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1. INLEIDING

•

De inhoud van de kollegereeks Ekologie II (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
onderacheiQen, te weten:
a) het zeekustgebied (duinen-kwelders)
b) de crote rivieren
c) het ;'lage" westen en noorden
dJ het 'hoge" oosten en zuiden
e) Zuid-Linburg.

Binnen deze eenheden wordt zowel aandacht geschonken aan de relatiestel
seis tussen organisoen en hun aJgeving in natuurgebieden als aan de in
vloed van de wens op deze stelsels ten gunste en ten kwade.
Tevens keuen ueer specifieke nogelijkheden t.a.v. natuurtechnische ~ilieu

bouw aan de orde.

N.B. De lezer bedenke dat het kollegediktaat in de VOrD als hierbij aan
geboden, naar aard en inhoud nog Gebrekkic noet worden genoemd.
Dit vanweGe de tot nu toe onvoldoende gebleken gelegenheid ~ tot
het ~aken van een kwalitatief beter geheel te kunnen konen.

2. KUSTGEBIED

milieu
EstuariuLI
dyn8l:lisch
klei)

De zeekust vorut op aarde het belangrijkste grensgebied van hydrosfeer
en lithosfeer.
Zee » land (meer dyna~isch), zodát er erootschalig altijd een tendens
is naar scherpe grenzen. Kleiwschalig kunnen we naast scherpe grenzen
ook vage grenzen aantreffen. DiL laatste bij aangroeiende kust.
Typen tussenvornen:
A. 1 vaste rotskust

2. oude afzettin0en (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 nil~ ~inder

(zan~ \ . (zand +

kalkrijk I kalkarm
ijzerrijk I ijzerarr.
(blond zand) I (wit zand),

grens bij Bergen
(N.H.)

Tussen land en water bestaat een dynamisch evemricht dat wordt bepaald
door trans- en regressiebewegingen van de zeespiegel.
Deze bewegingen hangen weer sa~en net de verhouding zeewater/landijs op
de wereld.
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1. Transgressie: zee in de aanval, dalend land of stijGend water (&lel
ten ijskappen)
kustvorGen afslagkust, klifkust, scherpe grens

2. Ree,ressie" : zee op de terUGtocht stijgend lanà
dalend water (ijsvorning)

kustvormen. opbouwkust, aangroeiend, vaGe grens.
Thans een transgressiefase in rederlan~.

Zandbalans : Voor Nederlandse kust dynaL1isch
korrels in zee, parallel net de

/;71 • ,/
. /,,/

eVênwicht van bewegende zand
kustlijn of bewegende korrels

J.. kustlijn.
-- I'Ç ,,/

~ '/
/

rustige hoek, beweging = 0

uit zee) dan is elders sprake van
I

afslag I
; .

, SchevenlnGen

- .
a~ngroel

Naasvlakte

aangroei (zand
geronnen) .

Is er ergens sprake van
afslag (zo gewonnen, zo

'--
In de aangroei en afslaLcyclus zit een golffrontbeweging (bv. Waddeneil.)

- - - - - - - -

'" it.... , ,- -- -- - -

-
-=-------,.------r'...;-'--' 1' ....._'-.::..'_

De .vaddenzee is een "zand~Tolf·. Het uili€u is da.<r relatief rustig, zodat
het zand daar tot rust kou~_ AJ~ geheel naakt de bod~ van de Waddenzee
een dalende beweginG, zodat hij nooit hel~aal vol kont en dus om zand
blijft vragen.

2.1. Duinvoroing-----------
Duinvoroing hangt sauer. net een opbouwkust. Voorwaarden: verheling
zandbank eet kust, sterke verbreding strand, konstante windrichting,
aanvoer dood organisch nateriaal uit zee (voedselbron), barriëre.

1.

zandbank-_ ..-. / ./
strand /./

/
./ ./

/ /

./ /
/ /

/ /

duinen
zeereep

zeereep
/

>
I

/

;

strand
••

/

H.

,
--------;'/'--------'----"(-----------

/ oud; strand ,// ~----;

/
A

-----------------------
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zeereep

/

/

/

/,.
/

/

/

/
/

/

-
-~

---

-
=ffi-------.".-. -wlnter-

vloednerk ~'> re.l
barriere

organische resten

/

/

verschil

-""'"->.zoner--
vloednerk

__________-"'#1"'" ..!Ic.:\""-'\->~""'L. ../
·__._.J1 \_--+>

(Rv)
Fasen in de

1 .-.. -
zeeraket (éenjarige plant)

,
•

...
->"~ o,g<l>c;..o _ ....:...".,---

II

III

•
biestarweGras (overblij-
vende plant) is bestand
teeen zout water (familie
van gebleekte graarsoorten,
dyn~lisch milieu)

IV
heb en zandhaver
- behoeven zoet regenwater

, tI,

v
zee

<
heIn

• •welnlg
soorten

tv Groot

meer
soorten
tV lager

--'77 land

Aan de landzijde van het nieuwe duin vestigen zich spoedig diverse andere
soorten (blauwe zeedistel, zeewinde). Duinen zeezijde: buitenduin; meer
landinwaarts: niddenduin en binnenduin. 0eze laatste twee zijn niet allee3
cujer d~~ het buitenduin, het milieu is hier vooral ook ninder dynamisch.
De soorten uit het buitenduin kunnen bij lokale verstorinG (opvoeren milieu
dynauiek) oc;, in het T~ldden- of binnenduin optreden. De soorten uit de TJeer
naar binnen gelegen duinen kunnen zich elders niet in het buitenduin ves
tigen.
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-nleu',{e I
/ /zeereep

I oude',
zeer E7ép•

/ / I
/

zee - afgesnoerde f I/
f

/ / strandvlakteJ
i

• / - I I/ -
• •

/ prllUalre , I
/ / duinvalleien I /

( J i /

I .I /

/ f
/ , /

I •, I /
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/ /

- - - -- -

- -
beweging zandkorrels

- -- -

•

....
\

,
, 1 vOJ;ming paraboolduinen. ,

•...... - --'- ---
- --

I

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

- -- ,- - - , '
::..__ I... -, ,

--.-""

windrichting

Bij een opbouwkust is er een opbouwende successie mogelijk bij verbreding
van de duinen zeewaarts. Er worden dan eerst primaire duinvalleien gevormd.
Bij snelle afsnoering (kunstmatig) ontstaat een minder gevarieerde be
groeiing in de duinvallei, dan bij een zeer geleidelijke onttrekking aan
de invloed van de zee (Vermindering invloed zee = vernindering dynamiek=
komst plantengroei).

Bij voortgaande verstuiving vorming van secundaire duinvalleien tot op
het niveau van het grondwater

secundaire duinvallei G.W.

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

- -- --

- -

- - -- -

-------~- ---- --- zoet-~ --- - - - - -

In de duinen vormt zich een zoetwaterbel op het dieper gelegen zoute
grondwater.

zout
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zwakke dynaLliek)
vage grenzen> veel
wel 40 soorten

\~--- --..J,I

valleibod~1 tussenpositie
netwerkvc~roeiinG

/1'

(ware-koud, nat-droo3)
weinig hu..us
open zand

_______------_-- t

Zon

Z ~---> N

Waddeneilabden. kalkar

Noordwij~) kalkrijk

st~rke dynaniek, scherpe grenzen,
weinis huumi . 'open " egroeiin'~

",rassen) kortsl'lossen, sterke' wis,
selinG drOOG-nat :'dorre duinen'

I'--------1---------

VochtiGe duinvalleien zijn slecht te herstellen. Infiltratie voor
de drinkwaterwinning lJet zeer voedselrijk rivier,~ter heeft een verar
mend effekt op de ve~etatie, grove, soortenarne begroeiinGen.
Uitgraven tot kunstQatige duinplas heeft een beter resultaat (ieita
tie secundaire duinvallei). vo.: Kenn~erduinen) Schoorl en Terschel
lins·

zwakke dyna..,iek vaGe grenzen, veel hlliJUS
aaneengesloten begroeiing, kraaiheide>
konstant natie; vocht iS groene" duinen

De invloed van de zee> van de wind en van de zonnestraling als abio·
tische faktoren zijn bepalend voor de Ilate van nilieudynaI!liek in de
duinen.
De invloed van èe zee ~anvoer zouten dJor de lucht) ne~t af in de
richting van de binnenduinen. De invloed van de wind neeMt ook i.h.a.
af Lleer land' arts. Ver<ier ontstaat hierdoor een verschil tussen west
en oostflanken. (Hestzijde Deer dynauisch dan Oostkust).
De invloed van de zon üoet een verschil ontstaan tussen Noord- en
7,uidhellingen.

