendige selektie mogelijk Daar is no~ een keuze uit 100 soor

ten. Bij concentratie dus sterk uitwendie;e selectie) bij dispersie daar-·

entegen sterke inwendi~e selectie.

Vergelijken we nu de situatie bij een korte. scherpegrens met die bij

een lange, vage ~rens dan komt bij de scherpe grens het verschijnsel

concentratie naar voren, bij de vae;e _.rens het verschijnsel dispersie.

We lichten dit toe aan de hand van een rechte rrenslijn tussen zwart

en wit en een e;olffront (= JT!eer disperse grens)

•
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•

In het ~eval 1) vinden we een groot (uitwendig) verschil tussen de grens-
• •

zones a (wit) en b (zwart). Binnen elk van deze zones géén verschil.

In het geval 2) vinden we een kleiner (uitwendig) verschil tussen de

grenszones a (wit en zwart) en b (zwart en wit).

Binnen elk van deze zones is er nu wel verschil.

aan inwendige

arm aan inwendige

is rijk

beek is•ordenlng, een zgn. gere uleerde, rechtgetrokken

ordening (= opgeruimde studeerkamer),

Bij een concentratiegrens of limes convergens (kort, scherp) heeft de

grens een uitwendig karakter. Bij de dispersiegrens of limes divergens

(lang, vaag) heeft de grens een inwendig karakter.

Bij zeer vage of 8eleidelijke overgan~en tussen twee onderling sterk ver

schillende toestanden in de ruimte krijgen we als het ware geen grens te

zien. Er is dan echter juist sprake van zeer veel grens! Terwijl concen

tratiegrenzen 'zich gemakkelijk laten waarnemen en fotograferen is dit met

dispersiegrenzen veel moeilijker. Bovendien maakt de limes divergens op

ons "Taak een wanordelijke indruk.- alles groeit op en door elkaar (noord

helling duin, tropisch regenwoud, koraalrif}.

De limes convergens wekt daarentegen de indruk van orde (bloembollenveld,

aangeharkt tuintje). Dit laatste is echter slechts een kwestie van uitwen

dige ordening. Het tropische regenwoud vertoont daarentegen een hose mate

van inwendige ordening (schijnbare wanorde zoals in radiotoestel of bin

nenwerk organisme). Vergelijk ook drie toestanden van studeérkamer.

1) opgeruimd (uitwendiGe orde, inwendi~ niet funktioneel)

2) na stoeipartij (uitwendige wanorde inwenJig niet funktioneel)

3) bij gebruik (uitwendige wanorde· inwendig funktioneel, dus schijnbare

wanorde) •

Een natuurlijke, kronkelende beek (= golffront)

4.5.5. Grensmilieus

Dat de verschijnselen 'grens'. "milieu' en leven ten nam.ste op elkaar

betrokken zijn hebben "re al gezien. uit het contact der diverse abiotische

en biotische sferen en hun onderdelen vloeien tal van grenssituaties voort.

Onze wereld is vervuld van grenzen. Juist in en langs deze grenssituaties
•

tussen uiteenlopende omstandigheden houden de diverse levensvormen zich

op, al naar hun aard meer gebonden aan convergente Jan wel diver~ente

grenzen (atmosfeer/lithosfeer.hydrosfeer, litho/hyèrosfeer) etc.).
~

Scherpe concentratiegrenzen (die zelf ook concentratieverschijnselen kun~

nen oproepen) vinden we daar waar het raakgebied tussen uiteenlopende

levensomstandigheden sterk dynamisch van aard is (waar veel veranderlijk

heid te vinden is dan wel de veranderlijkheid toeneemt).
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In het algemeen treffen we zulke grenssituaties aan

waar de dominante partij de ondergeschikte zonder meer overheerst.

1{ordt in een contact zone tussen zoet en zout de toestand nu eens zoet

en dan weer helemaal zout (of 'urdt de toestand ergens zouter vel. de

len van ~oestijn) dan levert zo'n contact een limes convergens op.

Hetzelfde geldt voor contacten tussen droog en nat (nat overheersend),

voedselarm en -rijk (voedselriJk overheersend). koud en warm (warm over

heersend)t onbeweid en beweid (belTeid overheersend). rust en onrust (on

rust overheersend) etc. Zulke grenswerelden zijn gekenmerkt door een

vormigheid en soortenarmoede, massaliteit per soort, grofkorreligheid

van het patroon duidelijk gemarkeerae afscheidingen en vaak compacte

bodems, resp. onbegroeide plekken.

Van nature komen dergelijke omstandigheden o.a. voor in landschappen

lan~s de zeekust. in rivierdelta's binnenlandse zoutgebieden en woes-

tijnen. Ook het door de mens gemaakt kultuurlandsch~p, vooral

moderne hoog-produktiev~ vorm, is convergent van karakter.

Profiel plantenwereld:

• • •
~n Z~Jn

\\IL
\1 l 11 /1 (/11 V V \ 'V•

• • •Ook b~J overbegraz~ng)
be .

over'loplnc etc. ontstaan concentratiegrenzen.

•
wisseling tussen nat en droog

hoeveelheid water bij regen

l
I
I

\
___J

~.vZZZZZ/lZZ?2Zm~__ extra

verhard oppervlak~--...., ..
sterke

waterhuishouding

ding geV'~n:

Compacte, verdichte of verslempende bodems ont'staan tengevolge van ster

ke wisselingen tussen zout en zoet nat en droog. etc. Ook onder invloed

van mechanische druk door lopen of berijden kan de grond dichtslaro1.

Dit laatste heeft weer tot effekt dat er zich in tijden ~an veel neer

slag plassen vormen terwijl in tijden van droogte de grond juist kurk

droog wordt, dus sterke wisseling nat··droog: =- zichzelf versterkend ge

beuren. Brengen we in betrekkelijk droge omgeving een verhard oppervlak

aan. bv. met tegels beton of asfalt dan zal het effekt hiervan op de

van de grond ernaast tot op zekere af'stand ook verhar-

kleine oppervlakte aarde in tegel

vloer. grond wordt steenhard!

