


1. INLEIDING

De inhoud van de kollegereeks Ekologie 11 (hb20b) ko~t neer op een nadere
uitwerking van hetgeen in Ekologie I werd behandeld. Dit gebeurt aan de
hand van de concrete situaties en gebeurtenissen in de voorna~ste land
schapstypen die zich binnen Nederland als een geografische eenheid laten
onderscheiJen, te weten:
a) het zeekustgebied (duinen-kwelders)
b) de srot~ rivieren
c) het "lageli westen en noorden
dj het 'hoge" oosten en zuiden
e) Zuid-Lioburg.

Binnen deze eenheden wordt zowel aandacht geschonken aan de relatiestel
sels tussen organislen en hun a~gcving in natuurgebieden als aan de in
vloed van de Dens op deze stelsels ten gunste en ten kwade.

• • • • • • •Tevens keuen ueer spec~f~eke ~ogel~Jkheden t.a.v. natuurtechn~sche~~l~eu-

bouw aan de orde.

N.B. De lezer bedenke dat het kollegediktaat in de V01~ als hierbij aan
geboden, naar aard en inhoud nog bebrekkic !.loet worden geno~d.

Dit vanwege de tot nu toe onvoldoende gebleken gelegenheid ou tot
het uaken van een kwalitatief beter beheel te kunnen konen.

•

..

Estuariun
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~Jzerarr,

(wit zand)

Tussen land en' water bestaat een dynanisch evenwicht, dat wordt bepaald
door trans- en regressiebewegingen van de zeespiegel.
Deze bewegingen hangen weer sa~en net de verhouding zeewater/landijs op
de wereld.

De zeekust vorut op aarde het belangrijkste grensgebied van hydrosfeer
en lithosfeer.
Zee ,) land (meer dynaoisch), zodat er grootschalig altijd een tendens
is naar scherpe grenzen. Kleinschalig kunnen we naast scherpe grenzen
ook vage grenzen aantreffen. Dit laatste bij aangroeiende kust.
Typen tusdenvorne~:

A. 1 vaste rotskust
2. oude afzettinJen (in Nederland bv. keileal: Rode Klif)
A 1 en 2 zijn beide afslagkusten.

B. verse afzettingen (zowel afslaande als aangroeiende kusten)
grind - zand - klei

/ ------
Noordzeekust Wadden,
meer dynamisch nilieu ~inder

( zand) \ (zand +
,

kalkrijk \
ijzerrijk I

(blond zand) I
I

grens bij Bergen
(N. H. )

2. KUSTGEBIED
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In de aangroei eh afslaGcyclus zit een golffrontbeweging (bv. Waddeneil.)

Zandbalans :

Duinvoruinc hanGt sauen net een opbouwkust. Voorwaarden. verheling
zandbank net kust, sterke verbreding strand. konstante windrichting,
aanvoer dood organisch ~ateriaal uit zee (voedselbron). barriëre .

1. Trans~ressie: zee in de aanval, dalend land of stij0end water (&lel
ten ijskappen)
kustvor,en: afslagkust, klifkust, scherpe erens

2. Regressie : zee op 'e terUötocht. stijgend lanG
dalend vater (ijsvortling)

kustvon2en. opbouwkust, aangroeiend, va~e grens.
Thans een tran<iGressiefase in rederIane'.

-----------

De Waddenzee is een 'zandwolf . Het llilieu is daar relatief rustiG. zodat
het zand daar tot rust kOD~. Als geheel naakt de bode~ van de Waddenzee
een dalende bewegin~, zodat hij nooit helewaal vol k~1t en dus om zand
blijft vragen. .

Is er erGens sprake van
afslac (zo gewonnen. zo

2.1. Duinvorning
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Aan de landzijde van het nieuwe duin vestigen zich spoedig diverse andere
soorten (blauwe zeedistel, zeewinde). Duinen zeezijde: buitenduin; meer
landinwaarts: middenduin en binnenduin. l·eze laatste twee zijn niet alleen
cuier dan het buitenduin. het milieu is hier vooral ook ninder dynamisch.
De soorten uit het buitenduin kunnen bij lokale verstoring (opvoeren nilieu
dynw~iek) ook in het uidden- of binnenduin optreden. De soorten uit de neer
naar binnen gelegen duinen kunnen zich elders niet in het buitenduin ves-

•t:tcen.
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In de duinen vormt zich een zoetwaterbel op het dieper gelegen zoute
grondw'ater.
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Bij o.angroeiendo= kust gtijgt het zoete !,rondwater. De secundaire en pri
naire duinwallen raken Cevuld net water. In de binnenduinen waren
vroeger veel duinrlassen en zelfs duinbeken. Door de waterwinning en
verlaeing van het .,aterpeil in aancrenzende polders zijn deze l.leren
deels verdwenen. Ook bij een afslaande kust is er sprake van dalend

--------~'---

Vochtise duinvalleien. zijn slecht te herstellen. Infiltratie voor
de drinkwaterwinninG let zeer voedselrijk rivier,vater heeft een verar
mend effekt op de veoetatie, ~rove, soortenarne begroeiingen.
Uitgraven tot kunstQatige duinplas heeft een beter resultaat (inita
tie secundaire duinvallei). Vb.: Kennecerduinen, Schoorl en Terschel
ling.

De invloed van de zee, van de wind en van de zonnestraling als abio
tische faktor en zijn bepalend voor de uate van nilieudyn~iek in de
duinen.
De invloed van de zee ~anvoer zouten ~or de lucht) ne~Jt af in de
richting van de binnenduinen. De invloed van de wind neent ook i.h.a.
af ueer landin arts.Verderontstaat hierdoor eén verschil tussen west
en oostflanken. (Westzijde ~eer dynauisch dan Oostkust).
De invloed van de zon àoet een verschil ontstaan tussen Noord- en
Zuidhellingen.

Waddeneilabden~ kalkar.l
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zwakke ~~1iek vage grenzen, veel huous
aaneeneesloten begroeiing, kraaiheide)
konstant rlatig vochtig groene" duinen

Noordwi~) kalkrijk
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sterke C:ynauiek. (warm-koud) nat-nroog) zwakke dynamiek,
scherpe grenzen, weinig hUL,US vage grenzen, veel
1 soort bepl. of open zand wel 40 soorten

,'----------.,..J.. '
valleiboda.l tussenpositie

• •netwerkbegroellng

humus
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De interferentie van de dynaL1ische invloeden van zee., wind en zonneschijn
kunnen in de duinen aanleiding geven tot bijzonder konplexe patronen.
Van buiten naar binnen bestaat er in de·kalkrijke duinen (ten zuiden van
Bergen) in principe (geidealiseerd) een reeks v~~:

grasland - zoom - ~antel - struweel - bos.
Deze zonering herhaalt zich kleinschalig in de duinen in talrijke varia
ties (zonering en nozaiek). Graslaud en zoml bestaan uit lcruidachtige
planten? mantel en bos uit houtige gewassen. flantel meest gedoornde
struiken (meidoorn ~Tilde rozen). Prinaire pioniers van uantel zijn
Duindoorn en Vlier, een secundaire pionier is Kruipwilg.

Konijnen leveren in de duinen een bijdrage aan het totstandkomen van
convergente patronen. Zij willen onmiddellijk van hun ,eettafel (kort
grasland, gazonachtig) in het struikgewas kunnen vluchten.