Bij nangroeiend", kust stijgt het zoete jrondvater. De secundaire en pri
oaire duinwallen raken Cevuld [,et '~ater. In de binnenduinen waren
vroe5er veel duin~lassen en zelfs duinbeken. Door de waterwinning en
verlaeinG van het vraterpeil in aangrenzende polders zijn deze lIeren
deels verdwenen. Ook bij een afslaa~de kust is er sprake van dalend
erondwater. ...-../__~_/-------=>',_

::=:==:
~-/ '-" -----,;----- - ----~ ,-
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De interferentie van de dyn~1ische invloeden van zee, ~ind en zonneschijn
kunnen in de duinen aanl~idinb geven tot bijzonder konplexe patronen.
Van buiten naar binnen bestaat er in de kalkrijke èuinen (ten zuiden van
BerGen) in principe (geidealiseerd) een reeks van:
grasland .. zoom - ,Jantel - stru~eel - bos.
Ueze zonerinG h~'haalt zich kleinschalig in de duinen in talrijke varia
ties (z~nering en Dozaiek). Grasla~d en zoon bes~aun uit kruidachtige
planten, J:lantel en bos uit houtiGe {;e~ass(;n. llantel Deest óedoornde
struiken (meidoorn ~Iilde rozen). Prillaire pioniers van uantel zijn
Duindoorn en Vlier, een secundaire pionier is Kruipwilg.

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

2.2. Relatie plantengroei/IJilieudyna.r.liek._-- ...... --._-------------------------

•••organlsche grond
orc. resten
humus

oinerale plantenvoeding

hydrosfeeratmosfeer,
bladeren~

wortels ~
. hydrosfeer

•Vla

veen

opname

< opnane
lithosfeer /7

/grond

leem
kalksteen
leisteen etc.

ninerale
zand
klei

:lineraal autotroof
SOLS hulp wortelbacteriën

oineraal heterotroof-
hulp 1fOrtelschiJ.lLlels

De li8~ing t.o.V. elkaar van uineralen en organische bodenbestanddelen
is erg belan3rijk

a) or",anisch

z:;ineraal

bij wenglne vindt een Or.:Ikering plaats, waardoor oostandighedem ont
staan die lijken op Y~ei op veen afzetti~.en

-
/;;7//$1

Dineraal

ort"anisch

op de scnaal voor de tenporele variatie betekent dit:

nat
mineraal
zouten
etc.

omzetting, afbraal.
. .,

mlnerallsatle
aktiverin~ blootstellen aan,
opjutten

bij b)

=========-==>

•veenvorolng
kallaeren,
afsluiten

bij a) ccnservatie
hUJ:lificatie

o 1-,-------------------------------jl C';)

droog
orGanisch
(huous, veen)

<

-
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Venaenging van or anische materiaal net minerale componenten \ ruige
begroeiiDfi, bY. distels.

ivering vaD 1H)cterit!leven + bodemgedierte levert nl. een versnelde
attir van or atüs-ehe stoffen ( ineralisatie).
Zovel droge kalk als aktief water dragen biJ tot deze ver'Snelae afbraak
van organisch materiaal. Hierop reageren dezelfde plantensoorten.
In het eerste geval ~roeien deze planten in drOBe terreinen, in het
tweede eYal in natte terreinen.
Vrijkomende stikstof (H) speelt hierbij een belaQGrijke rol. De wissel
werking tussen plant, or anische resten en mineralen is als volgt sche
matisch voor te stellen:

j plant I~;> lil.

t mineralisatie

•
conditioneeloperationeel

organische ;:'1 mineralenI
resten

===:!-.-----:---J

sterke aktiviteit
grave .f"iguren
hOOg, lianen
grote produktie

• •ve1n1g

halt aktief
fijne figuren
la88
kleine produkt1e.. veel

Bi •

weinig, fijn
oud,~

veiD· R
JIlóeilijk afbreekbaar
ter plaatse evormd

paddestoelen
Bcbimmelr

,ganisch
veel, grof

•vers, sapp1g
veel N.

emakkelijk verteerbaar
van elders afkomstig

bact~ieen

--) sluierbegroeiiM.

dan bij zondere soorten, bY • .uwooe
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Ev. Boschplaat op TerschellinB.

Interessant gegeven is hier noö de lang~aan tot stand gekonen stuifdijk
(10 jaar). De situatie werd daardoor zodanif; dat de voordeur" naar de
Noordzee nu geslnten is maar de 'achterdeur (Waddenkant) staat nog
steeds open.

Noordzee

---

-'2 -
vloed _ c------? Wanty

(-

)
I
•

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

/
._--'-

~~v~l~o~e~d:s~t:r~o~o:~~ --~Waddenzee

--.- --:.-
~-:.- 0

",.. ..>
, I

duinen/,'-- ~ . ( ~

" Groede f", \
" 1

~---

Sedimentatienateriaal wordt niddels een stelsel van kreken en prielen
als het ware 'gezeefd'. Het zwaardere zand bezi~~t eerst vlak naast de
kreek en vornt een soort oeverwal, het kJeiige materiaal bezinkt verder
op in een kO;-J. Bij verGelijkinG ':Iet de strocillL, van de rivieren is hier
sprake van in- en uitgaande beweging€n (vloed-eb = kle~echanisme »

aan- en afvoer).
Bij de toppen van de kreken begint de erosie (afvoer), elders vindt weer
aanvoer plaats.
Fossiele kreekstelsels, die een belangrijke rol bespeeld hebben bij de
opbouw van het hafgebied vindt ,en in geheel vest-nederland.

grenscebied

/- .Jduin: '- ---, ...----'hoog -
droog

\
kwelder

zand laae>

IorGanisch
J

nat
zuur klei/ Jzoet mineraal- ./ basisch,

.------------ zout
Waddenzee

Plantengroei op de opslibbende kwelder begint Det éenjarigen (Zeekraal)
in zones I,let eb· vloed fluktuaties (tegenwoonlie; ook Deer jarig gras:
Slijkgras = slikpest, ingevoerd voor de bevordering van het aanslibbings
proces). Bij het hoger worden van de kwelder wordt het Zeekraal opgevolgd
door Kwelderwras (overblijvend). Daarna nOG diverse andere soorten (Lams
oor, Zeeweegbree, Zulte, etc.) .

• ----------
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Duin

zoet
Grie
Glop kwelder

zoet I> zout
'>

/'"
diverbente begroeiing
soortenrij~

zout » zoet
<

convergente begroeii06
soortenarn

zout

In het grensgebied tussen de zoete en zoute invloeden vinden nogal eens
onregelmatige wisselingen plaats. In dit sterk dynamische nilieu tref
fen we een specifieke plantengroei aan, aangepast aan .lilieus met in
de tijd sterk wisselende levensomstandigheden. Voor~eeld. Zilverschoon,
ook te vinden op plaatse~ met sterke nat-droog wisselinGen (bv. wegkan
ten). Dit vornt ook het milieu voor de Leverbotslak, de tussengastheer
voor een parasitaire wor" die in zooGdieren leeft (vee).
Op de plaatsen waar de zoete invloeden overheersend ~ijn, is sprake
van een gradiëntsituatie. Bijzondere planten hier zijn verschillende
Orchideeën en Wintergroen. Uitgangsmateriaal hiervoor is het moeilijk
verteerbare strooisel V.:lll heide, dat aangevoerd wordt van ou dere duin-
kopjes. Onder minimale invloed van het zoute zeewater wordt dit afge

broken.