(= linIes convergens)



•

- 46 -

Vele soorten planten en dieren (vooral de laatste) horen thuis in gebie

den waar omstandigheden heersen die te maken hebben met concentratiegren

zen. Daartoe behoren ook de meeste van onze agrarische soorten (anders

waren die niet en masse' te kweken!).

Ook tal van massaal optredende parasieten en ziekteverwekk~rs passen in

deze wereld van grote veranderlijkheid. Tot de karakteristieke diergroe

pen behoren o.m. de amfibiën x).
Planten die op plaatsen groeien waar veel gelopen wordt, (door bv.

koeien of mensen) behoren tot de soorten die van dichte bodems houden.

(Denk ook aan de inèirekte betrekkin- tussen koe en gras via de grond).

Van nature vinden we dergelijke planten ook op plekken met sterke wisse

ling tussen zoet en zout of tussen droog en nat. Zulke plekken (kwelders

langs de zee. oeverlanden rivieren$ etc.) vormen ook weer de gebieden

waar van nature allerlei grazende dieren thuis behoren. Wat bekende

parasieten betreft noemen we als eerste voorbeeld de leverbot (een para

sitaire worm bij ons vee) die een deel van zijn bestaan in een zoogdier

doorbren~ (gastheer) en een deel in een amfibisch levende slak (tussen

gastheer). Parasiet en slak zijn gebonden aan omstandigheden met sterk

wisselend karakter (zoet-zout, droog-nat, voedselarm-voedselrijk).

Hetzelfde vinden we bij de parasitaire worm die in de tropen en subtro

pen de gevreesde ziekte bilharzia veroorzaakt die al ter sprake k"!am.

Als derde voorbeeld hebben we de zwermende treksprinkhanen die onder

precies dezelfde omstandigheden leven als de bilharziaslakken (plaatsen

waar het nu eens kurkdroog en dan weer kletsnat is, onregelmatig afge

,risseld).

*) (kikkers. padden j salamanders). Amfibie = nu eens droog. dan weer nat

levend. Deze beestjes houden van wateren met rechte strakke oeverl~jnen

en loodrechte wanden dan wel van rncar tijdelijk ergens aanwezige plasjes

(stagnerend regenwater op harde ondergrond). Ze vermijden daarentegen

wateren met geleidelij~ oplopende oevers. Ook zijn ze kenmerkend voor

oorspronkelijk voedselarm water dat voedselrijker ,wrdt (bemesting en

vervuiling). Er komen dus eerst meer kikkers door vervuiling, maar wordt

het nog erger dan verdwiJnen ze voor goed. Typisch voor convergente gren

zen zijn ook in kolonies levende dieren bv. zeevogels.
"
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Zoals we landbouw slechts kunnen plegen ~et behulp van soorten uit de

sfeer van de limes convergens zo krijeen we als neveneffekt weer ande

re soorten van overeenkomstige ekosystemen .
•

Opvallend is tenslotte dat bij vele organismen die op sterke verander-
•

lijkheid zijn in3esteld de aard van die veranderlijkheid er minder toe

doet. Het is meer een kwestie van kwantiteit dan van kwaliteit.

Constant nat, maar dan wel sterke wisseling zoet-zout, kan dezelfde

soort opleveren als sterke ,risseling droog-nat zonder zout.

Vage dispersiegrenzen vinden we daar waar het cor;tactgebied tussen

uiteenlopende levensomstandigheden slechts weinig dynamisch van aard

is (waar weirtig veranderlijkheid te vinden is dan wel de veranderlijk

heid afneemt).

In het algemeen treffen we zulke grenssituaties aan waar de dominante

partij toch wordt overheerst door de ondergeschikte. Het optreden van

deze onwaarschijnlijke toestand is in hOGe mate afhankelijk van de

plaatselijke, d.i. ru~telijke omstandigheden. Heeft in het grensge

bied tussen zoet en zout de zoete wereld (in principe de zwakke par

tij) het toch voor het zeggen dan levert zo'n contact een limes diver

gens op.

Hetzelfde geldt voor contacten tussen droog en nat. (droog overheersend)

onbeyreid en beweid (onbeweid overheersend) voedselarm en -rijk (arm

overheersend), koud en warm (koud overheersend) onbetreden en betreden

(onbetreden overheersend) onrust en rust (rust overheersend) etc.

Zulkegrenswereldenzijn gekenmerkt door veelvormigheid. soortenrijkdom)

weinig individuen per soort. fijnkorreligheid van het patroon, weinig
,

gemarkeerde afscheidingen en vaak losse bodems.

><

,.- ...,.....~ /

~. mantel
\ 1/. 'v

Ekologisch de meest gecompliceerde limes divergens op het land uit onze
-omgeving vinden we bij de geleidelijke ruimtelijke overGang tussen bos

en niet bos (grasland). Veletatieprofiel als hieronder veergegeven:
~ -"~ ') ~ r-,...-;: ~

\ rY'"' s ~ ) ,\ ). ~ ..__/~.) 1('
...- \ A ,~ _..._1.,...( ...

g-l .0\ (...,.;Z t.., t f(- A"'~r<-J-"\- l-

(-:1''''~ .Jo 'L,~ h \
,...["'':j; ,..., { Co ~ ~ -- I opgaand bos

grasland

<
zoom
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Een dergelijk grensgebied is gedeeltelijk opgebouwd uit voor deze over-
,

gangszone specifieke doornige, houtige ~ewassen_ struiken waarvan de

meeste doorns of stekels draeen" Gedeeltelijk uit eveneens zeer ~ype

rende kruidachtige planten" De struü:en, die met elkaar het bos-element
f

ter plaatse vertegenwoordigen vormen begroeiingen die men aanduidt als

mantel-vegetaties. De kruidachtigen, die met elkaar het grasland-ele-
,

ment vertegenwoordigen, vormen wat men noemt, zoom· vegetaties. De le-
,

vensomstandigheden in een mantelzoom-wereld zijn uiterst gecompliceerd

en fijnkorreliG van aard. met o.a. alle variaties op het thema' licht·

sterkte". Hierop sluit weer een bijzonder gevarieerde dierenwereld aan,

bv. die der insecten.