2.2. Relatie plantenc;rbei/IJ.ilieudynar'liek
--~.__...~------------------------------

wortels ~
, hydrosfeer

•V1.a

• •organ1.sche grond
org. resten
humUri
veen

opnaue
lithosfeer./'?

leem
kalksteen
leisteen etc.

•m1.nerale g~ond

zand
klei

minerale plantenvoeding

au~osfeer, hydrosfeer
opname via bladeren~

nineraal autotroof
sons hulp wortelbacteriën

mineraal heterotroof-
hulp wortelschllElels

De ligeing t.o.v. elkaar van mineralen en organische bodenbestanddelen
is erg belangrijk

a ) l/t~1////// organisch
: J - mineraal

bij nenging vindt een omkering plaats, waardoor onstandighedem ont
staan die lijken op klei op veen afzettinGen

-- I:lineraal

organisch

• op de schaal voor de tenporele variatie betekent dit:

nat
mineraal
zouten
etc.

omzetting, afbraal~

mineralisatie
aktivering, blootstellen aan,
opjutten

bij b)

•

bij a) conservatie
.' humificatie

•veenVOrD1.ng
kalmeren,
afsluitp.n

o'~-------------------------------I /~

droog
organisch
(humus, veen)

<

•
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•

• • •• •Vermenglne van organlsche uaterlaal net mlnerale componenten ~ rUlge
begroeiinG, bv. distels. )
~tivering van bacterieleven + bodeogedi~rte levert nl, een versnelde
afbraak van or;anische stoffen (mineralisatie). . , "
Zowel droge kalk als aktief water draGen bij tot deze versnelde afbraak
van organisch nateriaal. Hierop reageren dezelfde plantensoorten .
In het eerste ~eval groeien deze planten in droge terreinen, in het
tweede ~eval .in natte terreinen.
Vrijkomende stikstof (N) speelt hierbij een belangrijke rol. De wissel
werking tussen plant. organische resten en mineralen is als volgt sche··
matisch voor te stellen:

plant
. ,..,

N

Î mineralisatie

•
~ Imineralen Iorganlsche

resten

I

l'
operationeel

1'. .
condltloneel

•materlaal

sterke aktiviteit
grove figuren
hoog) lianen
grote produktie

veel

Verschillen in de verhoudingen tussen mineraal en organisch
leidt tot verschil in omstandigheden en be3roeiincstype:

mineraal

• •

zwak aktief t.
fijne figuren
laas
kleir:.e produktie

weinig, fijn
oud, droog

• •welnlg N
moeilijk afbreekbaar
ter plaatse gevonmd

paddestoelen
schimmels

vet::l

"organisch
veel, grof

•vers) sapplg
veel N.
~er.lakkelijk verteerbaar

•van elders afkomstlg

. ..
bacterleen

kapbegroeÜng -E<,..--- --) sluierbegroeiin&

Bij miniscule effekten (mini-afbraak) dan bijzondere soorten, bv.~~wone

wespenorchis en Wintergroen.

2.3. Kweldervorming

Dit proces is waar te n~en in de Waddenzee. De eilandenreeks fungeert
als een membra~l tussen Noordzee en Waddenzee, waardoor scheiding tot
stand komt tussen zand (Noordzeekant) en klei (Waddenzeekant). Binnen
deze grootschalige scheiding spelen zich weer kleinschalige scheidingen
af tussen ~eer zandig en ueer kleilg materiaal.
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Bv. Boschplaat op Terschelling.

Interessant gegeven is hier nOG de langzaam tot stand gekoDen stuifdijk
(10 jaar). De situatie werd daardoor zodanig dat de 'voordeurIl ,naar de
Noordzee nu gesloten is maar de "achterdeur Ii (Haddenkant ) staat nog
steeds open.
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Sedimentatiemateriaal wordt middels een stelsel van kreken en prielen
als het ware IIgezeef ;'. Het zwaardere zand bezinkt eerst, vlak naast de
kreek en vornt een soort oeverwal; het kleiige nateriaal bezinkt verder
op in een ko~. Bij vergelijkinG met de stroming van de rivieren is hier
sprake van in- en uitgaande bewegingen (vloed-eb = klepmechanisme )
aan- en afvoer).
Bij de toppen van de kreken begint de erosie (afvoer)) elders vindt weer
aanvoer plaats.
Fossiele kreekstelseIs, die een belangrijke rol gespeeld hebben bij de
opbouw van het hafgebied. vindt Llen in geheel west-nederland.