3. DE GROTE RIVIEREN

De opbouw van rivierstelsels wordt beheerst door processen in de atmos
feer en hydrosfeer.

zee . ,
rl.vl.er

---

aanvoer

~/.-t\

••

De grote nederlandse rivieren Rijn, Waal, Lek, Maas, IJssel en Schelde
VOn:len de benedenloop van een afwaterinGsstelsel in llest- en Nidden
Europa. Dit stelsel vorrlt van nature een sterk (ynaoisch element t~

midden van een veel minder dynamische ~n0eving (lithosfeer). Er zijn
dus mogelijkheden voor ruimtelijke variatie op het thema dynam~k.

De invloed van de rivier (vater, zouten, sedimenten) vor:nt een gra
diënt. De rivieren zijn sterk uitwendig gereguleerd, meer convergent
gewaakt, met bandijken. kribben, stuwen en sluizen.
De rivieren vormen ook transportstelsels van water. zouten', klei, zand,
grind en dood organisch .aateriaal. Afvoer bovenstroODs, aanvoer bene
denstroDm~. Versterking van de afvoer door dalinc zeespiegel of rijzing
land (u~tslijp2n rivierdal), versterking aanvoer dcor stijging van zee
spiegel of daling land (opvulling rivierdal).

\ _J
-;-\.-'1

\ - - -'

combinaties van deze be
wegingen geven aanleiding
tot terrasvorming

rijzing zeespiegel
dalinc, land

~-<:
1-

daling zee3piegel
rijzing land



- 10 -

koude
I opslag
~I H 0

2
\ /

'/•

,'-,

Ook seizoenschornmelin~en in waterstand en aan- en afvoer.
zomer (r.eer verdampinG, einder aan- en afvoer)
winter (minder verda:;lpinG, weer aan- en afvoer)
Bij een gletscherrivier als de Rijn wordt het water dat in de zomer als
gevolg van verdanpinr:; verdwiJnt, gedeeltelijk r;el~onpenseerd door smelt
water....---

ijskap ijskap

Bij het Bodenmeer treffen we hierdoor in de ZOLler een. hoe;ere stand van het
water dan in de winter (optreden endemen). -
Bij een bronrivier als de llaas zijn de seizoenfluktuaties groter.
"s Zomers is de ",aters'tand e.xtra laag, 's winters extra hoog (kanali-... . )
sa"~e • .

•

3.1 . .Rivier als transportstel<öel
•

Aan- en afvoer water

sediLèntatie bij
afnemende
dynamiek

••

geberste puin
steenbrokken
Grind
zand
klei

•

•

zouten
•

orzanische resten (deels drijvend)

Het rivierstelsel is boorlvo~ig vertakt. De betrekkingen tussen land
en ,.ater zijn van dien aard (water " land). dat stroomopwaarts de nei
ging tot diver~entie bestaat (steeds fijnere vertakkingen, toenemende
inwendige ru~telijke variatie), stroomafwaarts neiging tot convergen
tie (steeds breder, grover vordend inwendi~e honogeni'teit).
Bij uitmondinG in zee extra dynaraisch door toen~end zoutgehalte en eb
en vloedbevregin.:; (voorrlalige Biesbos).

•

zeer dynamisch
-«:-...-.

soortenarm, pro
duktief

•

• •

~

l
zout

---• . -- eb-vloed. -
zee

h

•
ergrov~ng

?erfijning

/
•

Divergel't
d ",I,

•

a

CO!1Vergen1; •

- ~ - ~

• -
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Bij aanvoer en afvoer, zowel opbouw- als afbraakprocessen. Bij aanvoer,
intern afbraak, extern opbouw, Bij afvoer net ~ldersom. VGl. secundaire
duinvorming.

~

/~
" /' /zand

'-----....... vallei: afvoer
diver,-,entie

......---
~·/zand
~ top: aanvoer

convergentie

wind

dal: aanvoer
convergentie

/ top: afvoer
diVergentie

water

vgl. ook de ~standigheden bij concehtratie en

1
--4) C ('----

spreiding:
I
\

>

concentratie: aanvoer
intern afbraak
extern opbouw

1
spreidinG. afvoer

intern opbouw
extern afbraak

3.2. Uiterwaarden

De
de

uiterwaarden
• •r1V1eren.

worden gevormd door het sebied tussen de bandijken van

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

zomerkade
~,--

'--_________ zo@erbed
--.....". -

winterbed

bandijk
~

--_/

----~

binnenwaard

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

divergente zone
soortenrijk

zone

• •r1v1er

afnemende dynamiek

bv. frequentie overstroming

=",->Ç--~~--~--'-----=::-------------c%- ~

zOl,lerbed ~)'

slenk
convergente
soortenaru

rivierduin
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///.
( ( ou"de rivierbocht
\ ' n arm
\ \ C '\, \ . \

I \

) ; . /
/ !/~ /
I' 111

1
j ,/ ---~/

/

,....-" ))
(
/ -," .' /

I' ''-------
11 \

stroomdraa d

Door kleiwinning (afvoer~) zijn plaatselijk interessante elementen aan
het uiterwaardenlandschap toegevoegd.
Sterke wisselingen tussen nat en droog vormen een belangrijke milieu
faktor in de uiterwaarden. In dit opzicht zijn er overeenkomsten met
de omstandigheden in het kweldergebied.
De aanvoer van vers organisch materiaal, dat tussen de stenen kribben
en de beschoeiingen bezinkt, doet hier eluierbegroeiingen ontstaan.
Deze be~'oeiingen komen voor in lange banen of netwerkachtige strukturen,
overeenkomstig het patroon van het materiaal in de oeverwerken.
Langs de soortenrijke 3raslanden op de rivierduinen komen zoom- en
mantelvegetaties voor (11eidoorn).
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 (zand.nnning, rekreatie).
Een kenuerkend gedrag van de rivier is het afsnijden van oude meanders.
Deze rol is thans door Rijkswaterstaat overgenomen.

/Î
/

De stroomdraad volgt de buitenbocht, waar afvoer plaatsvindt. In de bin
nenbocht daarenteger. 8anwas en afzetting. In de afgesneden arm kan een
proces van verlanding Gaan optreden.

3.3. Binnenwaarden

Het gebied tussen de r~v~eren is een komplex ~eheel van oeverwallen,
k~en en oude verlaten beddingen.

homoeverlval
,- ---:---------=:------
hoog, zandig laag,zware klei
kalkrijk kalkloos

.'.....- ... -."

De kommen worden gekeNJerkt
wisselingen tussen droog en
afzettingen. Oeverwallen en
ruggronden.

door hun relatief la~e ligging, sterkere
nat dan op de oeverwallen en zware, kalkloze
oude stroombeddingen vormen tezamen stroom-

•

oomru

r---------
I
I

kom

x
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De oude lopen en oeverwallen zlJn vaak nog ver van de huidiee beddin
gen van de rivieren teruG te vinden.

- ,
I • ---- ,

, ,
I ,

\ zeer oud, , •, ,
oud ,

I
/ - - , J

( - -.' - -
I\

\ ,
Binnen de voormaliGe rivierlopen bestaat een Grote variatie aan typen,
al naar gelang de ouderdon (van duüenden jaren terug tot vrij recent)
en in samenhane uet de eiGenschappen van de omgevinG (voedselrijk-voed
selarm.) .
Samenhangend met de verschillen in abiotische en biotische eigenschap
pen is er ook van ouds een duiàelijk verschil Geweest in gebruik door
de mens van stroomrU8gen en kommen.

