
2zijn, m
aar een duidelijk causaal-analytisch karakter dragen. D

it zal m
et na

m
e vorm

 w
orden gegeven door onderzoek over de interakties tussen 

populaties van de verschillende groepen organism
en (prim

aire produ
centen, herbivoren, predatoren en bodem

organism
en) en de invloed die 

deze groepen hebben op essentiële 
oecosysteem

funkties zoals de pri
m

aire produktie, de dynam
iek van organische stof in de bodem

, de pro
tonenhuishouding en de m

ineralisatie van 
voedingsstoffen. 

Juist deze 
processen bepalen voor een belangrijk deel de soortensam

enstelling van 
natuurlijke oecosystem

en. V
eranderingen in externe faktoren (atm

osferi
sche depositie van stikstof- en zw

avelverbindingen, toenam
e C

O
a-niveau, 

veranderingen in regionale hydrologie) hebben een belangrijke invloed 
op de genoem

de oecosysteem
processen en hebben vooral via deze w

eg 
belangrijke consequenties voor de biologische diversiteit. V

oor de voor
spelling van 

de lange-term
ijn effekten van veranderingen in bijv. N

-de- 
positie, klim

aat of beheersregim
e op de soortensam

enstelling w
orden si

m
ulatiem

odellen ontw
ikkeld, die zow

el de veranderingen in de verschil
lende oecosysteem

funkties berekenen ais de consequenties van die ver
anderingen voor het voorkom

en van plante- en diersoorten. M
et deze 

m
odellen kunnen niet alleen de lange-term

ijn effekten van de verschil
lende beheers- en inrichtingsvarianten w

orden berekend, m
aar is het ook 

m
ogelijk analyses uit te voeren van de consequenties van verschillende 

beleidsscenario's.
D

e keuze voor de hierboven gegeven profilering is gebaseerd op de vier 
volgende argum

enten:
1. D

e gekozen benadering geeft de m
eest direkte m

ogelijkheden voor de 
vertaling van de resultaten van fundam

enteel oecologisch onderzoek 
naar inzichten die bruikbaar zijn voor het beleid t.a.v. natuur, m

ilieu en 
landbouw

.
2. D

e om
geving binnen de L

andbouw
universiteit geeft unieke m

ogelijk
heden voor de bij deze benadering noodzakelijke sam

enw
erking m

et de 
vakgroepen op het terrein van bodem

, w
ater en atm

osfeer (B
odem

kunde 
en G

eologie; W
aterhuishouding; M

eteorologie; L
uchtkw

aliteit) en m
et de 

vakgroepen 
T

heoretische Produktie-ecologie en W
iskunde, die een ex- 

pertisefunktie vervullen t.a.v. sim
ulatie en systeem

analyse.
3. N

auw
e sam

enw
erking m

et het op natuurbeleid en natuurbeheer ge
oriënteerde IBN

-D
LO

 en m
et het A

B-D
LO

, w
aar bodem

oecologie, planten
oecologie en systeem

analyse een belangrijke plaats innem
en, geeft juist 

bij de geschetste benadering extra m
ogelijkheden voor versterking.

4. 
Een 

groot 
deel 

van 
de 

oecologische 
vakgroepen 

op 
de 

andere 
N

ederlandse universiteiten richt zich prim
air op de populatiebiologie, de 

evolutionaire biologie en de oecofysiologie. D
oor de keuze voor het ge

geven profiel onderscheidt de nieuw
e vakgroep ook in het fundam

entele 
deel van haar onderzoek zich duidelijk van de andere universiteiten.

O
m
 

daadw
erkelijk geïntegreerd oecosysteem

-onderzoek m
ogelijk te
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m
aken zullen de secties Plantenoecologie, D

ieroecologie/N
atuurbeheer 

in de T
ropen en B

odem
biologie zich respectievelijk richten op de drie 

functionele com
ponenten van oecosystem

en: de prim
aire producenten; 

de herbivoren en carnivoren; en de "decom
posers". D

aarnaast zal de sec
tie Systeem

oecologie een integrerende rol spelen en de verzam
elde ken

nis operationeel m
aken ten behoeve van het natuurbeheer. H

ierbij zal de 
ontw

ikkeling van sim
ulatiem

odellen van groot belang zijn.
H

et form
atieplan voor de nieuw

e vakgroep is nog niet goedgekeurd. 
W

el is het duidelijk, dat de secties D
ieroecologie/N

atuurbeheer in de 
T

ropen, B
odem

biologie en Systeem
oecologie getrokken zullen w

orden 
door resp. Prof.D

r.H
.H

.T.Prins, Prof.D
r.L

.B
russaard en Prof. D

r. F. B
erend- 

se. O
ver de vervulling van de leerstoel Plantenoecologie m

oet nog een 
beslissing w

orden genom
en.