------
Noordzee _..------
~~~==: ..--' grensgebied

Plantengroei op de opslibbende kwelder begint ~et ~énjarigen (Zeekraal)
in zones met eb-vloed fluktuaties (tegenwoordig ook meerjarig gras:
Sli~gras = slikpest, ingevoerd voor de bevordering van het aanslibbings
proces). Bij het hoger worden van de kwelder wordt het Zeekraal opgevolgd
door Kweldergras (overblijvend). Daarna nog diverse andere soorten (Lams
oor, Zeeweegbree, Zulte, etc.).
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In het grensgebied tussen de zoete en zoute invloeden vinden nogal eens
orxegelmatige wisselingen plaats. In dit sterk dynamische milieu tref
fen we een specifieke plantengroei aan. aangepast aan milieus met in
de tijd sterk wisselende levensomstandigheden. Voorbeeld: Zilverschoon,
ook te vinden op plaatsen met sterke nat-draog wisselingen (bv. wegkan
ten). Dit vornt ook het milieu voor de Leverbotslak, de tussengastheer
voor een parasitaire worm, die in zoogdieren leeft (vee). .
Op de plaatsen waar de zoete invloeden overheersend zijn, is sprake
van een gradiëntsituatie. Bijzondere pl~ten hier zijn verschillende
Orchideeën en Wintergroen. Uitgangsmateriaal hiervoor is het moeilijk
verteerbare strooisel van heide, dat aangevoerd wordt van oudere duin-
kopjes. Onder minimale invloed van het zoute zeewater wordt dit afge

broken.

3. DE GROTE RIVIEREN
, . . "

De opbouw~ya~ rivierstelsels,,
feer en hydrosf~er.

•wordt beheerst door processen J.n de atmos-
,

•

H
2

0 cyclus aanvoer,.
~

t /-~/".1, -
..Q,f~ ,-_...-'

;/-
~J' -Tand ./

~- "- • •zee rJ.vJ.er

De grote nederlandse rivieren Rijn. Haal, Lek, Maas, IJssel en Schelde
vormen de benedenloop van een afwateringsstelsel in Uest- en Midden-,
Europa. Dit stelsel vormt van nature een sterk fynanisch ~lement te-
midden van een veel minder dynamische omgevinp (lithosfeer).' Er zijn·
dus mogelijkheden voor uimtelijke variá~ie dp het thema dynamiek.~

De invloed van de rivier (yrater, zouten, s-edimenten) vormt een g;a'
diënt. De rivieren zijn sterk uitwendig gerëguleerd. meer convergent

•••• •gemaakt, met bandiJken, krJ.bben, stuwen en sluJ.zen.
De rivieren vormen ook trans ortstelseis van water, zouten, klei, zand,
grind en do~d organisch materiaal. Afvoer bovenstrooms, aanvoer bene
denstrooms~ Versterking van de afvoer door dalinG zeespiegel of rijzing
land (uitslijpan r1vierdal): versterking aanvoer door-stijging van zee-
spiegel of daling land (opvulling rivierdal). .

rijzing zeespiegel
daling land

- -" \.-ri--
\ - - -'

combinaties van deze be
wegingen geven aanleiding
tot terrasvorming

~<=-----\lt

daling zeespiegel
rijzing land
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Ook seizoenschommelingen in waterstand en aan- en afvoer:
zomer (~eer verdamping, minder aan- en afvoer)
winter (minder verdamping, meer aan- en afvoer)
Bij een gletscherrivier als de Rijn wordt het water dat in de zomer als
gevolg van verdamping verdwijnt, gedeeltelijk gekompenseerd door smelt
water.

• •

Bij het Bodenmeer treffen we hierdoor in de zomer een hogere stand van he:t
water dan in de winter (optreden endemen).
Bij een bronrivier als de Maas zijn de seizoenfluktuaties groter.
il S Zomers is de "Taterstand extra laag, 's winters extra hoog (kanali-
satie). , . . .

, I , ,

3.1 ..
.'

Rivier als transport8tel~el, .
,
I -
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convergent
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. . 'Het rivierstelsel is boonvorLlig vertakt. De betrekkingen tussen land
en water zijn van dien aard (water/) land), dat stroomopwaarts de nei
ging tot, diveroentiè bestaat (steeds fijnere vertakkingen, toenemende
inwendige ruimtelijke variatie), stroomafwaarts neiging tot convergen-

~ ti~ ,(steeds breder, grover wordend, inwendige hooogeniteit).
Bij uitmondinG in zee extra dyn~isch door toenenend zoutgehalte en eb
en vloedbeweging (voormalige Biesbos).

•

a
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Bij aanvoer en afvoer, zowel opbouw- als afbraakprocessen. Bij aanvoer,
intern afbraak, extern opbouw, Bij afvoer net andersom. Vgl. secundaire
duinvorming.

/~
zand

vallei: a'fvoer
divergentie

zand
top: aanvoer

•convergentle

wind

dal: aanvoer
convergentie

/--::::::::::::::~:::>.

,/top: afvoer
divergentie

water

vgl. ook de omstandigheden bij concentratie en spreiding:

)

afvoer
•lntern opbouw
extern afbraak

L

• •spreldlne:aanvoer,

intern afbraak
extern opbouw

----?)C L __

concentratie:

3.2. Uiterwaarden

De
de

uiterwaarden
• •rlVleren .

worden gevormd door het gebied tussen de bandijken van

•

zomerbed

zomerkad~

~-

bandijk
~

----)
binnenwaard (---

winterbed

uiterwaard-------------~

Het dynamische landschap van de uiterwaarden is, afgezien vali de tegen
woordige vervuiling (chemicaliën, zouten, verwarming, drijvende troep),
samen met de zeekust nog één van onze meest natuurlijke landschappen.
fulimtelijke verschillen vinden hun basis in de afstand tot de rivier.
meer zandige of meer kleiige gedeelten, verschillen in stroomsterkte.
duur van overspoeling, duur van stagnatie, afvoer via oude laagten en
oude stroomgeulen.

• •rlVler

afnemende dynamiek

bv. frequentie overstroming

-="'~:><g=~~iiP~----~-----_-==-__~ ---/
--~ .;;;,,;:,; co __

zOlJ1erbed
rivierduin

slenk
convergente zone
soortenarm

divergente zone
soortenrijk



- 12 -

oude rivierbocht
i 11 fI arm
\ \ ~ .,)

) ) I
------- /'I. ... ~ _ ..

IIII \

• • ••belangr1Jke m1l1eu-
overeenkomsten met-

stroomdraa d

I
I
•

-, Do~r k.+eiwinning (afvoer!) zijn plaatselijk interessante' elementen aan
het uiterwaardenlandschap toegevoegd.

• •Sterke w1sse11ngen tussen nat en droog vormen een
faktor in de uiterwaarden. In dit opzicht zijn er
de omstandigheden in het kweldergebied.
De aánvoer van vers organisch materiaal. dat tussen de stenen kribben
en de beschoeiingen bezinkt, doet hier sluierbegroeiingen ontstaan.
Deze begroeiingen komen voor in lange banen of netwerkachtige strukturen,
overeenkoms'tig het patroon van het materiaal in de oeverwerken.
Langs de soortenr~jke ~raslanden op de rivierduinen komen zoom- en
mantelvegetaties voor (Heidoorn) .
Een belangrijke faktor op de overgang naar de hogere delen is de wijze
waarop de droog-nat wisselingen veranderen. De expositie t.o.V. de zon
invloeden speelt hier ook sterk mee (dijkhellingen).
De rivierduinen worden sterk bedreigd (~andwinning, rekreatie).
Een kenwerkend gedrag van de rivier is het afsnijden van oude meanders.
Deze rol is thans door Rijkswaterstaat overgenomen.

De stroomdraad volgt de buitenbocht , "raar afvoer plaatsvindt. In de bin
nenbocht daarentegen aanwas en afzetting. In de afgesneden arm kan een
proces van verlanding Gaan optreden.

3.3. Binnenwaarden

Het gebied tussen de rivieren is een kamplex Geheel van oeverwallen.