-

bewoond
akkers
tuinbouw
fruitbomen

bemestins.
aanvoer mineralen

onbewoond
onbemest grasland (hooi)
grienden (hakh~lt)

eendekooi (jacht)

ontmesting
afvoer mineralen

<
transport

Ook op stroa4ruggrond (Linschoten, Woerden) of op de grens van stroom
rug en kom (Vianen) wordt wel griendkultuur toeGepast. De grienden ~p
stroacrug bevatten Meidoorn.

Op de stroomruzgronden zijn goede mogelijkheden voor natuurtechnische
~ilieubouw. Na verwijdering van de bouwvoor en uitgraven tot op ver
schillende diepte, ontstaan situaties die verwantschap vertonen met
vochtige duinwallen. Vooral wanneer de boàem erg zandig is, kunnen zich
soortenrijke vegetaties ontwikkelen met O.a. verschillende soort~1 or
chideeën (bv. bij Buren, Vleuten, Asperen, Ooypolder).

In het centrum van de kommen waren vroeger veelal moerassige situaties.
's Winters stonden grote delen onder water. De kammen werden Gekenmerkt
door soortarme, maar bloemenrijke vegetaties (o.a. Ratelaar en tlargriet).
In de kommen zijn vroeger v~el eendekooien aangelegd, waarvan thans nog
slechts enkele in gebruik zijn (Werkt als komplexe selektor).
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eendakooi
duck-decoy
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Andere belangrijke terreinen in het ri, renBcbieu kunnen de ~oo~bra~k

kolken zijn (.n:e all,. w!'~:l.." ,,'elei1). Ook rivie:-dijken zijn ekologies de
moeite waard. Kwaliteit hall(;t ~f van gelJruik (too':'land, div. vormen van
beweiding), de bodemsoort en de ou:ierdo"l. :J:ll de duinen 'Tc.r:en de noor<:''lel
lin3en het rijkst aan soorten door de relatie~ rustiLcr anst~udigheden.

Op de dijken zijn dat vooral de zuidhelliTIGen, dco~ het sancns~el van
zonnestraling en het vochthoudend vermogen van zroldige klei
Bij de defensiedijk tus5en Arnheo en Nijmegen is Geble~~cn U:.t bij gun
stig materiaal en idem beheer er een relatief snelle ont.nkkeling is van
de kenmerkende begroeiing.

•

,

•
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4. HET LAGE -/E8T::!l EH FOORDEF

Dit gebied .et veen- en kleipolders pl ssen en .eren li3t tussen de
duinen enerzijds en ae hogere ~ ndGronden en het rivierengebied ander
zijds. Vroeger beston~ àit clebied uit een ~rote Waddenzee ~chter een
reeks ,. addeneil...nden d.Il.ar waü.r nu ae aaneen.:;esloten duinen Vlln lest·

ederland liGben. Boor veenvor..in[ en sediLent~tie vanuit de zee en de
rivieren is dit gebied la~,zaa opgevuld. De l~tere eroderende werking
van de zee is door .enselijke uktiviteiten tertibgeàrongen.
Het k~.plexe karckter van het eebied werd voor een groot deel veroor
zaakt door het sffi"enspel ven ~iene (zee) en fluviatiele (rivier) in
vloeden in relatie tot de veengronden. Zo zijn er talrijke overganeen
van zout na~ zoet, van .ineraal naur or~unisch en van voedselrijk
naar voedselar .

- 4.1. yeenvorLing

els,
riet-

(~et zwarte
en eik) en

Konstante vochtigheid is een hoofdvoorwaarde voor veengroei. Het kl~aat

speelt daaror een belangrijke rol. In het vochtiue westen (Ierland) kan
het veen zelfs op de bergen croeien. In het drogere oosten van het kon
tinent (Rusland) slechts in k~vor~ige situaties. Nederland ne~t hier
bij een tussenpositie in. Hier groeit het veen ook in vlakke terreinen.
In Nederlend is d~ veengroei tijdens het Boreaal begonnen. Door '.eegroei-

en Let de stijgende zeespiegel zijn sa...s veenpakktten van tientallen
l:eters dikte ontstaan.
De veenvor[i~ werd in het F~fGebied in0eluid door verlanding van be
trekkelijk kleine ~~tertjes, ~eertjes e.d. door plantenbroei. Begon
vanuit het oost.en ao.n de LondiJlb van de beken van het zandbebied .
De aard van het veen (veen= !liet verteerd .organisch I ateriaal onder
water geconserveerd) wordt beP8.ald ..door- de • ate van voedselrijkdo;, en
het zoete of brakke karakter van de staudplaets:

- a) langs rivieren (voedselrijk. zoet) .oerasbossen
. wilg, es, ie
_oerassen

- riet en zeebiezen

- "'Ze4gesoorten en bladLossenDet straBdwaJ,
zandgronden
voedselar ,

•

b) in estuarilLgebieden (brak, voed
selrijk)

c) in de ontaktzones
len en pleistocene
(zoete kwel, l.atig
Linerotroof)

d) centrale gebieden die uitsluitend '
o.i.v. het recenwater staan (zoet,
voedselar_, a'brotroof)

veen:::.ossen,
dopheide en

"" "'. .
eenJarl~ wollegras,
struikheide

De ter!. hool,jveen duidt er op, dat het veen uitsluitend o. i. v. het reGen
water staat (hoog t.o.v. het brond- en oppervlaktewater). Vele veenee
bieden in het ,'esten en noordeu van ons land zijn als hoot:Ve:Ien ontstaan.
De Groei van osveen is slechts ocelijk als er een hoJe graad van voed
sel~oede is en de situatie niet te nat is, er ~oet een konstante toe
voer en een Goede afvoer v n water zijn. et hooóVeen is dap~o ru~ te
lijk gekoppeld aan een helling of aan plaatsen wa het kan drijve~.

Belangrijk in dit opzicht is de rol v~~ kwelwater. Dit relatief voeds€l
an,e water is afk~ sti~ van e ho~ere zandoronden. (bv. reletie Gooi 
Naarden.eer). K\Telwater beinvlo'dt 'e te peratuur en de che.'1ische sa::.en
stelling van het oppervlaktewat€r. De oost ndiGheuen voor het optreden
van soortenrijke verlandinbsvegetatles worden door kwelwater gunstig
beinvloeJ.

j
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Vanuit de ho~ere delen (pleistocene zandGronden, oeverwallen en duin
streek) werd het hafgebied, na ontwatering. ontbonnen.
Veel gebruikte ter-leu hierbij zijn: cope-ontginni~ opstrekkende
heerden verkaveliDG, sla"enlandschalJ (zie Bijhouver , J. T. P., Het Neder
landse landschap, 19 Tl ). ~et arsena.al aan gereedschap dat Le mens hier
bij gebruikte, bestond uit schop, bijl en vuur, De aanvankelijk hoog
liggende veengebieden wer0.en als akker Gebruikt voor de verbouw van
gerst voor bier en rogGe VOOl brood. Akkers hoofdzakelijk bij boerde
rijen en dorpen op de [eer voedselrijke "ronden. Als voedselbron voor
het veen (waarvan de lest naar de akkers ~ine) dienden uitcestrekte,
onba1este hooilanden op voedselarJ veen in centrale gebieden.
Deze gebieden werden hierdoor nog voedselarr:er. Et ontstonden heischra
le graslanden .~et soorten als kolkjesgentiaan Dophei, Struikhei en Pij
pestrootj e. De.a.rnd.ast ,'Taren er voedselrijkere graslanden, dichter bij
hui" of op de van natm e Linder ar.e veen·· en kleigronden. De voedsel-
aroe ko~ponent is thans nagenoeg verdwenen. .
Door de ont1.atering droogde het veen uiten klonk in. !- het landschap
leidde dit tot inversie, een Jnkering van de reliëfveruchillen, oor
spronkelijk laag~eleben kreekbeddiDGen kwallen nu als rugGen in het
landschap te li~~en. De li~"inG t.o.V. elkaar van overweGend venig en
van Leer ' ineraal l".ateriaal verandert'.e dus.
Voor verbeterinu van de ontw~teri~u werden 1ijken gebou'ro en boeze,
wateren Gevor- 'd. In oude Liddeleeuwse ver)~avelineen zoals de KaL erikse
nessen en Vlaardinger vlietlanden is nog te zien hoe de sloten in de
polder doorlopen in de zgn. buitenlanden in de boeZeL. De sloten in de
polder ligGen thans.'eters la",er dan in het boeze::~and. Aanvankelijk
hoosde elke boer zij~ land no~ l"et de hand (hoosoakker. en handcolen),
later ~et paardeoolens.