In het algemeen kunnen we een dispersie-'r;rens afbeelden als een over

gangsgebied tussen zwart en wit met alle grijstinten daartussen. Elke

Grijstint vertegenwoordiGt daarbij een eigen waarde in de verhouding

zwart-wit.

Het relatief kleine aantal individuen per soort kan zijn toppunt vinden
. .. '" ,1n de aanwez1ghe1d van slechts een enkel exemplaar van een plantensoort

in het gehele overgangsgebied.

Hoewel er tal van organismen bestaan die kenmerkend zijn voor concentra

tiegrenzen zullen er uiteraard nog veel en veel ~eer soorten te vinden

zijn die aan dispersiegrenzen gebonden zijn. Hiertoe behoren ook de

meeste zeldzame organismen. Het parasitaire leven in limes-divergens

situatiesheeft in het algemeen een tam.mer karakter dan bij dynamische

concentratie-omstandigheden.

4.5.6. Temporele concentratie en di~ersie

Naast concentratie en dispersie in de ruimte, hennen we ook concentra

tie en dispersie in de tijd. Concentratie-in-de-tijd = gelijktijdjgheid

= synchroon, dispersie- in··de tijd = on~elijktijdigheid.

Het effekt van 'gelijktijdigheid loopt parallel met dat van ruimtelijke

concentratie, dat van' ongelijktijdigheid met. ruimtelijke dispersie.

Gelijktijdigheid en ruimtelijke concentratie versterken elkaar dus, idem

ongelijktijdigheid en ruimtelijke dispersie.

Spreeuwen verzamelen zich IS avonds op gemeenschappelijke slaapplaats bin··

nen een korte tijd, 's morgens duurt het uiteengaan veel langer.

Problemen die zich voordoen bij concentratie-in-de ruimte (imTendie;) kan

men bestrijden door toepassing van dispersie. in-de· ruimte en/of ongelijk

tijdigheid (vakantie s~reiding).'
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Toepassing van ruimtelijke én temporele spreiding vindt men •1n soorten-

rijke ekosystemen Er zijn organismen die in het voorjaar aktief zijn,

andere in ,het najaar, met weer ano.eren daartussen (regLll3.tiemiddel).

Omgekeerd ook proèlemen van ruimtelijke en temporele dispersie (uitwen

dig) te bestrijden met ruimtelijke en temporele concentratie.

Voorbeeld: Gelijktijdig verrichten van waarnemingen over groot gebied

om aantal individuen van beweeglijk organisme te tellen.

Synchrone metingen.

4.5.7. Combinaties patronen en processen

Proces op proces - De akties storen en sturen vertegenwoordigen proces---"-------------- -

sen. Zij worden toegepast op processen.

Proces op patroon- De akties verfijnen en vergroven verte6enwoordige pro------------------.

cessen. Zij worden toegepast op patronen.

Patroon op patroon - Een patroon kan op~ebouwd zijn uit verschillen en
.......... _----- _......_----- ....

overeenkomstep in patroonrijkdom'

_.-
I•

fijn matig Grof

Dit beeld van patroon op patroon doet ons denken aan de duinvallei bij

Noordwijk met noord- en zuidhelling. Links noord-. rechts zuidhelling.
~ ..Ook t.a.v. patroon op patroon' kan TIen verl1Jnen en vergroven.

In de moderne landinrichting (ruilverkaveling) gebeurt dit vaak:

I
._--

••

r- -
i I J

te fijn goed te grof

•

,

I 1I

totale uniformerinf
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Patroon op proces - De patronen die wij in een gebied waarnemen zijn-_._--_ .. - ---------
uitdrukkingen van processen.

Bij de duinvallei van hierboven:

noord ,

,
zU1.d

ruimtel. var.
,

,

, ,
voorbeeld van dwarsprofiel gehele duingebied:

ZYX ---------------FED _.:-- CB .. ~- ---- --~- A

- ---..- ..._-- -------- -'strand zee

helm

bron van milieu-dyna
miek

temp. variatie (zee-invloed)

ruimtel.variatie

(soorten-aantal )

A

duinen

afnemende invloed

z
I I•

•

Bij A weinig soorten, bij Be meer, bij ZYX veel.

Het patroon gevormd door A tlm Z



5. AARD EN FUNKTIE PLANTENGROEI

De vraag: wat willen/kunnen planten en plantengemeenschappen en wat

stellen ze voor? Hierover aantal struktuur-ekologische hypothesen op

ceBteld met het oog op natuurtechnische toepassing:

I Elke afzonderlijke plantensoort ~ past slechts bij een voor haar

specifiek milieu ~ (Elke plantesoort is dus even kieskeurig t.a.v.

het haar passende milieu als elke andere soort).

11 Elke afzonderlijke plantesoort verschilt van elke andere soort,

voor wat betreft haar specifieke voorkeur (geen twee verschillende
,

soorten hebben dus hetzelfde milieu. althans optimum = milieu x
•

milieu) .

III Het bij een bepaalde plante soort ~ passende milieu p:.. berust op

een voor haar specifieke graad van veranderlijkheid of dynamiek
• •

in de levensomstandigheden (Bij de ene soort behoort dus veel. bij

de andere weinig dynamiek Vgl.: zeekant - binnenduin en zuidhel

ling-noordhelling).