kommen en oude verlaten beddingen.

kom
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"--.- ........-_.~_./ hoog, zandig laag, zware klei
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De kommen worden gekenmerkt
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Binnen de voormalige rivierlopen bestaat een grote variatie aan typen,
al naar gelang de ouderdom (van dui~enden jaren terug tot vrij recent)
en in samenhang net de eigenschappen van de omgeving (voedselrijk-voe~.

selarm) .
Samenhangend met de verschillen in abiotische en biotische eigenschap
pen is er ook van ouds een duidelijk verschil geweest in gebruik door
de mens van stroomruggen en kommen.
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De oude lopen en oeverwallen zijn vaak nog ver van de huidige beddin
gen van de rivieren terug te vinden.

• • •In het centrum van de kommen waren vroeger veelal moerass1ge S1tuat1es.
's Winters stonden grote delen onder water. De kommen werden gekenmerkt
door soortarme , maar bloemenrijke vegetaties (o.a. Ratelaar en ~1argriet).

In de kanmen zijn vrC'eger veel eendekooien aangelegd, waarvan thans nog
slechts enkele in gebruik zijn (Werkt als komplexe selektor).

. Ook op stroomruggrond (Linschoten, Woerden) of op de grens van stroom
rug en kom (Vianen) ..rordt wel griendkultuur toegepast. De grienden op
strocmrug bevatten !1.eidooru.

Op de strQomruggronden zijn goede mogelijkheden voor natuurtechnische
milieubouw. Na verwijde~ing van de bouwvoor en uitgraven tot op ver
schillende diepte, ontstaan situaties die verwantschap vertonen met
vochtige duinwallen. Vooral wanneer de bodem erg zandig is, kunnen zich
soortenrijke vegetaties ontwikkelen met o.a. verschillende soorte~ or
chideeën (bv. bij Buren, Vleuten, Asperen, Ooypolder).
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Andere belangrijke terreinen in het rivierengebied kunnen de doorbraak
kolken zijn (wielen~ walen, weelen). Ook rivierdijken zijn ekologies de
moeite waard. Kwaliteit hangt af van gebruik (hooiland, div. vormen van
beweiding), de bodemsoort en de ouderdom. In de duinen waren de noordhel·~

lingen het rijkst aan soorten. door de relatief rustiger omstandigheden.
Op de dijken zijn dat vooral de zuidhellinr-en) door het samenspel van
zonnestraling en het vochthoudend vermogen van zandige klei~

Bij de defensiedijk tussen Arnh~ en Nijmegen is gebleken dat bij gun
stig materiaal en idem beheer er een relatief snelle ontwikkeling is van
de kenmerkende begroeiing.

•

•

•

- •

, ,
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4. HET LAGE HESTEN EN NOORDEN
-

Dit gebied net veen- en kleipolders, plassen en Beren ligt tussen de
duinen enerzijds en de hogere zandgronden en het rivierengebied ander
zijds. Vroeger bestond dit gebied uit een grote Waddenzee achter een
reeks "\vaddeneilanden\ daar waar nu de aaneengesloten duinen van \vest
Nederland liggen. Door veenvoruing en sedioentatie vanuit de zee en de
•• •• • •

r~v~eren ~s d~t geb~ed lan3Za$. opgevuld. De latere eroderende werk~ng

van de zee is door nenselijke uktiviteiten teruggedrongen.
Het k~lplexe karakter van het gebied werd voor een groot deel veroor
zaakt door het satlenspel van nariene (zee) en fluviatiele (rivier) in
vloeden in relatie tot de veengronden. Zo zijn er talrijke overgangen
van zout naar zoet, van uineraal naar organisch en van voedselrijk
naar voedselarc..

4.1. Veenvorn.ina

•

"

Konstante vochtigheid is een hoofdvoorwaarde voor veengroei . Het klbaat
speelt daaron een belangrijke rol. In het vochtige westen (Ierland) kan
het veen zelfs op de bergen groeien. In het drogere oosten van het kon
tinent (Rusland) slechts in kanvornige situaties. Nederland neect hier
bij een tussenpositie in. Hier groeit het veen ook in vl~e terreinen.
In Nederland is de veengroei tijdens het Boreaal begonnen. Door ~eegroei-

en net de stijgende zeespiegel zijn.saus veenpakktten van tientallen
Eeters dikte ontstaan.
De veenvor~~ng werd in het Hafgebied ingeluid door verlanding van be
trekkelijk kleine watertjes, weertjes e.d. door plantengroei. Begon
vanuit .het oosten, aan de wonding van de beken van het zandgebied.
De aard van het veen (veen= niet verteerd~rganischnateriaal onder
water gecom:erveerd) wordt bepaald -door de ;::ate van voedselrijkdon en
J'let zOete of brakke karakter van, de standplaats:

- "a) langs rivieren (voedselrijk, ~t) - Doerasbossen (liet zwarte els,
. wilg , es, iep en eik) en riet
.;;loeras s en

..,.. -ze~gesoorten en blad:r::.ossen

êénjarig wollegras,
struikheide

veeDDossen,
•

"dophe~de en

b) in estuaril..U:.lgebieden (brak, -voed- -
selrijk) - riet en zeebiezen

G) in de kontaktzones net strandWQl
len en pleistocene zandgronden,
(zoete kwel~ natig voedselarn,
Linerotroof ) I

d) centrale gebieden, die uitsluitend ~

o.i.v. het regenwater staan (zoet,
voedselar~. oubrotroof)

•

-

•

De tern hoogveen duidt er op. dat het veen uitsluitend o.i.v. het regen
water staat (hoog t.o.v. het grond- en oppervlaktewater). Vele veenge
bieden in het westen en noorden van ons land zijn als hoogve:J.en ontstaan.
De groei van nosveen is slechts Loselijk als er een hoge graad van voed
selarooede is en de situatie niet te nat is, er Lloet" een konstante toe
voer en een goede afvoer v~n water zijn. Het hoogveen is daaro~ ru~lte

lijk gekoppeld aan een helling of aan plaatsen waar het kan drijven .
Belangrijk in dit opzicht is de rol van kwelwater. Dit relatief voedsel
arne water is afkaostig van de hogere zandgronden. (bv. relatie Gooi 
NaarderLleer). Kwelwater beinvloedt de ~alperatuur en de chenische sanen
stelling van het oppervlaktewater. De crlstandigheden voor het optreden
van soortenrijke verlandingsvegetaties worden door kwel,mter gunstig
beinvloed.



•
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Konstantie en lage graad van dynar.iek is voor veenoosveen erg belang
rijk; in een voedselarl~e pIes' van 100 ha kout het nooit tot veengroei
oudat de wind het 'o/'ater te onrustig naakt.
De venen in het hafgebied waren begroeid net uitgestrekte uoerasbossen.
Meer naar het centruo, in de voedselarr.e gebieden werd het bos-arner,
wel kwanen daar berken voor vgl. Berkenwoude in de KriLpenerwaard).
De resterende laabveerucoerassen zijn te vinden in: de Noordwesthoek
van Overijssel, het lage cidden van Friesland, het Hollands-Utrechtse
Vechtplassengebied, Waterland en de plassen van Nieuwkoop en Naarden.
Restanten van de vroeger uitgebreide hoogvenen zijn bv. het Fochtel

erveen (Drente), de Engbertsdijksvenen (Overijssel), het Korenburger
veen (Achterhoek) en de Pelen (Brabant).

4.2. Ontginning en inpolderin&

Vanuit de hogere delen (pleistocene zandgronden, oeverwallen en duin
streek) werd het hafgebied, na ontwatering, ont~onnen.