D
e nieuw

e vakgroep is inm
iddels voor een belangrijk deel gehuisvest 

op het com
plex B

orn-Zuid. A
lleen de sectie D

ieroecologie/N
atuurbeheer 

in de T
ropen is nog niet verhuisd. Er w

ordt naar gestreefd de gehele vak
groep voor het einde van 1994 op het com

plex B
orn-Zuid te huisvesten. 

D
efinitieve beslissingen over de noodzakelijke nieuw

bouw
 m

oeten echter 
nog w

orden genom
en.

Frank B
erendse

V
akgroep T

errestrische O
ecologie en N

atuurbeheer, LU
W

, B
ornsesteeg 47,

6708 PD
 W

ageningen

D
e S

c
h
e
ld

e
, e

e
n
 U

n
ie

k
e
 R

iv
ier

D
r.Patrick M

eire, Instituut voor N
atuurbehoud in V

laanderen

N
ederlanders hebben het vaak over de grote natuurw

aarden van de 
W

addenzee, de O
osterschelde, de O

ostvaardersplassen, de grote rivie
ren, m

aar vergeten m
eestal de Schelde. M

et haar 350 kilom
eter m

ag de 
Schelde dan w

el klein zijn in vergelijking m
et andere rivieren, toch vorm

t 
het estuarium

 van de rivier, genoem
d de Z

eeschelde op B
elgisch en de 

W
esterschelde op N

ederlands grondgebied, een om
vangrijk en uniek 

zout-, brak- en zoetw
atergetijdensysteem

. L
angs de oevers liggen grote 

schorren w
aarvan het V

erdronken Land van Saeftinge het bekendst is. D
e 

schorren in het zoetw
atergetijdengebied, vaak echter vloedbossen, doen 

w
at ecologische w

aarde betreft evenw
el niet onder voor Saeftinge. A

is 
w

e die grote bestaande en potentiële natuurw
aarden van het estuarium
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4bekijken, vind ik het fout dat naar de Schelde steeds verw
ezen w

ordt ais 
de vuilnisbak van E

uropa. T
oegegeven, de vervuiling van de Schelde is 

een zeer groot probleem
, m

aar dit kan aangepakt w
orden evenals de ve

le andere problem
en van het gebied.

N
aar een integratie van functies

D
ie aanpak m

oet op tw
ee grote pijlers rusten: een geïntegreerde aanpak, 

die inherent een m
ultidisciplinaire aanpak vereist. D

e tijd is voorbij dat 
een w

aterbeheerder zich op één enkele functie van de rivier kon toespit
sen. H

et gaat erom
 ook oog te krijgen voor de natuurlijke w

aarden en de 
andere functies die een rivier kan hebben. E

ssentieel hierbij is dat w
e de 

natuur niet m
oeten proberen te beheersen, w

ant dan kom
 je uiteindelijk 

m
eestal fout te zitten. W

e m
oeten proberen de beoogde doelstellingen 

van de verschillende functies op elkaar af te stem
m

en en m
axim

aal in te 
passen binnen de natuurlijke randvoorw

aarden. G
econtroleerde over

strom
ingsgebieden langs het estuarium

 m
ogen bijvoorbeeld niet enkel 

w
orden gezien ais bescherm

ing tegen extrem
e w

aterstanden, m
aar m

oe
ten geïntegreerd w

orden in het volledige estuariene ecosysteem
. O

p die 
m

anier kunnen ze belangrijke sedim
entatiegebieden w

orden, een rol spe
len in de nutriëntenbalans en zich ontw

ikkelen tot w
aardevolle natuurge

bieden. D
e w

aterafvoer, de baggerw
erken, de dijkw

erken en het ecolo
gisch functioneren van de rivier kunnen niet Ios van elkaar w

orden gezien 
en er zijn diverse scenario's van ingrepen voorhanden die een globale 
m

eerw
aarde realiseren. W

e m
oeten die w

el w
illen onderzoeken en daar 

is sam
enw

erking voor nodig.