Na het handwerk beGonnep in de 15e eeuw de eerste win~olens te draaien,
eerst uitgerust ,et een scheprad lilter Let een vijzel,. waardoor dieper
ontwaterd kon worden. Het water werd via Golentocnten op de boezeL ge
loosd. Door de technische perfektioneri~ van ae Lolens kon Len c;rote
re natuurlijke en door vervening ontstane tIeren te lijf (droo!,'; 'akerijen) .
Door de richtinG van 'e cntY'E'tering (afvo,=r V:l.n voedingsstoffen) van
het centrUL. 'fan de polder naar c.e boezel'., ontston é er een Gradiënt van
het ycedselarLe centrUT , na!'..r de voedselrijke boe ze,.,. Dit "erd nog ver
sterkt door het in 0ebruik neLen van deze voedselarne centra als hooi
land (afvoer). Het ~,ilieu in het. cel'ltruL "erd hierdoor steeds voedsel
arL.er en een veenslootje uld:l.ar vertoonde veel overeew,oLst Get een
voedselarn heideven.

Konstantie en lage graad van dynar,iek is voor vee~osveen erg belang
rijk, in een voedselur:e pI B van 100 ha kOLt het nooit tot veengroei
oudat de wind het water te onrustig caakt.
De venen in het haf~ebied waren becroeid Let uitGestrekte Loerasbossen.
I.leer naar het centruL , in de voedselar;.e gebieden werd het bos-aITIer,
wel kwarlen daar berken Ifoor v;.,l. Berkenwotlde in de Kril: penerwaard).
De resterende laabveelli~oerassen zijn te vinden in: de Noordwesthoek
van Overijssel, het l"-E;e Lidden ven FriEesland, het Hollands-Utrechtse
Vechtplassen.;ebied, ~aterland en de plassen van l!ieuvlkoop en .Iaarden.
Restanten van de vroeger uit&ebreide hoogvenen zijn bv. het Fochtel

erveen (Drente), de Enebertsdijksven~~ (Overijssel), het KorenburEer
veen (Achterhoek) en de Pelen (fu·abant).

•

4.2. Ontginnin8 en inpolderinG

•
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De gradiënt van centru:c. naar boe Ze!" verd aarlGegeven door de diverse
soorten Fonteinkruid (waterplanten).

centruw boeze!l
Drijvend
Fontein
kruid

Glan~ig

Fontei '1krui (1

en doorgroeid
Fonte';'nkrui

1ekroesd
Fontein·
kruid

Scheûe
fontein
kruid

•

voedselarL ~s~t~r~o~~4_ ~) voedselrijk

Een sterk Geintensiveerd a.;rarisch .~ebruik heeft de oorspronkelijke
botanische lustoorden ver~nderd in onirteressante vetweiden. Reserva-,
ten zijn vaak Loeilijk in stand te ~ouden teg~nover de inklinkende
ou~evinr (6evaar van irreversibele uitdr00il~ van het veen).
Het belangrijkste geGeven bij het ...anipuleren ~et <le landschappen van
West-Nederland wordt Levo~d door de waterhuishoudinu '

Het centruu van de polder zou ,·reer een producent van schoon water kun
nen vorden.

4.3. Tur~{inning en laagveerr oerassen

Toen het hout op '~s ontstond er behoefte aan een andere energiebron,
o.a. voor de Vlaa'lse industrieën Veen is een belangrijk energiebron.
Verrewe€; de L.eeste fossiele energie or aarde ligt vernoedelijk oPGe
slagen in no.:; bestaande hoo::;venen (Canada, Noord--Azië). Bovendien zijn
deze venen een bel grijke ;>ron van schoon water Naarr.,ate het veen een
voedselarner is is het beter geschikt als brandstof. Het turfsteken
is in de 80-jarige oorlog aan banden ~elegd, Ow ~e voork~len dat er
alleen Laar water over zou blijven. Hen is toen ov"'rgestapt naar het
Pleistoceen, wat een uittocht naar Drente en Overijssel ret zich Lee
bracht. ;'fadien is er nOG een opleving van de turfstekerij ge\Teest in
de Reeuwijkse plassen (Goudse Iijperu~akerij). In 11.\1. Overijssel is nog
in deze eeU\T veen gestoken, 001; in Je 001'10;". Delen daarvan z; jn \-Teer
verland en nu in gebruik als hooiland. Als we in deze gebieden het ver
landingsproces willen }.ontinueren, dan zullen "Te veer Lloeten graven.
VerlandinGsproces effekt van opbouwsuksessie van de plantenGroei vanuit

een oorspronkelijk dynar,isch (nat) riilieu: 1{aterplas,
slootje. v~JverJ e.~.

Het waterrijke ~ilieu nag niet te dyn&.isch zijn. dan is geen planten
Groei llogelijk of het dode orgnnische 1 ateriaal gaat ,{eer Geheel tot
ontbindinb over dan dus geen conservatie. Er is dus een naxiLuL voor
de afbetinc van de plas. waarbuiten geen verlandinc optreedt door golf··
slag en stroLing wordt de plas eerder sroter (,ro.ter»land). Bv. 1oos
drechtse plassen, 17ieden in H.H. Overijssel, vroe.;er de Haarleoneroeer.
Bij,neer beschutte liGging tussen heuvels en bossen crotere kans op
verl&lding. Beken ~~ rivieren verlanden ook .niet strouinG); wél afge
sneden bochten en oude lopen. Het water ~.ag ook niet te diep zijn,
hoogstens enkele ['eters. Het -'eest <>;unsti..; is :!. 1 .
Verlandingsproces begint !èet diep onuer water op de boden groeiende
soorten, zoals Fonteinkruiden. Bij opstapelino van afgestorven resten,
la.IlGzaarl ondieper worden.
Dan soorten die tot oppervlakte reiken, drijvenè.e bladeren: DY. 'rater
lelie. Ook geheel drijvende planten, bv. Krabbescheer. VervolGens plan
ten die boven water uitreiken bv. Riet of Lisdodde. Daarna soorten die
+ op niveau wa.terspie::;el wortelen, bv. Grote ZegGen-soorten.
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Zeer Grote verscheidenheid. ill verlandin:::;sreeksen. lianut sa. en I_et groot
te. vor.:., li(;;ginq; van ue plas. aar1 van het water etc. Het eest interes
sant zijn verlandingen in Lesotrofe sfeer. Leveren zeer soortenrijke
"trilvenen ' :'et gradiënt j,arakter. Snelhei ,- verlandingsproces ~ Voorbeel
den bekend dat boer in zijn jeugd nOG viste op plaats waar hij later
brandhout kon hakken (+ 40 jaar).
In Zuid--Holland (driehoek. Den Haaó-Rotterdar!-Gouda) \fas vóór de inpol
dering door het turfsteken een zeer Gevarieerd patroon van plassen ont
staan, een vlaar vOGelparadijs "let reigent , zilverreigers kl-rakken en
lepelaars. Het Haarderneer van origine een natuurlijk neer heeft Den
na een nislukte inpolderinu in de 1ge eeuw (oorzaak: te veel kwel uit
het Gooi) weer vol laten lopen. Binnen e,~ eeuw is hier weer een beo
langrijk natuurGebied ontstaan. \-leer l.et lepelaars ~

'.

t•
•

•

Afbezien van ZUld-Llin~urb en enkele plekjes in het uiterste oosten van
lederland (waar afzettin..,sgesteenten uit Carboon Krijt, Secundair en
Tertiair aan de dag komen) bestaat de grootste oppervlakte van onze
"hof,ere" Gronden uit pleistocene gri'1d-, ~and- en leemafzettingen.
Dit losse materiaal werl in de lan",e periode der ijstijden hoofdzakelijk
naar ons land gevoerd door de Grote rlvieren en hier in vaak tientallen
ineters dikke la~en neerl.ele~,d. Op Ie meeste plaatsen zit de vaste ondergrond
dan ook honderden meters diep beneden het maaiveld .