Veel gebruikte teruen hierbij zijn:, cope-ontginning; opstrekkende
heerden verkaveling', slaGenlandschap (zie Bijhouwer " J .T.P., Het Neder
landse landschap, 1971). Het arsenaal aan gereedschap dat è.e mens hier
bij gebruikte, bestond uit schop, bijl en vuur. De aanvankelijk hoog
liggende veengebieden werden als akker gebruikt voor de verbouw van
gerst voor bier en rogge voor brood. Akkers hoofdzakelijk pij boerde
rijen en dorpen op de Deer voedselrijke ~ronden. Als voedselbron voor
het veen (waarvan de [est naar de akkers ging) dienden uitgestrekte,
onbaleste hooilanden op voedselarL veen in centrale gebieden.
Deze gebieden werden hierdoor nog voedselarner. Er ontstonden heischra
le graslanden liet soorten als kolkjesgentiaan, Dophei, Struikhei en Pij
pestrootje. Daarnaast waren er voedselrijkere graslanden) dichter bij
huis of op de van nature ninder ar~e veen- en kleigronden. De voedsel-. 'arne ko'ponent ~s thans nagenoeg verdwenen .

•

Door de ontwatering droogde het veen uit en klonk in. In het landschap
leidde dit tot inversie, een onkering van de reliëfverschillen, oor
spronkelijk laaggelegen kreekbeddingen kwaoen nu als ruggen in het
landschap te liggen. De lig~ing t.o.v. elkaar van overwegend venig en
van neer r:ineraal nateriaal veranderde dus.
Voor verbetering van de ontwat.'e'ring werden dijken gebou ro en boeze.'l
wateren gevornd. In oude ~iddeleeuwse verkavelingen zoals de KaLcerikse
nessen en Vlaardinger vlietlanden is nog te zien hoe de sloten in de
polder doorlopen in de zgn. buitenlanden in de boezac. De sloten in de
polder ligGen thans l'leters lager dan in het boezeeland. Aanvankelijk
hoosde elke boer zijn land nog Jlet de hand (hoosbakken en handnolen),
later Det paardeoolens.

Na het handwerk begonnen in de 15e eeuw de eerste windr.lolens te draaien.
eerst uitgerust flet een scheprad ~ later Let een vij zeI, waardoor dieper
ontwaterd kon worden. Het water. werd via Dolentochten op de boezeL ge
loosd. Door de technische perfektionering van de wolens kon Poen grote
re natuurlijke en door verv~ninb ontstane meren te lijf (droogr.lakerijen).
Door de richting van de ontwatering (afvo~r van voedingsstoffen) van
het centrUl,J. van de polder naar de boezeu, ontston ë er een gradiënt van
het voedselarwe centrur! naaL' de voedselrijke boezen. Dit werd nog ver
sterkt door het in gebruik neDen van deze voedselaroe centra als hooi
land (afvoer). Het i ilieu in het centrUL werd hierdoor steeds voedsel
arrier en een veenslootje aldaar vertoonde veel overeenkOï:st r.iet een
voedselarn heideven.
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De gradiënt van centrUI:1 naar bOeZell 'Terd aangegeven door de diverse
soorten Fonteinkruid (waterplanten).

centrlliJ bOeZell
Drijvend
Fontein
kruid

Glanzig
Fontein:~'uid

en doorgroeid
Fonteinkruid.

gekroesd
Fontein··
kruid

Schede
fontein
kruid

voedselarL~ ~s~t~r~o~n~i~n~g~ ) voedselrijk

Een sterk Geintensiveerd asrarisch gebruik heeft de oorspronkelijke
botanische lustoorden veranderd in oninteressante vetweiden. Reserva
ten zijn vaak noeilijk in stand te houden tegenover de inklinkende
aogeving (gevaar van irreversibele uitëa'o~ing van het veen).
Het belangrijkste gegeven bij het Jlanipuleren wet de landschappen van
West-Nederland, wordt gevornd door de waterhuishouding.
Het centrum van de polder zou weer een producent van schoon water kun
nen 1fOrden.

4.3. Turfwinning en laagveeru'~erassen

Toen het hout op 1~S ontstond er behoefte aan een andere energiebron,
o.a. voor de Vlaanse industrieën. Veen is een belangrijk energiebron.
Verreweg de neeste fossiele energie op aarde, ligt vernoedelijk opge
slàgen in nog bestaande hoo~vepcn (Can~da> Noord-Azië). Bovendien zijn
deze venen een bel '-l~grijke bron van scIloon '-Tater. Naarnate het veen een
voedselarner is, is het beter geschil:t als brandstof. Het turfsteken
is in de BO-jarige oorlog aan bande~ gelegd, on te voorkonen dat er
alleen Liaar water 0 er "on blo~j'_"e:l. Hen iR toen overga ~apt naar het

• • • • •
Ple~stoceen, wat ecn u~t ;~och-v naar Drente en Over~Jssel net z~ch nee-
bracht. Nadien is er nog een opleving van de turfstekerij geweest in
de Reeuwijkse plass'n (Gal:. '2 pij:p",~ulal;:erij). In H. \1. Over ij ssel is nog
• • • •
~n deze eeuw ~~en g~ctoken, ook ~n de oorloG. Delen daarvan z~Jn weer
ver land en nu iu gebruik als h'Joiland. Alf we in deze gebieden het ver
landingsproces willen kontinueren, ~~ zullen we weer noeten graven.
Verlandingsproces effekt van opbou~!3uksessie van de plantenGI'oei vanuit

een oorspronkelijk dynanisch (nat) nilieu: .-raterplas,
slootje, vijver, e.d.

Het waterrijke nili~u n~g niet te dynanisch zijn. dan is geen planten
groei nogelijk, of het dode rrganische nateriaal gaat weer geheel tot
ontbinding over, dan dus ge~n onservatie. Er is dus een naxillur1 voor
de afbetinG van de plas, ï~a['rbuiten gc-..n verlandine; optreedt door golf
slag en stroLing 1fOrdt de plas eerder groter ("rater » land). Bv. 1oos
drechtse plassen. "lieden in N.H. Overijssel, vroeGer de Haarlen.r:lerneer.
Bij Deer beschutte ligging tuc~~n he'lvels en bossen) grotere kans op
verlanding. Beken en rivieren ver "nden ook niet stroning); wél afge-

• •• •sneden bocht:. en oude lopen. !Iet ViP.te:>:> r::ag ook n~et te d~ep z~Jn J

hoogstens enkele neters . Het L~eest gunstig is + 1 D.-
Verlandingsproces begint Det diep onéler 1-Tater op de boden groeiende
soorten, zoals Fonteink:·uidc~. Bij opstapeling van afgestorven resten s
langzaan ondieper worde'1.
Dan soorten die tot oppe:cvl~l(te reiken, drijvende bladeren. I3v. vlater
lelie. Ook geheel drijvende planten; bv. Krabbescheer. Vervolgens plan
ten die boven water uit~eiken, bv. Riet of Lisdodde. Daarna soorten die
+ op niveau waterspiegel wortelen, bv. Grote ZegGen-soorten.-



•
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Wordt door de ..lens inGegrepen, bv. gebruik nat Zeggen-noeras als hooi
land dan ontwikkeling nat grasland. 'wrdt niet ingegrepen'dan bosvor
ning' Els (voedselrijk), Berk (voedselarn): Broekbos.
Onder voedselanle ililstandigheden suksessie naar hoogveen. Veennos groeit
en andere hoogveenplanten. Uitrijzen veen boven grondwaterspiegel. Pak
ket dode veenwossen onder ~evende toplaag houdt reGenwater vast, laat
overLaat los: Hoogveen levert schoon water aan crlgeving. Kontinue bron.

hoogveen

,
\1 , ,.; • •

• ~
IJ

• • , ,
".

• • • •
• •

,
•,,

Zeer grote verscheidenheid. in verlandin::;sreeksen. Hangt Sa,i'en Liet groot
te, vorr~, ligging van de plas, aard van het water etc. Het l~eest interes
sant zijn verlandingen in Lesotrofe sfeer. Leveren zeer soortenrijke
Iltrilvenen', !:Let gradiënt karakter. Snelheid verlandingsproces ;: Voorbeel
den bekend dat boer in zijn jeugd nog viste op plaats waar hij later
brandhout kon hakken (+ 40 jaar).-