M
ilieu Im

pact Studie
A

is ecoloog m
oet je begrip ontw

ikkelen voor het w
erk van de ingenieur 

en om
gekeerd, anders lukt het je nooit sam

en te w
erken aan een derge

lijk integraal project. T
ot voor kort w

erden plannen gem
aakt door ingeni

eurs en w
erden ecologen pas in de allerlaatste fase of helem

aal niet ge
consulteerd. In het beste geval kon alleen de grootste schade aan de na
tuur w

orden beperkt. V
oor de afw

erking van het Sigm
aplan (de evenknie 

van bet N
ederlandse D

eltaplan voor de Z
eeschelde) is begin dit jaar door 

de V
laam

se regering, dank zij een im
puls van M

inister de B
atselier, beslist 

om
 een globale M

ilieu Im
pact Studie op te stellen. In deze studie w

erken 
ecologen en ingenieurs sam

en verschillende alternatieven uit. D
it vorm

t 
hopelijk de aanzet tot een w

ezenlijke verandering in de verhouding tussen 
ecologen en w

aterbouw
ers in V

laanderen.

H
et Schelde-estuarium

: een voorbeeld?
Ik ben ervan overtuigd dat, ais w

e erin slagen om
 in de kom

ende jaren op 
een geïntegreerde en grensoverschrijdende w

ijze de problem
en aan te 

pakken, w
e de Schelde kunnen redden en een sam

enhang kunnen creëren
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in alle functies, van econom
ie tot aan ecologie. G

rote schepen m
oeten de 

haven van A
ntw

erpen kunnen bereiken terw
ijl langs de oevers en in het 

valleigebied grote en rijke natuurgebieden liggen zonder dat m
ensen hoe

ven te vrezen voor overstrom
ing en dijkdoorbraken. K

ortom
, een gebied 

goed om
 in te leven. M

et een dergelijk positief beeld van de Schelde kun
nen w

e het m
aatschappelijke draagvlak creëren dat het m

ogelijk m
aakt dit 

te realiseren. Indien w
e er niet in slagen, dan verspelen w

ij het recht van 
spreken over de m

ilieu-im
pact van diverse grootschalige projecten in ont

w
ikkelingslanden. Lukt het w

el, dan hebben w
e een belangrijk voorbeeld.

D
e afgelopen m

aanden verschijnen m
et enige regelm

aat in m
eerdere 

dagbladen opiniërende artikelen over de verhouding tussen natuur en 
cultuur in het landschap, m

eer in het bijzonder over de tegenstelling tus
sen natuurbehoud en natuurontw

ikkeling. Jan N
eefjes en hians B

leum
ink 

lieten in T
rouw

 van 18 juni daarover hun licht schijnen. D
ick B

ai reageer
de daarop in T

rouw
 van 25 juni. V

erw
onderlijk is de aandacht voor dit on

derw
erp niet. Sinds het verschijnen van het N

atuurbeleidsplan in 1990 is 
er in het natuurbeleid van de rijksoverheid een herkenbare plaats inge
ruim

d voor natuurontw
ikkeling: het terugw

innen van ruim
te voor na

tuur. R
ecentelijk heeft ook de behandeling van het S

tructuurschem
a 

G
roene R

uim
te in de T

w
eede K

am
er plaatsgevonden, w

aarbij nadrukke
lijk ook de verhouding landbouw

 en natuur aan de orde kw
am

. In het 
spanningsveld van “nieuw

e natuur" en "boerennatuur" bevindt zich nu 
het natuurbeleid.

O
P

IN
IE

-I. N
a
tu

u
r z

o
a
ls n

a
tu

u
r b

e
d

o
e
ld

 is?

door Jan N
eefjes en H

ans B
leum

ink

Leve de natuur, w
eg m

et de m
ens! D

at is het m
otto w

aaronder natuur- 
ontw

ikkelaars nieuw
e natuur ontw

ikkelen. M
et dit uitgangspunt breken zij 

m
et opvattingen over natuur en cultuur die diep in onze sam

enleving zijn 
gew

orteld. N
ieuw

e natuur m
oet w

orden ingericht op grond van ecologi
sche uitgangspunten, aldus de natuurontw

ikkelaars. Sporen van m
ense

lijke invloed m
oeten zo m

ogelijk w
orden uitgew

ist. D
it w

etenschappelijke 
natuurbeeld heeft negatieve gevolgen voor de andere functies van het 
landelijk gebied.

B
innen de natuurbescherm

ingsw
ereld w

ordt sinds jaren een debat ge-
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