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XI

VOORWOORD

In de zomer van 1979 deed ik onderzoek in het toekomstige natio—

nale park Dwthge1oo-Ruinen. Dit onderzoek werd uitgevoerd in

gezamenhijke opdracht van de Vereniging tot Behoud van Natuur—

monumenten in Nederland en het Consulentschap voor de Openlucht-

recreatie, ressort Noord. Aanleiding tot het onderzoek was de

beleidsvraag wat er flu eigenlijk met de recreatie in dit natio—

nale parkgebied moet gebeuren.

De bedoeling was dat ik gegevens zou verzamelen waaruit zou

kunnen blijken of, en in hoeverre, de recreatie in dit gebied

werkelijk schadelijk was voor de natuur en ook op welke wijze

de recreatie er in minder schadelijke banen geleid zou kunnen

worden.

1k begon mijn speurtocht uiteraard met een terreinverkenning,

niet alleen van het prachtige natuurgebied, maar ook van het

onderzoeksterrein in meer figuurlijke zin. Het viel niet mee

om in korte tijd hiervan een globaal overzicht te krijgen.

Behalve door mijn eigen onbekendheid met de materie kwam dit

omdat het onderzoeksterrein waarop ik vanuit deze beleidsvraag

werd losgelaten, geen aaneengesloten geheel vormde.

1k kon niet of nauwelijks terugvallen op bestaande inleidende

of overzichts literatuur. 1k ben aan de beantwoording van de

concrete onderzoeksvragen begonnen zonder mijn terreinverkenningen

voltooid te hebben,

In deze scriptie heb ik het terrein nog eens opnieuw verkend,

niet alleen voor mezeif, maar vooral voor diegenen die na mij

dit terrein willen gaan betreden of die er al ronddolen.

Het voor u liggende drukwerk heeft de pretentie een inleiding

in het onderzoeks en beleidsterrein te zijn dat zich bevindt

achter de thans actuele vraag, wat we met de recreatie in de

nationale parken aan: moeten,

Dit werkstuk is bestemd voor al diegenen die als onderzoeker

of beleidsmaker betrokken zijn bij de inrichting en het beheer

van nationale parken of soortgelijke grote natuurgebieden en in

het bijzonder bij de afweging tussen recreatie en natuurbehoud

die daar zal moeten plaatsvinden: voor beheerders, bestuurders,

politici, belanghebbenden, actiegroepen en voor onderzoekers die

zich bezig houden met de recreatie in natuurgebieden en met de

invloed van de recreatie op de natuur.
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Vanuit het Planologisch Demografisch Instituut werd deze scripti

begeleid door Drs. M, Wingers.

Voor hoofdstuk 6 (invloed op de fauna) heb 1k gebruik gemaakt va

de adviezen van A.J, van Dijk.

Het typewerk werd verzorgd door M. Woltering.

Al deze mensen: hartelijk bedankt,

Jan Gerhard Addink.
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SAMENVATTING

H.1 Inleiding

In deze scr.iptie is geprobeerd de gegevens, inzichten en overwecjingen

aan te dragen die van belang kunnen zijn bij de afweging die bij de
inrichtin en het beheer van nationale parken en soortgelijke natuur-

gebieden gemaakt moet worden tussen landrecreatie en natuurbehoud
Er wordt ingegaan op het belang voor de samenleving van recreatie

(hoofdstuk 3) en van de natuur (hoofdstuk 4), op de invloed van de

recreatie op de vegetatie (hoofdstuk 5) en de fauna (hoofd.stuk 6) en

op de mogelijkheden om deze invloed te beperken (hoofdstuk 7).

H.2 Ecologische theorie

Een belangrijk gegeven uit de ecologische theorie waarvan in deze

scriptie gebruik gemaakt zal worden is het gegeven dat een eco—
systeem (= een systeem van een levensgemeenschap van planten en/of

dieren en de daarmee in wisseiwerking verkerende omgëving) in de
loop van de successie (= spontane opeenvolging van ecosystemen in
de tijd) gewoonlijk een afname aan dynamiek (= mate van verander—
lijkheid en onrust in een ecosysteem) te zien geeft en een toename
van de variatie van soorten,

H.3 Het belang van de recreatie. in de nationale parken,

Mede aan de hand van een aantal definities van het begrip recreatie

en aan de hand van hetgeen in overheidspublicaties als de waarde

van recreatie omschreven is, kan de vraag naar het belang van

recreatie als volgt beantwoord worden:

recreatie geeft genoegen of voldoening. (1) Het kan ontspannend

zijn (2) en een vorrriende waarde hebben, (3) In de recreatie kunnen

soms nieuwe waarden, houdingen en gedragswijzen ontdekt en uit

geprobeerd worden. (4)

Ret onder 1 en 2 gestelde is zonder meer ook van toepassing op de

recreatie in de nationale parken. De vorrnende waarde van de recreatie

in de nationale parken is gelegen in het ervaren, bewust worden en

leren kennen van de natuur, De vorminqsmoqelijkheden op dit aebied

zijn echter beperkt omdat er in de nationale parken alleen rnaar

plaats is voor een beschouwend omgaan met de natuur en nauwelijks
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van een handelend en hanterend omgaan. Als situatie van waaruit een

nieuwe verhouding tot de natuur aangegaan kan worden lijken de

nationale parken weinig qeschikt. Juist de meest elementaire relatie

met de natuur, de relatie die tevens het meest aan vernieuwinc toe

is: de cjebruiksrelatie kan in de nationale parken niet aangegaan

worden. Tengevolge hiervan bestaat zelfs het gevaar van idealiserin9

en romantiserinq van de natuur.