. ,
In de:::e vaste onder:;ronc k 01:1 en 'ele breuken voor met daaraan t,e~aard

gaande scholvor.Jing. S~~iwe van ]eze schollen neigen ertoe meer te
zakken dan hun buren, di~ eventueel zelfs omhoog kOluen. Hierdoor vorming
van geologische slenken" (laa;sten) en horsten (bulten).
Op dit stelsel van horsten en slenken berust een belancrijk deel van de
geomorfologie van ons lanr. Het levert er de basis voor in zeer grote
lijnen.

.1ordt door de ·..ens in::;egrepen, bv. gebruik nat Zeggen-r.:oeras als hooi
land dan ontwikkelln,c n.::.t .:;r'lSland. Tlerdt niet ingegrepen dan bosvor
r.:ing Els (voedselrijk) Berk (voedsel~): Broekbos.
Onder voedselarLe 0, .standigheden suksessie naar hoogveen. Veenr.:os groeit
en andere hoobVeenplanten. Uitrijzen veen boven grondwaterspiegel. Pak
ket dode veen~ossen ender levende toplaag houdt recenl<citer vast, laat
overLaat los: Hoogveen levert schoon water aan orlGeving. Kontinue bron.

5. DE HOGERE GROIlDE,; IN HET OOSTE: bi ZUIDEJ

5.1. Geologie, geomurfoloQle

•

Gedurende de voorlaatste ijstijd bedekte het Skandinavische landijs de
noordelijke helft van ,lederland. De uit het noorden aankomende gletschers
~leden met hun verschillende ein~obben de rivierdalen (= geologische
slenken van hierboven) binnen, persten de zand- en leemlagen langs hun
flanken omhoog tot stuWl<cillen (0." heuvels Overijssel fTijrJeGen, Veluwe,
Utrechtse Heuvelrug).



- 19 -

Hierdoor.
a) lokale versterkinG van slen1cen-horsten reliëf
b) voorheen horizontale afzettingen werden deels meer vertikaal opcesteld,

zodat plaatselijk ruli:telij:e zOilatie met Jivrse grondsoorten ont
stond. D9.arop veel lc..l:er lTeer överse bostypen tot ontwikkelinG gekomen.

landijs

stuwwal_-;:'·:::::;"

-
zand

klei ;;zzzz,2ï2/4
zand

grind

zand

Naast dit verfijnende effekt van de landijsgrens (versterkine; ruimtelijke
verschillen) ook verGrove~d resultaat, nl. ~ladstrijken van Gebied dat
midden onder de wassa's ijs kwam te ligGen. lier vorming van laaG kei
leem" (fijngemalen l,>rind en zand) als grondmorene onder het ijspakket
(Hoord-Hederland). Ook aanvoer van kleine en grote steenbrokken (zwerf
stenen) uit Skandinaviè naar .,ederlanè.).
Bij een heen- en weer trekkenve bewecing der Gletschers die later plaats
vond werd een reeks keileenloulten opgestuwd (Texel. Wieringen, Urk, Gaas,
terland, Steenwijk. Coevorden).

De voorlaatste ijstijd (Riss) heeft vooral de grote lij~=n in het reliëf
van Noord·,Nederland gemodelleerd. In le laatste ijstijd (WUrm) en de pe
riode daarna werd de op~ervlakte nog eens @eer in detail hier ruimtelijk

----genivelleerd en ~~ gedenivelleerd.
Daarbij, naast de werking van bevriezen en ontdooien, in hoofdzawc wer
king van strcmlend water en wind. dekzan afzettingen. Opvu~ling uitge
slepen dalen. bv. Gelderse vallei (= rUL~telijke nivellering). aarte
genover fijnschaliue opbouw golvend duinenlandschap met drogere hooS-'
ten en bochtiGe laagten (werden beekdalen of natte kOmDlen). In uoord
Brabant evenwijd.ig lopende rUJ;€;en en slenken, elders (Gelderse Vallei,
Graafschap) netwerk strukturen . In di. t netwerklandschap laten t.,esprei-
de bewoning met losse boerderijen (hoevenlandschap), heden ten dage kern
gebieden voor de bio-industrie.
De fijnste fraktie van het stuivende zand werl ver weggeblazen en h~
te rusten op de luwe hellin3en ~an de Z.O. Veluwe, het Rijk van Nijmegen
en Zuid-Limburg. Ook in Noord-Brabant plaatselijk uitGestrekte löss pa
ketten afgezet.



Hater

Dobbe

Behalve op voorgaande manier kwamen meertjes en kleine plassen (vennen)
langs diverse anJere wegen tot stand, Qeest op basis van een ondoordring
bare laag in de ondergrond (leembanken). In vele van deze vennen later

• •
veengroe~, nog later weer u~tGegraven door de mens.
OorspronkeliJk wel een duizend van dergelijke vennen in ons land met
onderling grote verschillen in patroon- en procesbetrekkingen. Verschil
len in waterhuishoudin~ (flQ~tuaties waterdiepte in velerlei typen: grond
watervennen , ven..l'len met schijngrondwater in komvormic;e bekkens op on
doorlatende laag) verschillen in vorm en grootte verschillen in mate
van beschutting teGen de "ind door al of niet aanwezig reliëf in de
naaste oMGevinG, verschillen in voedselrijkdom ~ extreem arTI tot matig
rijk, in samenhaUL ~et aard onderGrond en ~geving, grootte en mate van
beschutting. Grotere plassen relatief voedselrijker dan kleiner (mate van
dynamiek). Vooral de kleinere tot !.leinste vennen met zeer voedselarm
water in Nederland waren iets bijzonders op \lest-Europese schaal c;ezien.
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Pinco-ruine

Gedurende de toendra-periode van ~rurm-ijstijd waren in Noord-Nederland
(Friesland-Drente) veel pin~o's (uit perrJanent bevroren cron~ opbollen
de ijsbult) ontstaan. ~Iet het warrJer worden van het klilnaat smolten de
ijsbulten weG, een Jnet water bevulde kuil bleef achter, omgeven door
een zandice ringwal van door het ijs opzij gedrukt materiaal (pingo
ruine) .

ijsbult

Pinco

De meeste vennen bij ons ziJn thans hetzij verdwenen (ontwatering) het
zij bedorven door eutrofiërinG. Dit laatste grotenGeels ~oor toevoer water
uit bemeste akkers en weiden, maar ook v~a de lucht (stuivende kunstmest,
stuifmeel van akkers. graslanden en bosse'l) en door toedoen van de re
kreatie (zwemrJen, graven, vuil). Bovendien op vele plaatsen invloed kap
meeuwen die met brote kolonies in vennen nestelen. Aanvoer en concentra
tie van voedingsstoffen (in üe eerste plaats fosfor) uit ,~ilnisbelten,

akkers en weilanden.
Guanotrofie = bemestino door vODelkolonies. Optreden hiervoor kenmerkende
plantesoort is Pi~rusJ naast andere aanwijzers voor benestinc zoals Riet,

De pleistocene gronden in oost· en zuid· Nederland z~Jn ouder dan de holo
cene afzettinc;en in het westen en noorden. OnJer invloed van kl~8at en
plantengroei. boden fauna en menselijke aktiviteit. hebben zich in die oude
re gronden veel tijd vracende processen "an bodemvormi~ kunnen afspelen.