IV Deze specifieke graad van milieudynamiek berust 1{eer op interfe

rentie binnen het relatie-netwerk van alle hierbiJ betrokken dy

namische milieucomponenten (licht, warmte, vo~ht voeding~ etc.)

V De specifieke graad van milieudynamiek ligt voor elke plantensoort

tussen enerzijds een (scherpe) bovengrens gevormd door het nog
•

toelaatbaar maximum en anderzijds een (vage) onáerBrens, ge~ormd
•

door het vereiste minimum. Het optimw ligt aan de kant van het

minimum (maximale groei betekent dus geen optimale groeiplaats) .
•

VI Elke plantesoort fungeert als een ~~gulat0r t.a.v. de milieudyna-

miek. d.w.z. handhaaft de haar passende graad. dan wel verlaagt

deze tot haar ondergrens. In het laatste geval werkt zo'n plant

als regulatieversterker (In begroeiingen werken diverse soorten

samen en werkt het geheel als een meer complexe regulator).

VII Slaagt een plar~~soort erin de op haar groeiplaats heersende mate
•

van milieudynamiek te verminderen dan bereidt ze het milieu voor

ten gunste van een andere soo~t die bij een la~ere Braad van ver

anderlijkheid past (opbouwende successie).

Enkele conclusies'

1. Vinden we een soort ~ in een omgevine X en tevens in een voor ons ge

heel anders lijkende omgeving Y dan moet in beide omgevingen de inter

ferentie tussen de dynamische omgevingscomponenten in eenzelfde eind

waarde A resulteren.-
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Bij zowel abiotisch als biotisch gaat het er in principe steeds weer

om: van onrust naar rust, of beter van meer onrust naar minder onrust.

Van de organismen zijn het in de eerste plaats de planten die als regu

latieversterkers kunnen inhaken op de tendentie tot afnemende onrust in

een omgeving. Door hun regulerend vermogen kunnen ze tot op zekere hoog

te meehelpen aan deze ontwikkeling zolang de genoemde tendentie blijft

aanhouden. Zodra het peil van onrust niet verder kan dalen stopt ook

de successie. De betreffende begroeiing blijft dan stationair, een cli

max is bereikt.

Op de ene plek in een landschap is de haalbare kaart een minder complex

geheel dan op een andere. Onder ideale omstandigheden, en dan pas na

vele eeuwen. kan een werkelijk gecompliceerd ekosysteem ontstaan. De

tropische regenwouden deden er vele miljoenen jaren over om te worden

wat ze nu zijn! Om een dergelijk ekosysteem te krijgen is dus een zeer

lange duur nodig, zoals de aarde 2 miljard jaar moest verbruiken om het

leven tot aan de mens te laten evolueren.

De verschuiving van meer naar minder milieu-dynamiek kan optreden vanuit

een oorspronkelijke, nog zeer dynamische uitgangssisuatie (Qpbouw succes

sie) of na een voorafgaande storing (Herstelsuccessie).

Voorts kunnen successies een betrekkelijk langzaam verloop hebben (nor

I"lale successie) of versneld zijn (ha!ê:.over-kop successie).

De meeste studies over successie zijn verricht aan versnelde herstel

successies (ontwikkeling van verlaten aluters in omgeving waar bos de

climax vormt).

Versnelde successies leveren een vorm van ~evolutie-bouw. Het resultaat

hiervan ligt ver beneden de kwaliteit van wat een normale successie ter

plaatse zou hebben opgeleverd. Dit hangt samen met de moeilijkheden rond

om de smalle pijlen. Vermindering van de milieudynamiek.kan slechts suc

ces hebben wanneer de verschuiving zo langzaam m9Eelijk gaat.

Voorbeeld: Op brede zeestranden kan zich een nieuwe rij duinen vormen

zodanig dat een deel van de strandvlakte van de zee wordt afgesnoerd.

Dit betekent dat in het afgesloten deel van het strand de dyna.'71ische

invloed van de zee kleiner is geworden. De milieu-dynamiek neemt af,

het eerst nog kale zand raakt begroeid met planten. Duurt het proces v~~

afsluiting enkele tientallen jaren waarbij de duinenrij eerst na lange

duur een aaneengesloten geheel vormt dan ontwikkelt zich een soortenrijke

vegetatie. Gaat de afsluiting zeer snel (kunstmatig door de mens, indij

king) dan ontwikkelt zich een soortenarne begroeiing op dezelfde plaats

waar anders een soortenrijke zou ontstaan zijn.
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Voorts kan successie lineair zijn (elk volgend

dan het voorgaande), zig-zag verlopen (lineair

door s~orin~ of cyclisch zijn.

stadium is weer anders

met kleine terugslagen

I·

lineair •zlg-zag •cYCllsch

Bij cyclische successie, een kringloop. wisselen opbouwen afbraak elkaar

ritmisch af. rit type successie treedt speciaal op aan het eind van een

lángdurige lineaire ontwikkeling. bij lage graden van milieudynamiek

~o.a. zeer voedselarme omstandigheden). Werkend met zeer schaarse midde

len ontstaat tendentie tot recycling van benodigde stoffen,

De ontwikkeling van lineair naar cyclisch betekent tevens verschuiving

van uitwendig naar inwendig beschermd. Eenvoudige ecosystemen van zeer

dynamische omstandigheden zijn minder ~evoelig voor storingen van buiten

af dan ekosystenen met een hoog ontwikkelrre opbouw in een rustige wereld:

Qp het strand kan men met velen te~elij~ravotten zonder schade aan te

richten, in een complexe samenleving van planten en dieren kan één onder

zoeker de Zrl.a]-;. grondig verknoeien.

• •
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Verhoging van de milieu-dynamiek (= storing en afbraak) levert op zich

zelf weini~ belangwekkends op. Het bevordert concurrentie, maximale

groei, minder Boorten, meer triviale soorten kaal worden woestijnvor-
•mlng.