In Zuid-Holland (ckiehoek; Den Haag-Rotterdav.-Gouda) was vóór de inpol-
dering door het turfsteken een zeer gevarieerd patroon van plassen ont
staan, een .laar vogelparadijs net reigers, zilverreigers, kwakken en
lepelaars. Het Naarderneer , van c,rie;ine een natuurlijk raeer, heeft nen
na een nislukte inpoldering in de 1ge eeuw (oorzaak: te veel kwel uit
het Gooi) weer vol laten loppn. Binnen een eeuw is hier weer een beo
langrijk natuurgebied ontstaan. Weer net lepelaars!

DE HOGERE GRO~IDEN IN HET OOSTEN BN ZUIDEN

5;1. Geol2g~e, geomorfologie

Afgezien van Zuid-Limburg en enkele plekjes in het uiterste oosten van
Nederland (waar afzettin~sgesteenten~it Carboon, Krijt, Secundair en
Tertiair aan de dag komen) bestaat de grootste oppervlakte van onze
Jlho{;ere ,; gronden uit pleistocene grin' ., zand- en leemafzettingen .
Dit losse materiaal werd in de lange periode der ijstijden hoofdzakelijk
naar ons land gevoerd door de grote rivieren en hier in vaak tientallen
meters dikke lagen neergeleGd Op de meeste plaatsen zit de vaste ondergrond
dan ook honderden meters diep beneden het maaiveld.
In deze vaste ondergrond k en vele 'breuken" voor met daaraan gepaard
gaande scholvorming'. Sommige van deze schollen neigen ertoe meer te
zakken dan hun buren) die eventuLè~ zelfs omhoog komen. Hierdoor vorming
van geologische slenken (laagten) en 'horsten' (bulten).
Op dit stelsel van horsten en slenken berust een belangrijk deel van de
geomorfologie van ons land. Het levert er de basis voor in zeer grote

• •11Jnen.

Gedurende de voorlaatste ijstijd bedekte het Skandinavische landijs de
uoordelijke helft van Nederland. De uit het noorden aankomende gletschers
Jleden met hun verschillende ein~obben de rivierdalen (= geologische
slenken van hierboven) binnen, per::,ten de zand- en leemlagen langs hun
flanken OlIL.~oog totstu~-Tallen (o.a. heuvels Overijssel, ûijmegen, Veluwe,
Utrechtse HeuvelruG).
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Hierdoor:
a) lokale versterkine van slenken-horsten reliëf
b) vQórheen horizontale afzettingen werden deels meer vertikaal ope,esteld.

zodat plaatselijk ruimtelijke zonatie met diverse grondsoorten ont
stond. fuarop veel later weer diverse bostypen tot ontwikkeling gekomen.

zand

klei~

zand

grind

zand

---- .

•

landijs

• Naast dit verfijnende effekt van de landijsgrens (versterkine ruimtelijke
verschillen) ook vergrovend resultaat, nl. ~ladstrijken van gebied dat
midden on,der de wassa's ijs kwam te liggen. Hier vorming van laae "kei
leemtr (fijngemalen grind en zand) als grondmorene onder het ijspakket
(Noord-Nederland). Ook aanvoer van kleine en grote steenbrokken (zwerf
stenen) uit Skandinavië naar Nederland).
Bij een heen- en weer trekkende beweging der gletschers die later plaa1;s
vond werd een reeks keileembulten opgestuwd (Texel> Wieringen, Urk, Gaas··
terland, Steenwijk, Co~vorden).

De voorlaatste ijntijd (Riss) heeft vooral de grote lijc~n in het reliëf
van Noord-Nederland gemodellèerd. In de laatste ijstijd (wUrm) ~n de pe
riOde daarna werd de oppervlakte ~lOg eens meer in detail hier ruimtelijk
genivelleerd en daar gedenivelleerd. ----
Daarbij, naast dë-;ërkiug van bevriezen en ontdooien, in hoofdzaak wer
king van stromend water en wind. dekzand afzettingen. Opvulling uitge
slepen dalen, bv. Gelderse vallei (= ruimtelijke nivellering). Daarte
genover fijnschalige opbouw golvend duinenlandschap lnet drogere hooS
ten en bochtige laagten (werden beekdalen of natte kommen). In Hoord
Brabant evenwij4ig lopende rU&gen en slenken, elders (Gelderse Vallei,
Graafschap) netwerk strUkturen. In dit netwerklandschap laten (,esprei-

I

de bewoning met losse boerderijen (hoevenlandschap), heden ten dage kern-
gebieden voor de bio-industr1e.
De fijnste fraktie van het Gtuivende zand werd ver weggeblazen en kwam
te rusten op de luwe hellingen van de Z.O. Veluwe, het Rijk van Nijmegen
en Zuid-Limburg. Ook in Noord-Brabant plaatselijk uitsestrekte löss pa
ketten afgezet.

•
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Gedurende de toendra-periode van Würm-ijstijd waren in Noord-Nederland
(Friesland-Drente) veel pingo's (uit permanent bevroren gron~ opbollen
de ijsbult) ontstaan. Met het warmer worden van het klimaat smolten de
ijsbulten weg~ een met water gevulde kuil bleef achter, omgeven door

-, een zandige ringwal van door het ijs opzij gedrukt materiaal (pingo
ruine) .

•P1.ngo

•
ijsbult

•

Pingo-ruine

Hater

•

•
.-

• •

•

• •

"Dobbe'

Behalve op voorgaande manier kwamen meertjes en kleine plassen (vennen)
langs diverse andere wegen tot stand~ meest op basis van een ondoordring-·
bare laag in de ondergrond (leembanken). In vele van deze vennen later
veengroei, nog later weer uitGegraven door de mens.
Oorspronkelijk wel een duizend van dergelijke vennen in ons land met
onderling grote verschillen in patroon- en procesbetrekkingen. Verschil
len in waterhuishouding (fluktuaties waterdiepte in velerlei typen: gronè~

watervennen, ven..'1en met schijngrond"Tater in komvormige bekkens op on
doorlatende laag) verschillen in vorm en grootte) verschillen in mate
van beschutting tegen de wind door al of niet aanwezig reliëf in de
naaste omgeving, v~rschillen in voedselrijkdom Van extreem aru tot matig
rijk, in samenhang ffiet aard ondergrond en omgeving~ grootte en mate van
beschutting. Grotere plassen relatief voedselrijker dan kleiner (mate van.
dynamiek). Vooral de kleinere to~ kleinste vennen met zeer voedselarm
water in Nederland waxen iets bijzonders op \lest-Europese schaal zezien.

De meeste vennen bij 0!ls ziJn thans hetzij verdwenen (ontwatering). het
zij bedorven door eutrofiërine. Dit laatste grotendeels door toevoer water
uit bemeste akkers en weiden) maar ook via de lucht (stuivende kunstmest,
stuifmeel van akkers, graslanden en boss~n) ~en door toedoen van de re
kreatie (zwemmen, graven~ vuil). Bovendien op vele plaatsen invloed kap
meeuwen die met grote kolonies in vennen nestelen. Aanvoer en concentra
tie van voedingsstoffen (in de eerste plaats fosfor) uit vuilnisbelten,
akkers en weilanden.
Guanotrofie = bemesting door vUDelkolonies. Optreden hiervoor kenmerkende
plantesoort is Pitrus. naast andere aanwijzers voor bemesting zoals Riet.

..

•

5.2. Bodemvorming
,I

De pleistocene gronden in oost- en zuid--Nederland zijn ouder dan de holo
cene afzettingen in het westen en noorden. Onder invloed van kl~aat en
plantengroei, bodem fauna en menselijke aktiviteit) hebben zich in die oude
re gronden veel tijd vragende processen --an bodemvormi~ kunnen afspelen.
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Hier.door ontstaan van vele bodemtypen al naar de aard der omstandigheden
van liBging, samenstelling grond; type van begroeiing, e.d.