•

5.2. BodenvorQing

,

•

J
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kwelzone ---------- kwelzone

voedselrijk

De beken van Oost. en Zuid-,Iederland behoorden overwe:;end tot het betrek
kelijk zeldz~le 'laaG land type (in te enstellin~ tot. heuvel en beruland
beken). Het waren, door hun berinue verval, traac stromende en sterk kron
kelende 'Taterloopjes Met een deels ei.en flora en vooral fauna. Voedsel.
arm bovenstroQûls. voedselrijk benedenstrooms dus ~radiënten in de stroom..
richting. Voo. ts. 1 van onderlill",e verschillen in formaat stroo~ebi.ed
beschaduwinb door bos e.d. In het bijzonder de kronkels 'nu-en van belang
voer het planten· en dierenlever,. Grote invendige gevarieerdheid in mate
van stromin~sdynamiek, convercente buitenbochten, di,rcrg~nte binnenbochten.
punten met stromil10ssnelheid 0 etc. Inwenà1se ver~chillen in ;rofheid
bodensediment.

Hierdoor ontstaan van v'.le to emtypen al naar de aard der omstandigheden
van livoing, s enstelliu~ rond t~7e van begroeiin~ e.d.
Verplaatsin~ door de neerslag v~~ bepaald uronddeeltjes naar laGer Ge
legen niveau, uitspoeJ ill6 var. bepaalde chenische bestanddelen (. .ineralen •
zouten ). 'anneer een te~el1Krachten aanwezib ziJn die 'eze zaken weer
naar boven lerken (bodenf'mn~ rondwater ) d VOrtl1ng van inspoelin.:;s-
laGen waar Û(' betreffende' elenenten l econcentreerd \Torden. Op zand,..rond,
mede onder invloed van heide~lanten d1e via hun orGanische resten humus
zuren leveren sterLe chemische ü t- en ins >oelill[, die tot vor::!lÎnv van
harde oerbank leidt. Ir "erreindepr'ssies hierop later stabnatie van
regenwater met het ontstaan van vennen als resultaat.
In het algeneen op onze hobere gronden van nature tenaentie tot afname
voedselrijkdo~ van de bovenGTona. lierGoor mogelijkheid tot lokale ont
wikkelinG ruimtelijke contrasten tussen voeaselarme pleistocene en voedsel
rijke holocene cronden, Dit lan's ue Gren~eh van pleistoceen (Oost en
Zuid-Nederland) en holoceen (Ilest- en loor 1 flederland) bv. randen Utrecht
se Heuvelrug en Veluwe en noordrand van lToord··Brabant. Bovendien langs de
randen van de (holocene) beekdal-afzettingen in het pleistocene landschap.

De natuurliJke waterafvoer van de hOt ere oronden verliep deels door onder
grondse strominc (kwel) naar het lagere wester, en noorden deels boven-.
gronds via beken en kleine riviertjes. Ondergrondse af8tromi~ vooral biJ
sterk doorletende zand;:;rond (Veluwe, Utrechtse 'ieuvelrU;;,) boven.c;ronden
vooral bij a&! ezi heid van leemlagen (keileem, e.d)
De kwel uit het grond\mtérreServo1r van de hogere gronden heeft een be
lanGrijke rol cespeeld bij de veenvorninu aar. de rand ervan (constante
watervoorzieninG). Bovendien beheerste deze ~wel door de chemische samen
stellinB van het water (voedsel i.t.v. fosforarm) de kwaliteit van de
verlandin,;sgeneenschappen ~ie' later ontstonden in de uiteegraven veenter..
reinen bij Loosdrecht-Kortenhoef 1 .IT. Overijssel en de Langstraat in Noord
Brabant (Sa:aenspel voedselrijk··ar· "et dominantie van arm).

hOGe
voeds

5.3. Haterhuishoudillg"
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Tegenwoordig nagenoeg al deze beken ekoloGisch verknoeid (vervuilinG,
kanalisatie e.d.). In ~laats van inwendige regulatie (dispersie) nu
uitwendige (concentratie).

5.4. Occupatie door de ~ens

,

De hogere ~elen van Nederland ~orden alle vele duizende jaren bewoond
door landbou~lers, waarbij het ene gebied wat eerder "erd bezet dan het
andere.
Bij de ingebruikne~ing als landbou'~ebieè was de Grootste oP?ervlakte
van het toenmalige lanGschap bedekt met bossen, noerassen en hoogvenen.
Al naar de 'voedselrijkdom en vochti:;heid van de grond kwamen er vele
typen van bossen voor variërend van betrekkelijk droGe en arme (die re··
latief e;emakkelijl: in landbomrterrein konden worden oMgezet). tot zeer
natte en voedselrijke (die eerst later tot veel later in bebruik konden
worden genomen). De bossen van het laatstgenoemde type (broekbossen)
bevonden zich met nane in de beekdalen en in de zones met sterke kwel.
Het laatste voo~beeld van zo'n natuurlijk kwelbos werd omstreeks 1870
ontgonnen (Beekber~erwoudbij Ar~ldoorn).

De bewoners vestiGuen zich in dorpen (Drente Veluwe. Noord-Brabant,
Limpurg,) deels 00]: in apart staande boerderijen (0. a. Gelderse vallei
en Oos~-Gelderland).

Occupatie voornamelijk in het ~rens ebied van hoo,-, en laag. dus randen
beekdalen e.d. Vo~inG van betrekkelijk kleine bemeste akkers (essen,
engen, enken) als voornaamste element voor de landbouw hetzij als ge
meenschappelijke konplexen (dorpen) hetzij als eenmans-akkers (afzon
derlijke hoeven). VorminG c;roenlanden of maden (grasland, weide en
hooiland) in de beekdalen.
Het akkerbedrijf stond centraal, be~esting was de belangrijkste maat
regel (Zoals dat ook heden nog het -eval is in de landbouw in het alge
meen) .
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De bemeste akker had voedin...; van .:Jens eI: ve~ ten oel. Om aan de beno
dibde meststo1'fen te komen ler 1 e rest van het landschap als leverancier
van deze stoffen gebrui t 'i~ ~ebeurd doer zowel een rebelrechte vorm
van 'mijnbouw, als indireKt vi. plantengroei en \ee.

De regelrechte nijntouw beston~ uit heé afLraven van veen (werd ~ebruikt

als brandstof. de as ging a13 qinerale (kunst)mest naar de at~er) en
door het afplagGen van 'e bovengronu var. droGe en vooral vochtige heide
velden en weilanden.
De indirek e mijnbouw t?;ill(, rec tstreeks via het vee (beweiêJ.ng van heide,
grasland en bossen) waarvan ue mest naar Je akker >rerd gebracht dan wel
langs de 0!Jl1feC van onbemes te hooilanden. 001, de menselijke nest en ande
re organische afvalprodukten verdwenen naar de akkers.
Een bijzonder element in heé geheel vormèe de mogelijkheid om de heide
overdag te laten beG;razen door speciale heidescnapen die I s nachts op
stal worden gezet waar ge d~n mest konden deponerp-n. In de loop van het
jaar hoopte deze mest zicll steeds verder op zodat de schapen steeds
hoger kwamen te staan (Potstal). .

hoogveen heide weide hooiland akker

potstal

niets doen

branden

afgraven

brantlen

[;razen gra::er.