Storing kan plaatsvinden door abiotische faktoren (storm, overstromin;

vulkaanuitbarsting, lawine blikseminslag, etc.) en door biotische.

In het laatste geval betreft het de dieren die slechts l>:.unnen leven

door aan hun omgeving in het bijzonder aan de plantenwereld de moge-
• • • •llJkheld daartoe te onttrekken. Op zoek .aar voedsel en beschermln~

verhogen zij de onrust van hun omgevinb Qoor te lopen te graven, te

bemesten te vervuilen. Dieren en flensen voegen dynamiek aan hun omge

ving toe. Daarom spreken we van door olifanten, ganzen, mieren en men

sen toegevoe~de dynamiek.

Dieren en mensen voegen evenwel ook struktuur aan hun om~evin~ toe,

door a. ruimtelijk slechts beperkt aktief te zijn (selektie)

b. beschermende konstrukties (selektoren) te bouwen.

Het verschil tussen dieren en de mens is hierbij vooral dat de laatste

ten aanzien van punt a) steeds minder selektief wordt. De mens komt en

door zijn groelend aantal én door zijn techLische evolutie steeds gemak

kelijker 'overal;'. Daarmee vervalt een belangrijke mogelijkheid tot

toevoeging van struktuur aan zijn omgeving.
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De invloed vn de nens op zijn omrevin" en d .Jrmee op de in het wild

levende pl'lOten Cl dieren k'l.Tl '.root of ]~lein zijn. Onschrijven "Te deze

invloed •.ls troporeen toe&evoc(de dyn'.I iek ( .tu) dc,n kunnen we de

n .te ervOon u'!.!l,·even met behulp v.n de scha:ü der te porele v ri'1.tie

o ~ ._t_e~r:!P.. v::..r.

reen _ltd minder ,t I

,
0,-- -

veel atd

Het eie;en k .ri.kter v'n ne menselijke invloed (noosfeer) kunnen we oot

duiden met ber.;rippen .:Üs kultuU! ~'.unstl"~i.E of onn,ltuurlijl .

Deze begrippen reven ::llechts (',8.n. V'ln de re:lS ;~fkomsti{r ("I.ntropoe;een).

H:J.t niet· kunstr.l'l.tir; is niet a.ntrol1or-een noeI"!en \(e dn.n E"tuurlij.!s.

(= bep ,'üd door "nè.ere s:'eren: y.osI'\osfeer etc.) .

'Onno.tuurlijr. (-ultuur) is d.11 weer een rel::.tief begrir,. nn.tuurlijk

cen C'bsolute errr. (zender enige p.lcnselijl.ç invloed). Ol de sch1.nl v<::..n

t.V. weergeeeven:

o
m.tuurlijl~

t.V.

weinie onnatuurlijk zeer onnatuurliJk

Delen v:m onzc ,".'rde met een slechts . eringe hoeveelheid o.td een slechts

J.i~hte ernad v~ onr..tuurlijkheià. noemen we n~tuur~ebieden W1.'1.r deze

hoeveelheid r.roter l.S s ,reken we v.n l;..ultuur:ebieG._e.E.'

De hrens tussen 'W2.t vo 1ultuurf,ebieë:. cr. wnt ve n"tuurgcbicd noernen is

<:1' litr' ir. Ir. het '.l~erleen is de sponV-niteit V'1.n de be,,;roeiing beslis

send. Een moestuin Illet sl~.· "L ntj es is l:ultuur r-(;bi ct.: E e:1 gr'lsh.nd wnar

V''ll de soorten niet door rrens ~ez ..id of {repl,nt ájn is natuurgebied.

1en 1.kker rle p'ez'1.'èi(~ gr'vm en s:"ontnne onkruiurroei ertussen liet op

e r;rens Vlm kultuur· en n~tuurr.ebied. :Ccn 'ü~.~er of graslnnd waaruit de

spontC'ne eler.enten met herbicil"..en zijn vervij Jerd is kultuurrebied. .

UitcrJ.' d vormel urb:we toest.nden ook kultuur,,"cbie0.en. Een voorbeeld

uit ons lamt V'ln de hierboven gegeven sc!'l"-,l vnn onn:::.tuurlijkheid is deze:

o ~ . ----..:t;:.:,:.-;V-:.' l.D .-

voeJsf::larTû - heide onbemest • intensÏr=f :,.}r} ers bio-industrie - urb8.ne
hoo"'vF'en h,,'"\i 1 "nd bene st k1.ssen industri

f':r"sl'ènd ,
urbl'ttln gebied

I -- _..J
• • r;ebienf~'-rnrl."'cn-

1 _

n1,tuur[;cbied

_ .-l , --------------,
kultuur,n;ebi :i
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Binnen de k_tegorie der natuurgebieden kunenn we uiter' ~d weer een onuer

scheid maken tussen vnn nature zeer dyncmische en zeer weinir: dynamische

ekosystemen. Als voorbeeld

0 _

voedselarme - v0ei'sel~~voe<lselrijke uiterv.:l ".I'den
hoo~enen bossen bossen

Een eecombineerd voorbeeld van beide voorrn.::mde sch'üen wnarbij. in

volging vnn ir. A.J. Beenhakker de m te V1.Il onn~tuurlijkheid op de ene cs

(hier: x ns) worut uitgezet en de mate van natuu=11jke dyn~miek op de on

dere (hier de y-as) reeft het voleenàe te zien
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Tot de natuurgebieden behoren alle primatieve agrarische landschappen,

voorts de terreinen waar slechts wordt gejaagd, gevist, strooisel ver

zameld etc. Zo viel niet meer dan een halve eeuw geleden nog ongeveer

90 %van ons land binnen de kategorie der natuurgebieden, (het buiten

water niet meegerekend). Nu ligt dit percentage bij hOO~lit 12. Overi

gens haalt de ekologische kwaliteit der nog resterende natuurgebieden

naar onze raming nog slechts 5 à 10 %v~ die uit het begin van deze

eeuw.