Verplaatsin~ door de neerslag van bepaalde 3ronddeeltjes naar lager ge
legen niveau, uitspoeJ~ng van bepaalde chemische ~estanddelen (illineralen,
zouten ). Wanneer geen tegenkrachten aanwezig zijn die deze zaken weer
naar boven vlerken (bodemfauna, grond,.,ater) dan vorming van inspoelings
lagen waar de betreffende elementen Beconcentreerd .,orden. Op zandgrond,
mede onder invloed van heideplanten die via hun organische resten humus
zuren leveren, sterke chemische uit- en inspoe~~llG die tot vorminG van
harde ;'oerbank'; leidt. In terreindepressies hieroP'-: }ater stagnatie van
regenwater met het ontstaan van vennen als resultaat.
In het algemeen op onze hogere gronden van nature.tendentie tot afname
voedselrijkdom van de bovengrond Hierdoor mogelijkheid tot lokale ont
wikkeling ruimtelijke contrasten tussen voedselarme pleistocene en voedsel
rijke holocene Gronden. Dit lan~s de grenzen van pleistoceen (Oost- en
Zuid-Nederland) en holoceen (\lest- en Hoord· NeéJ.e~la;tid). bv. randen Utrecht-

" se Heuvelrug en Veluwe en noordrand van Noord··&abant. Bovendien langs de
randen van de (holocene) beekdal-afzettingen in het pleistocene landschap..'

5.3. Waterhuishouding
,

• •

De natuurlijke waterafvoer van de ho~ere gronden verliep deels door onder-
grondse stroming (kwel) naar het l~ere westen en noorden, deels boven
gronds via beken en kleine riviertjes'. Ondergrond~" af, trominc: vooral bij
sterk doorlatende zandgrond (Veluwe, Utrechtse Heuvelrug), bovencronden
vooral bij aanwezigheid v n leemlag3n (keileem, e.d)
De kwel uit het grondwaterreservoir van de hogere gronden heeft een be
langrijke rol gespeeld bij de veenvonuinc aan de rand ervan (constante
watervoorziening). Bovendien beheerste deze kwel door de chemische samen
stelling van het water (voedsel-, i.h.b.'fosforarm) de kwaliteit van de
verlandingsgemeenschappen die later ontstonden in de uitgegraven veenter
reinen bij Loosdrecht Kortenhoef, N.H. Overijssel en de Langstraat in Noord
Brabant (Samenspel voedselrijke-arm Het dominantie van arm).

hoge zanderond
voedselarlli

voedselrijk

----- kwelzone lmelzone ---

De beken van Oost·· en Zuid-Nederland behoorden overwegend tot het betrek
kelijk zeldz8ille "laag land type' (in tegenstelling tot heuvel,' en berGland
beken). Het waren, door hun geringe verval, traag stromende en sterk kron
kelende vlaterloopjes met een deel ei~en flora en vooral fauna. Voedsel
arm bovenstrooms, voedselrijk benedenstrooms dus gradiënten in de stroom
richting. Voorts o~l van onderlinge verschillen in formaat stroomgebied~

beschaduwing door bos, e.d. In het bijzonder de kronkels waren van belang
voor het planten- en dierenleven. Grote inwendige gevarieerdheid in mate
van stromincsdynamiek, c .1V'Tu ' ..... ' ·.l~·~En'1 ;C'1tt.~) oiYerueilte binnenbochten,
punten met stromingssnelheid O~ etc. Inwendige verschillen in ~rofheid

bodemsediment.
,
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Tegenwoordig nagenoeg al deze beken ekolo~isch verknoeid (vervuiling,
kanalisatie, e.d.). In plaats van inwendige regulatie (dispersie) nu
uitwendige (concentratie).

5.4. Occupatie door de mens

•

\

De hogere delen van Nederland worden alle vele duizende jaren bewoond
door landbouwers, waarbij het ene gebied wat eerder werd bezet dan het
andere.
Bij de ingebruikneming als landbou'~ebiedwas de grootste oppervlakte
van het toenmalige landschap bedekt met bossen, moerassen en hoogvenen.
Al naar de voedselrijkdom en vochtigheid van de grond kwamen er vele
typen van bossen voor, variërend van betrekkelijk droge en arme (die re·
latief gemakkelijk in landbouwterrein konden worden omgezet), tot zeer
natte en voedselrijke (die eerst later tot veel later in gebruik konden
worden genomen). De bossen van het laatstgenoemde type (broekbossen)

• • •bevonden z1ch met name 1n de beekdalen en 1n de zones met sterke kwel.
Het laatste voorbeeld van zo'n natuurlijk lcwelbos werd omstreeks 1870
ontgonnen (Beekbergerwoud bij Apeldoorn).
De bewoners vestiGden zich in dorpen (Drente, Veluwe, Noord-Brabant,
Limburg) deels ook in apart staande boerderijen (o.a. Gelderse vallei
en Oost-Gelderland).

• •• • •Occupat1e voorname11Jk 1n het erensGeb1ed van hoog en laag, dus randen
beekdalen e.d. Vorming van betrekkelijk kleine bemeste akkers (essen,
engen, enken) als voornaamste element voor de landbouw, hetzij als ge
meenschappelijke komplexen (dorpen) , hetzij als eenmans-akkers (afzon
derlijke hoeven). Vorming croenlanden of maden (grasland. weide- en
hooiland) in de beekdalen.
Het akkerbedrij f stond centraal, bemesting was de belangrijkste maat
regel (Zoals dat ook heden nog het óeval is in de landbouw in het alge
meen) •
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De bemeste akker had voedinG van mens en vee ten doel. Om aan de beno·
digde meststoffen te komen werd de rest van het landschap als leverancier
van deze stoffen gebruikt. Dit gebeurde door zowel een regeb"echte vorm

fa .... ., ...... ..

van'm1Jnbouw; als 1ud1rekt V1a plantengroe1 en vee.

De regelrechte mijnbouw bestond uit het afgraven van veen (werd gebruikt
als brandstof) de as ging als minerale (kunst)mest naar de akker) en
door het afplaggen van de bovengrond van droge en vooral vochtige heide
velden en weilanden.
De indirekte mijnbouw ging rechtstreeks via het vee (beweiding van heide,
grasland en bossen) waarvan de mest naar de akker werd gebracht. dan wel
langs de omweg van onbemeste hooilanden. Ook de menselijke mest en ande
re organische afvalprodukten verdwenen naar de akkers.
Een bijzonder element in het geheel vormde de mogelijkheid om de heide
overdag te laten begrazen door speciale heideschapen die 's nachts op
stal worden gezet waar ze dan mest konden deponeren. In de loop van het
• •Jaar hoopte deze mest z1ch steeds verder op zodat de schapen steeds
hoger kwamen te staan (Potstal).

hdogveen

niets doen

branden

heide

brand.en

weide hooiland

•maa1en

akker

potstal

bos

niets doen

afhakken

afgraven

grazen grazen

plaggen plaggen

mesten

ploeGen

Grazen

afvoer mineralen
<
afvoer mineralen.

aanvoer
recycling

IDl}S
~ ;,

afval _ _ _ _ _ ~ akker" ..... "- me~
- -4 --- "-..1 --- --~~~
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turfas ~' la~en v~7"
hoo[;-veen heide .reide hooiland bos

.f'. 11' IJ' l'

atmosfeer ~drosfeer lithosfeer
•



•

via de overGebleven as
• •en daarmee de groel. van

de schapen werden opge-

de heidevelden (deels ook in de onbemeste hooilanden)
aanvoer van voedingsstoffen uit de lucht en afvoer
Gratie van dit evenwicht ontstonden en bestonden die

•
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Dit type van primitief agrarisch bedrijf (eat ve ook al in het lage deel
van Nederland en in het rivierengebied zijn tegengekomen) was op de hOGe~