•Ilaal.en

niets doen

afhakken

L>razen

mesten

afvoer ~ineralen
<
",fvoer nineralell

6.anvoer
Ot cycling

~~s '('! .., ,
afval t - _ _ ~ akKer ( '.. j l'Ies:L

- - '-_..L~ __ --__ :;.., ~

t~fas /nlD]a~en --:~v~ L

hoo-'Ten 1h11e iweide r hooiland bos
l' I '\ l'

atmosfeer hydrosfeer lithosfeer
"
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via de overGebleven as
en daarmee de Groei van
de schapen vrerden opge-

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

Het is goeü te beseffen dat de woJerne ~kkerbouw enorme hoeveelheden mest
stoffen Gebruikt, ~rotendeels afk~lstiw uit Gebieden elders in de wereld
of uit de chemische industrie. 6iet alleen de tegenwoordige akkers waar
ook de bemeste graslanden zijn te beschouwen als agrarische terreinen op
industriële basis. Het verschil tussen akker en grasland is dan ook zeer
relatief. Zeer veel Grasland wordt al geheel als akker behandeld. met
ploegen, bemesten. inzaalen en al.
Bovendien Gaat men er steeds meer toe over ~ais te verbouwen als veevoer,
dus oog meer verschuiving richtin~ akker. Niet alleen de onbemeste hooi
landen zijn inmiddels uit o::ns land ver&renen (vroeger vele tienduizende
hectaren, wet jaarlijks duizenden gastarbeiGer-maaiers tijdens de hooipe··
riode in aktie (zGn. h~eke-oaaiers) maar ook bemeste hooilanden zijn
er al nauwelijks lileer , behalve voor c1e produktie van kuil-gras, 10Iaarbij
zwaar wordt venest en al heel vroev in het jaar wordt begonnen met de
eerste van diverse sneden.

Dit type van primitief agrarisch bedrijf (èat ~re ook al in het lage deel
van Nederland en in het rivieren~ebied zijn tegengekomen) was op de hoce
re gronden in ziJn iUoeest vollediGe vorm aamrezig. Allesbij elkaar ::noet
zo'n 90p van de oppervl~~te in ederland tot aan 1~t begin van onze eeuw
op deze wijze 3eëxploiteerd zijn 6e1Teest. Het ~ebruik van het grootste
deel van de beschikbare ruimte als bron van bemestinb voor relatièf klei
ne akkers (vorm van roofbomr') was de belangrijleste bijdrage van de [.Jens
aan de ekologische kwaliteiten (voedselarru, schoon water) van ons land in
vroeger ti j den.
Eeuvrenlanc; was er in
een evenwicht tussen
door de oens. Bij de
heidevelden.
Bij het beheer van de laatste stukJes heide ~ls natuurreservaat dient men
dit evenwicht dus te bewaren,res~. te herstellen, Zonuer afvoer vi~ scha
pen en afplaGGen van de minerale bestanddelen van de grond lrordt deze grond
zo voedselrijk dat zich bos k~l1 ont"ikkelen. Het is dan niet voldoende om
de berken en dennen die nu in de heidereservaten opslaan dood te svuiten,
uit te trekken. af te hakken, op te laten eten door schapen en geiten of af
te branden. Dit ~ijn allemaal maatre~elen die een symptoom bestrijden
maar niet de zaak in de kern aanpakken.
Bovendien ligGen de heidereservaten in een o:ngevinG \raaruit nu veel r.leer
voedingsstoffen in de lucht ver~~en dan vroeger toen ook die omgeving hei
de of boor:veen was el1 Geen ak1ler • \reide of dennebos. Dit laatste betekent
dat er te veel zal moeten worden afGevoerd.
Het vroegere afbranden van heidevelden dienue om
(= minerale mest) de bodem wat aktiever te maken
jonge heideplanten te bevorderen die eerder door
geten dan oude.
Dit brar1den. uet verjonsinJ Var1 de beGroeiinG als resultaat. is een der
duidelijkste voorbeelden Var1 een dOvr de mens iost~1d~ehouden recycling
proces dat een na,.uurlij};e te3enhan.:;er kent in begroeiin...;en elders ter
wereld, die eveneens onder zeer voedsel (fcsfor)a~me omstandi~heden leven.
Daar VOITlt bliksemülslo.g de aar1z~t tot het c;ebeuren.
Het reBelmatiG afbrar1den Var1 helde alleen is evenwel geen geschikte maat
regel om heide in staat te houden. Ket is in feite een vo~ Van bemesting,
Var1 tijdelijke ktiverin,;;.• Alleen afVoer via beweidins door schapen, af··
maaien en afplac;..;en kan uitkomst bieden.

•
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ZUID-LINBURG

In Zuid-LiBburE (net van noordwest naar zuidoost oplopend plateau)
bezit Nederland ekoloGisch een stukje bU1tenland. Dit langt vooral samen
met het reliëf en de bouw van de onderGrond met de oudste afzettingsge
steenten uit ons land, ( ertiair. Krijt Carboon). Randcebied van het
~tidden-Europese heuvel en bergland met grote ruimtelijke afwisseling
in topografie, bodemtypen,klimaattypen e.d. In Zuid-Limbur~ is er al
verschil in hoeveelheid jaarlijkse neerslaG van 700 mm biJ 'aaBtricht
tot 900 bij Vaals. De flora bezit dan ook tientallen soorten die bij ons
alleen of hoofdzai,elijk 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 ekologische kwaliteiten van ber8land,
basis voor veel ruimtelijke afwisseling in levensomstandigheden. In
overig Nederland vele honderden meters dikke lasen. hier plaatselijk
o cm. Juist bij dunne lagen losse brond zal dikte van deze lagen
veel uitmaken Bovendien mogel1jkheid van Gradiënten in dikte.

•
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2) Lokale aanwezicheid (randen platea4 tesen rivier- en beekdalen en ook
in zgn. droGe dalen (= l~acte. zonder beek) van kalkgesteente.

Geeft zeer aparte mogelijkheden voor rlanten- en dierenleven. Ook gun_
stig voor natuurtechnische r:ilieubouw. Verlate, akkers op kalk leveren
al spoediG socrtenrijke ~raslandbeeroeiingen, zoomvegetaties. mantel
gezelschappen e.d. Veel soorten Orchideeën.

3) DalhellinGen met eradiënten in voedselrijkdoru }marbij bovenop een
plateau van oricine voedselarme grind zand- en leemafzettin~en
die vroeger deels bedekt }Taren met l-Jeidevegetaties (Vrou~Tenheide.
Eyserheide e.d.)

6.

•

,

,

van hellingen
groot.

hellingen als zodanig. ve betekenis
het planten- en dierenleven is zeer

4) AanweziGheid van bronnen van diverse typen met ten dele eiüen flora
en fauna.

5) Aanwezigheid van
op zichzelf voor
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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 omgevin~sfaktoren, bv. waterhuishouding, voedselhuisbouding, ef
fekt van beweiding e.d. Hellingen kunnen constantie in mikrowaterhuis
houding bevorderen, de voedsel (fosfor)rijkdom temperen.
Hellingen werken in het algemeen Gunstig voor zeer veel soorten die bet in
ons land tegenwoordig moeilijk hebben. Vele hiervan zijn dan ook mede ver
dwenen door uitvlakking van lokaal reliëf.

Grootste ekolobische r~jkdommen in Zuid-Limburg inmiddels verdwenen.
Nog slechts te vin ~n in natuurreservaten. Zelfs akkerreservaten inge
steld. In de resterende natuurreservaten overigens no~ vele interessan
te vegetatietypen, met name diverse typen loofbos en grasland met tus
sen beide instaande ~ezelschappen. In het zuidelijkste deel van het
Geuldal aanwezigheid van Zinkflora, net o.a. Zinkviooltje.
Gebonden aan plekken met relatief veel zink en lood in de grond (Zink
en loodmijnen in België). Grond ,noet tevens voedselarm zijn en grasland
moet extensief beweid of gehooid worden. In de bomen van Zuid-Limburg
(althans populier, soms ook appels en meidoorn) nog vaak Vogellijm
Maretak of ~~stel, wintergroenehalfparasiet die overal in Europa op
kalkrijkdam van de bodem wijst .

•
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