De vroegere ekologesche kwaliteiten van ons land waren in zeer belang

rijke mate het gunstige neveneffekt van de destijds gehanteerde, naar

onze huidige maatstaven primitieve middelen en methoden in de burger-
en boerentechniek. Zo was een groot deel van de botanische rijkdommen

destijds gekoppeld aan de bermen van niet of gebrekkig verharde paden

en wegen waarlangs ekologische gradiënten van het type limes divergens

ontstonden. De mijnbouw leverde o.m. de Zd.Limburgse mergelgroeven op,

vermaarde onderkomens voor tal van soorten vleermuizen, en de vele veen

Flassen in West- en Nd. Nederland.

Zelfs in de steden was een gevarieerd niet-menselijk leven te vinden,

o.a. in de vorm van interessante muurbegroeiingen (primitieve mortel).

De grachten waren vol van ~llerlei vissen en ander watergedierte, de

bomen langs de grachten dichtbegroeid met ~ifytische korstmossen,,

(zeer gevoelig voor luchtverontreiniging).

Van nog meer betekenis voor de biologische rijkdommen van weleer waren

de ouderwetse vormen van landbouw, speciaal met betreyJ(ing tot de cata

gorie der extensief beweide graslanden en heidevelden en die der onbe

meste hooilanden. In het verleden had het boerenbedrijf in hoge mate

een ruimtelijk verfijnend effekt op zijn omgeving, in de eerste plaats

op basis van de fijne snij-aEP8rltuur (men zou kunnen zeggen: microtomen,

spade, zeis, sikkel, bijl) en het daarmee samenhangende geringe energie

verbruik. Verder waren van het grootste belang:

1. Men hield zich eeuwenlang aan dezelfde methodiek of veranderde deze

slechts zeer geleidelijk. Men deed steeds hetzelfde maar op iedere

plek weer anders (= weinig t.V., veel r V.).

3. Men werkte kleinschalig en gespreid-in-de-tijd (= meer ruimtelijke

variatie)

3. De ac~ie radius was beperkt. Men kwam niet overal even gemakkelijk en

even vaak. Er ontstonden vanuit boerderijen, dorpen en stadjes invloeds

gradiënten met afnemende grootte van de hoeveelheid atd bij toenemende

efstand:
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Het landschap kreeg als het ware antropogene "hoogtelijnen ll
, een "berg

achtig karakter (in de bergen zijn zulke invloedsgradiënten nog altijd

aanwezig, in samenhang met de mate van onbereikbaarheid). De invloeds

gradiënten liepen weer parallel met de reeks van partikulier bezit naar

gemeenschappelijk terrein (markegronden, gemene weiden, meenten - engels:

,J' conunons - ), d.w.z. van kleinschalige percelen naar grootschalige.

Dichtbij de hoeven en dorpen werd de mest opgehoopt die weer naar de

nabijgelegen akkergrond ging. Aan de buitenrand van het geoccupeerde

gebied werd daarentegen slechts gejaagd, hout gesprokkeld of turf als

brandstof gestoken.

Van de aller grootste betekenis was evenwel het gebruik der verder af

~elegen terreinen als bron van minerale en organische bemesting voor

het kerngebied.

Dit ging direkt, in de vorm van mijnbouw (plaggen steken, turf graven)

dan wel indirekt, deels via schapen die overdag op de heide geweid wer

den en 's nachts hun mest in de stal deponeerden (potstal), deels door

de exploitatie van onoemeste hooilanden en bossen .
•

Oorspronkelijk werden de boerenhoeven, dorpen en steden op de meest
•

vruchtbare plekken van een landschap gesticht, vraar ook de akkers en

meer intensief gebruikte weilanden een plaats hadden. De op grotere af

stand gelegen, van origine reeds voedselarmere delen van de woonomge

ving werden benut als :e zo juist besproken bron van meststoffen.

Door eeuwenlange afvoer vanuit de periferie en aanvoer naar de woonkern

werden de primair voedselarmere terreinen nog voedselarmer, de primair

, voedselrijke nog voedselrijker.

Het was deze afvoer van voedingsstoffen en de daarop gebaseerde verster

king van een aanvankelijk nog zwak verschil in levensomstandigheden die

het ruimtelijk fundament verschaften aan de ekologische verfijning annex

kwaliteitsverhoe~~gdoor de mens. Doordat de benodigde meststoffen van

uit een zeer grote oppervlakte land geconcentreerd moesten worden ont-
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stond er vanzelf een situatie met een overmaat aan voedselarmoede,

schoon water en weinig menselijke bedrijvigheid, t.o.v. de kleine,

daarbinnen liggende centra met opgevoerde milieudynamiek.

Deze betrekking tussen voedselrijke plekken van beperkte omvang ener

zijds en uitgestrekte voedselarme gebieden daaromheen anderzijds laat

zich heel goed vergelijken met de toestand die wij in het heelal aan

treffen wanneer wij daar naar de relatie tussen zon en koude, donkere

ruimte kijken. In beide gevallen immers is de naar haar eigenschappen

sterkste partij (de bemeste plek, resp. de zon) toch ondergeschikt ge

maakt aan de zwakkere tegenhanger (de "ontmeste" omgeving, resp. de

koude, donkere wereldruimte).

Met de komst van de agrarische, resp. technische revolutie (kunstmest,

zware apparatuur, meer wegen etc.) werden de langzamerhand opgebouwde

milieuverschillen met een klap weggevaagd en nam de chemische milieu

vervuiling op grote schaal een aanvang. Wat door de agrarische aktivi

teiten eens was opge~ouwd werd door diezelfde aktiviteiten (maar in

veranderde vor~weer afgebroken. We vinden nu:

1. Snell~ verandering van methodiek; steeds weer wat anders maar overal

hetzelfde (= veel tV, weinig rV) .