re gronden in zijn meest volledige vorm aam.,ezig. Allesbij elkaar moet
zo'n 90~ van de oppervlakte in Nederland tot aan het begin van onze eeuw
op deze wijze Geëxploiteerd zijn geweest. Het ~ebruik van het grootste
deel van de beschikbare ruimte als bron van bemesting voor relatief klei
ne akkers (vorm van 'roofbouv': ) was de belangrijkste bijdrage van de mens
aan de ekologische kwaliteiten (voedselarm, schoon water) van ons land in

• •vroeger tl.Jden.
EeuwenlanG was er in
een evenwicht tussen
door de nens. Bij de

•hel.develden.
Bij het beheer van de laatste stukjes heide als natuurreservaat dient men
dit evenwicht dus te bewaren. resp. te herstellen~ Zonder afvoer via scha
pen en afplaggen van de minerale bestanddelen van de grond wordt deze grond
zo voedselrijk dat zich bos ka.'1 ont.Tikkelen. Het is dan niet voldoende om
de berken en dennen die nu in de heidereservaten opslaan dOOG te spuiten,
uit te trekken afte hakken,op te laten eten door schapen en geiten of af
te branden. Dit zijn allemaal maatre~elen die een symptoom bestrijden
maar niet de zaak in de kern aanpakken.
Bovendien ligGen de heidereservaten in een omgeving ~Taaruit nu veel meer
voedingsstoffen in de lucht geraken dan vroeger toen ook die omgeving hei
de of hoogveen was en geen akker, 11eide of dennebos.Dit laatste betekent

•dat er te veel zal moeten worden afgevoerd.
Het vroegere afbranden van heidevelden diende om
(= minerale mest) de bodem wat aktiever te maken
jonge heideplanten te bevorderen die eerder door
geten dan oude.
Dit branden. Met verjonging van de beGroeiing als resultaat, is een der
duidelijkste voorbeelden van een door de mens instandsehouden recycling··
proces dat een natuurlijke tegenhan0er kent in begroeiin~en elders ter
wereld, die eveneens onder zeer voedsel (fosfor)arme omstandigheden leven.
Daar vormt blikseminsl~ de aanzet tot het gebeuren.
Het regelmatig afbranden van heide alleen is evenwel geen geschikte maat
regel om heide in staat C~ houden. Het is in feite een vorm van bemesting,
van tijdelijke aktiverint';. Alleen afvoer via beweiding door schapen) af-·
maaien en afpl8.G8en kan uitkomst bieden.

Het is r,oed te beseffen dat de moderne akkerbouw enorme hoeveelheden mest·
stoffen gebruikt, brotendeels afkomstiG uit gebieden elders in de wereld
of uit de chemische industrie. Niet alleen de tegenwoordige akkers maar

~ . . ~.

ook de bemeste graslanden Zl.Jn te beschouwen als a~rarl.sche terrel.nenop
industriële basis. Het verschil tussen akker en grasland is dan ook zeer
relatief. Zeer veel grasland 1.,ordt al geheel als akker behandeld, met
ploegen, bemesten, inzaaien en al.
Bovendien gaat men er steeds meer toe over mais te verbouwen als veevoer,
dus nog meer verschuiving richtin akker. Niet alleen de onbemeste hooi
landen zijn inmiddels uit oms land vèrdwenen (vroeger vele tienduizende
heet en, wet jaarlijks duizenden gastarbeider-maaiers tijdens de hooipe··
riode in aktie, (zgn. hanneke-maaiers) maar ook bemeste hooilanden zijn
er al nauwelijks meer, behalve voor de produktie van kuil-gras, waarbij
zwaar wordt l,.,er:lest en al heel vroe.:, in het jaar wordt begonnen met de
eerste van diverse 'sneden .
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6. ZUID-LIMBURG

In Zuid-Limburg (met van noordwest naar zuidoost oplopend plateau)
bezit Nederland ekologisch een stukje buitenland. Dit hangt vooral samen
met het reliëf en de bouw van de ondergrond met de oudste afzettingsge
steenten uit ons land~ (Tertiair, Krijt, Carboon). Randgebied van het
Mîdden-Europese heuvel- en bergland met Grote ruimtelijke afwisseling
in topografie~ bodemtypen,klimaatty?en e.d. In Zuid-Limbur is er al
verschil in hoeveelheid jaarlijkse neerslag van 700 mm bij tlaastricht
tot 900 bij Vaals. De flora bezit dan ook tientallen soorten die bij ons
alleen of hoofdzakelijk in Zuid·· Limburg groeien.
Belangrijke aspekten van de bodem:
1) Verschillen in dikte van de afzettingslagen boven de vaste ondergrond.

Dit is één van de voornaamste ekvlogische kwaliteiten van bergland,
basis voor veel ruimtelijke af~Tisseling in levensomstandigheden. In
overig Nederland vele honderden meters dikke laGen, hier plaatselijk
o cm. Juist bij dunne lagen lor se grond zal dikte van deze lagen
veel uitmaken. Bovendien mogelljkheid van gradiënten in dikte .

.,
•

Bergland

vast gesteente

;1/

-
sediment

Nederland

•

2) Lokale aanweziGheid (ra~ ~ . plateau tegen rivier- en beekdalen en ook
in zgn. droge dalen (= laagte. zonder beek) van kalkgesteente.

Geeft zeer aparte mogelijkheden voor planten- en dierenleven. Ook gun
stig voor natuurtechnische nilieubouw. Verlaten akkers op kalk leveren
al spoedig noortenrijke graslandbegroeiingen~ zoomvegetaties, mantel
gezelschappen e.d. Veel soorten Orchideeën.

3) Dalhellingen met gradiënten in voedselrijkdom uaarbij bovenop een
plateau van origine voedselarme grind- zand- en leemafzettin~en

die vroeger deels bedekt waren met heidE--egetaties (Vrouwenheide,
Eyserheide e.d.)

colbvium =helline;puin

hellinggl~adiënt

voedselrijk dal

voedselarme
zand·· en leemlagen

kalk

4) Aanwezigheid van bronnen van diverse typen met ten dele eiGen flora
en fauna.

5) Aanwezigheid van hellingen als zodanig. De betekenis van hellingen
op zichzelf voor het planten- en dierenleven is zeer groot.



•

•

, ,

- 26 -

Tal van plantesoorten zijn bv. helling-preferent. Zij verkiezen helling
situaties boven vlakke terreinen. Dit is niet alleen een kwestie van
noord- en zuidhelling, maar hangt samen met de werking van hellingen op
andere amgevingsfaktoren, bv. waterhuishouding, voedselhuishouding, ef-.... .. ... ..
fekt van beweldlng e.d. Helllngen kunnen constantle ln mlkrowaterhuls-
houding bevorderen, de voedsel (fosfor)rijkdom temperen.
Hellingen werken in het algemeen gunstig voor zeer veel soorten die het in
ons land tegenwoordig moeilijk hebben. Vele hiervan zijn dan ook mede ver
dwenen door uitvlakking van lokaal reliëf.

Grootste ekologische rijkdommen in Zuid-Limburg inmiddels verdwenen.
Nog slechts te vin èn in natuurreservaten. Zelfs akkerreservaten inge-

, .
steld. In de resterende natuurreservaten overlgens nog vele lnteressan-
te vegetatietypen, met name diverse typen loofbos en grasland met tus
sen beide instaande gezelschappen. In het zuidelijkste deel van het
Geuldal aanwezigheid van Zinkflora, met o.a. Zinkviooltje.
Gebonden aan plekken met relatief veel zink en lood in de grond (Zink
en loodmijnen in België). Grond moet tevens voedselarm zijn en grasland
moet extensief beweid of gehooid worden. In de bome n van Zuid-Limburg
(althans populier, soms ook appels en meidoorn) nog vaak Vogellijm,
Maretak of Mistel, wintergroer.ehalfparasiet die overal in Europa op
kalkrijkdam van de bodem wijst.
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