2. Men werkt grootschalig en in korte tijd (= minder rV)

3. De actie radius is sterk vergroot. Nog slechts zeer zwakke invloeds

gradiënten.

Wat men vroeger uit de naaste omgeving betrok haalt men nu uit de hele

wereld. Zelfs de (bemeste) hooibouw blijkt al niet meer lonend voor
•

wintervoedering van het vee. Konden onze zeer sterk bemeste graslanden

wat hun voedselrijkdom betrof de laatste decennia toch al met akkers

worden vergeleken, zo manifesteert zich dit thans nog duidelijker met

de jaarlijks toenemende kultuur van het eenjarige gewas mais als veevoe

derplant.

7. NATUURTECHNIEK,

Inschakeling van de natuurtechniek als èewust gekozen tegenwicht t.a.v.

de overige menselijke bedrijvigheid betekent dat er, binnen het kader

van planologie, landinrichting en -gebruik, moet worden gestreefd naar

de instelling van natuurreservaten,'naast gebieden met een agrarische,

resp. urbane bestemming. Bij deze mondiaal tot zeer lokaal aan te wijzen

natuurreservaten gaat het dus om terréinen waar we de mate van onnatuur

lijkheid met opzet laag proberen te houden of te maken. I
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Alle maatregelen die betrekking hebben op de keuze van natuurreservaten

en bewaking van de grens der maximaal toelaatbare hoeveelheid a.t.d.

vatten we zamen als het uitwendige natuurtechnische milieubeheer, kort

weg "uitwendig beheer van natuurreservaten" geheten.

Voor een belangrijk deel is dit een kwestie van IImilieubouw". Een ergens

in te stellen natuurreservaat belooft dan ook niet altijd vanaf het be

gin tot dé kategorie der natuurgebieden te behoren.

Vele terreinen, zeker die in ons land, bevatten ekosystemen die als zo

danig slechts kunnen bestaan onder invloed van een zekere hoeveelheid

a.t.d. (bv. onbemeste graslanden die jaarlijks moeten worden gemaaid

en waarvan het hooi moet worden afgevoerd).

Alle maatregelen die een continuering van deze minimaal vereiste hoeveel

heid onnatuurlijkheid beogen vatten we samen als het inwendige natuur

technisch milieubeheer, kortweg "inwendig beheer van natuurreservaten;!

genoemd. Deze maatregelen betreffen, naast beheersing VKn het grondwa

terpeil, zulke aktiviteiten als afgraven, afplaggen, beakkeren, betre-

den en berijden, beweiden, bemesten, afbranden, afmaaien en afhakken.

Voorzover deze maatregelen een direkte invloed op de bodem uitoefenen

(afgraven, afplaggen, beakkeren) spreken we, naar aanleiding ven de ge

bruikte snij-apparatuur, van 'spade-effekt", voorzover indirekt (af

maaien, afhakken) van "kap-effekt". Over het tussen deze twee uitersten

liggende trajekt werken zowel het spade- Bls het kap-effekt: zie blz.62.

De betrekking tussen uit- en inwendig beheer van natuurreservaten kan

als volgt met behulp van de schaal der temporele ordening worden weer-

hoeveelheid a.t.d.

•hierbij tracht men 1n de eerste
•plaats de afvoer van voed1ngs-

stoffen naar elders te bevorderen.

a.t.d.

grens van de maximaal toe

laatbtre hoeveelheid a.t.d.

uitwendig natuurtechnisch

milieubeheer

hierbij tracht men in de

eerste plaats de toevoer van

voedingsstoffen van elders

te verhinderen.

••

natuurtechnisch milieu-

gegeven:
I I
, ,

0 t . V' Ii
I I
I ,

~
minimaal •grens van de vere1ste

inwendig

beheer
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Met betrekking tot het in- en uitwendig beheer van natuurreservaten

kon reeds een aantal vuistregels worden opgesteld:

Inwendig beheer:

I. Het behoud van de biologische rijkdommen is het beste verzekerd wan

neer de behandeling van het terrein zo veel mogelijk aansluit bij

de methoden die voorheen ter plaatse werden toegepast (stabiliteit

methodiek)

11. Indien het betreffende reservaat zich ertoe leent dient het ontstaan

van ruimtelijke gradiënten in de mate van menselijke beinvloeding te

worden bevorderd

111. Het ingrijpen dient te geschieden langs lijnen van geleidelijkheid

en bij naar verhouding kleine oppervlakten tegelijk.

Uitwendig beheer:

I. De uitwendige bescherming van een natuurreservaat moet zo mogelijk

worden gezocht in hoogteligging, vorm en oppervlakte. Hoe hoger ge

legen, hoe ronde~ van vorm en hoe groter van oppervlakte, des te

veiliger het reservaat

II. Bij voldoende uitgestrekheid van het reservaat dient het beheer te

profiteren van de min-of-meer gradiënten die zich als bufferzones

aan de buitenrand kunnen ontwikkelen

lIl. Bij VUQ buitenaf opgeroepen veranderingen dient het inwendig beheer

mede gericht te zijn op het tegengaan, resp. vertragen van de pro

cessen die zich onder invloed van die veranderingen voordoen.

Een bijzondere beheersmaatregel is "bewust niets doen". Passen we deze

maatregel toe op natuurreservaten (of delen daarvan) dan spreken we van

"absoluut of strikt natuurreservaat". Hierbij tracht men dus de hoe

veelheid a.t.d. tot 0 te reduceren, ongeacht de vraag of dit ook moge

lijk is.

Toen omstreeks 1900 de eerste natuurreservaten in Nederland werden aan

gwwezen, resp. aangekocht, stp-1e men zich nog voor al deze gebieden te

gaan beheren als strikt natuulreservaat. Deze ons nu wat vreemd lijkende

gedachte is te begrijpen indien we beseffen dat de menselijke invloed op

het landschap in die tijd nog zo gering was, dat een kleine vermindering

al betekende: geen invloed meer.

Vermindering dynamiek

Gewilde vermindering van de hoeveelheid a.t.d., zoals bijvoorbeeld nodig

is bij de ontwikkeling van natuurgebieden uit kultuurgebieden dan wel van
....
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strikte reservaten uit gewone, onder enige menselijke inyloed staëBde,

reserva~en, behoort tot de moeilijkste 0EBaven die mert ziçh bij bet

natuurtechnische milieubeheer kan voorstellen. .

Hierbij gaat het immers om 'ontdynamisering', dus om het in werking

stellen van de smalle pijl langs de schaal van de temporel~ ordening.

Dit probleem speelt trouwens bij alle veranderingen in het beheer of~~

in de levensomstandigheden waarbij het f.aat om vermindèring der veran

derlijkheid. Hoewel verschuiving in de richting van 'minder onrust:'

(donker, koud, droog, voedselarm) zoet, schoon, onbetreden, onbeweid,
•

etc.) in principe juist kans geeft op interessante ontwikkelingen (op-

bouwende successie), moeten dergelijke verschuivingen altijd langzaam

en ~eleidelijk plaats vinden, willen ze succes hebben. .

Een terrein dat jarenlang als bemest akkerland gediend heeft, plotse

ling ongemoeid laten, biedt dus in het algemeen geen bijzondere per

spectieven: Weliswaar kunnen we daar dan bosvorming zien optreden, maar
•

als gevolg van zo' explosieve gang van zaken zal revolutie-çouw het
•

gevolg zijn (zie paragraaf over successie). In dit opziCht moet uiter-

aard ook kUnstmatige bebossing door beplanting of bezaaiing met enig

natuurtechnisch wantrouwen worden bekeken, evenals de snelle omvorming

van hakhout (naar verhouding intensief geëxploiteerd) tot opgaand bos

(naar verhouding extensief behandeld).

Idem behoeft men'geen verwachtingen te koesteren van een voormalige
, ,

zilte kwelder die onder invloed van eb en vloed stond en, na onttrek-

king van deze invloed in 'het kader van de Deltawerken, snel ontzilt
I •

raakt en ook verder aan zijn lot ( de natuur') wordt overgelaten.
,

Slechts via vervanging door andere sterk dynamische processen, bv.
,

•

door beweidjng, kan men proberen .vertragend'te ~erken op het versçhui-

vingsgebeuren, met op de lange duur een betere uitkomst als gevolg.
,

(Over.ige~ ~àl men ~n ~Qg veel en veel'ergere vorm met vergeiijkb~e
• •

moeilijkhederr te kampen krijgen wanneer onze groei-ekonomie moet worden
•

omgebogen tot een ekonomie ~aarin constantie voorop staat).

Vermeerdering dynamiek

Terwijl dus verschuivingen in de richting van pacemaking .( sturen naar

vereist minimum) moeilijk met. succes te bekronen zijn en altijd gelei

delijk, resp. vertraagd moeten gebeuren, leveren veranderingen in de
,

richting van pacemaking veel mihder problemen op. .

Verschuivingen naar meer onrust (licht, warm, nat, voedselrijk, zout,

vuil) ~etreden> beweid) behoeven in principe geen speciale omzichtigheid.

,

,
•

•
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Het enige wat van belang is, bestaat uitJhet bepalen van die maximaal

toelaatbare hoeveelheid dynamiek waar men naar toe wil. Heeft men dit

maximum eenmaal bepaald dan kan men de verandering van vandaag op mor

gen laten plaatsvinden.

Wel loopt men hierbij het risico zijn doel voorbij te schieten, zodat

het verstandig is om het toelaatbare maximum wat lager te stellen dan

men uiteindelijk voor ogen heeft. Kent men het toelaatbare maximum niet,

of gaat het om-een zeer bescheiden mate van opjutten, dan moet men wel

voorzichtig, resp. proefondervindelijk te werk gaan.

Een belangrijke mogelijkheid om in het geval van pacemaking toch stu-
•

rend op te treden, vindt men in d~ ruimtelijke betrekkingen.

Hierbij kan worden gedacht aan kleinschaligheid en gradatie in de mate

vatl storen. Ook bij aanl;ituren op vermindering van de milieudynamiek zijn

kleinschaligheid en gradatie steeds van belang.
~

•

Wat de ruimtelijke betrekkingen verder aangaat, dient nog te worden ge-

wezen op de betekenis van "rangorde". De houdbaarheid van natuurreser

vaten binnen het totaal van een door de mens geoccupeerde omgeving,

dan wel hun gunstige, d.w.z. beschermende uitwerking daarop, kan

slechts worden gegarandeerd indien zij een door oppervlakte en/of lig

gîng dominerende positie innemen t.o.v. de op produktie ingestelde

agrarische en urbane ruimten (zie regels uitwendige behe~r), dan wel

in Qvermaat aanwezig zijn. Deze overheersende positie zal uite~aard
••

met name moeten worden toegewezen aan ekosystemen die een geringe mate

van milieuonrust vertegenwoordigen (voedselarme gebieden, hoogvenen,

bossen) .

Voorts is het goed om te bèdenken dat de koele, tevens humide klimaat

gebieden de beste perspektieven zullen bieden t.a.v. de mogelijkheid

tot het geven van tegenwicht voor de bevolgen der menselijke aktivitei-.

ten. Hiertegenover staan de warme, tevens aride streken die "van nature"

een agrarisch, resp. urbaan karakter hebben. Tussen beide uitersten lig-
•

gen de koude, tevens aride gebieden en de warme, maar tegelijk humide

delen der aarde.
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