Op grond van de bovenstaande omschrijving van het belang van de

recreatie is het niet goed mogelijk een onderscheid aan te brenc'ten

tussen de verschillende recreatievormen wat betreft hun belanqrijk—

heid voor de samenleving. Wel is het mogelijk de verschillende

recreatie-activiteiten te onderscheiden naar de mate waarin ze aan

een nationaal park gebonden zijn en niet naar elders verplaatst

kunnen worden.

Recreatie—activiteiten zoals natuurstudie, vogelwaarnemen, natuur—

fotografie waarbij dit het geval is ontlenen hieraan relatief een

hogere prioriteit om in een nationaal park mogelijk gemaakt te

worden, dan activiteiten die eventueel ook elders plaats kunnen

vinden, zoals racefietsen, sport en spel, trimmen en crossen.

FI.4 Het belang van de natuur in de nationale parken.

Het belang van de natuur in de nationale parken kan weergegeven

worden aan de hand van de opsomming van functies van het natuurlijk

milieu zoals die in het "Globaal Ecoloqisch Model" zijn vermeld

(zie hiervoor figuur 4.2 op blz. 39). Onder een functie wordt hier

verstaan de mogelijkheid om een behoefte uit de samenleving te

bevredigen.

Om te bepalen in hoeverre de nationale parken voor de verschillende

functies van het natuurlijk milieu van belang zijn moeten de vier

volgende vragen beantwoord worden,

1) In hoeverre zijn de nationale parken geschikt voor de betreffende

functie.

2) In hoeverre kan de functie eventueel ook elders uitgeoefend worder

Beide bovenstaande vragen kunnen beantwoord worden door na te gaan

In hoeverre het natuurlijk milieu in en buiten de nationale parker

de eigenschappen heeft die bepalend zijn voor de geschiktheid

van het natuurlijk milieu om de verschillende functies te ver—

vullen (de zogenaamde criteria van functie—vervulling)
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3) In hoeverre is de vervulling van de functie strijdig met de doel--

stelling van de nationale parken.

Voor met de doelstelling strijdige functies is geen plaats in

een nationaal park. De drie bovengenoemde vracen worden in 4,3.2

t/m 4.3.6 beantwoord. In figuur 4.2 op blz. 39 zijn deze ant-

woorden door middel van een cijfercode aangeduid.

4) Wat is het maatschappelijk belang van de verschillende functies.

Een (waarde)oordeel hierover wordt niet gegeven. Wel wordt de

maatschappelijke betekenis van de verschiliende functies beschreven

(in4.3.2t/rn4.3,6),

De nationale parken blijken vooral van belang voor toegepast en

zuiver wetenschappelijk onderzoek, voor educatieve doeleinden, als

reservoir van plantensoorten en erfelijke eigenschappen die nu of

in de toekoinst van nut kunnen zijn voor de samenleving en voor

recreatie-vormen die aan dergelijke gebieden gebonden zijn. Voor deze

functies zijn de nationale parken bij uitstek geschikt. Ze kunnen

moeilijk elders vervuld worden. In mindere mate geldt dit ook voor

de signaalfunctie / die uitcjeoefend wordt door soorten organismen die

door hun verschijnen, verdwijnen of door hun gedrag waarschuwen dat

er jets mis is in het natuurlijk milieu en voor de functies: zee—

weringuinen)en waterproductie (duinen en hocie zandgronden)

We kunnen nu stellen dat de eigenschappen van de nationale parken

die overeenkomen met de criteria voor functievervulling van boven—

genoemde functies (zie hiervoor de onderstreepte criteria in

figuur 4.2 op blz. 39) tevens geschikte criteria zijn om de aan-

tasting van het belang van de nationale parken (= het vermogen

om bovengenoemde functies te vervullen) aan af te meten.

We kunnen daarbij die eigenschappen die niet door de recreatie be—

invloed kunnen worden buiten beschouwing laten en bovendien soms

meerdere criteria in één criterium samenvatten.

Aldu kunnen we ervan uitgaan dat we een redelijk nauwkeurig beeld

van de schade door de recreatie ]cunnen krijgen als we kijken naar

de veranderingen in de volgende criteria;

a) de verscheidenheid aan plantensoorten, diersoorten en levens-

gemeenschappen,

b) het voorkomen van zeldzame plantensoorten, diersoorten en levens—

gemeenschappen
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c) (in minder mate) de natuurlijkheid van het gebied.

Om een beeld te krijgen van de schade over een langere termijn is

ook de hersteitijd van belang.

Dc verscheidenheid kan bepaald worden door het aantal soorten per

oppervlakte—eenheid te meten. De zeidzaamheid door na te gaan in

hoeveel van de 1671 uurhokken (= 5 x 5 km. hokken) waarin Nederland

verdeeld is, de betreffende soort voorkomt,

Om de natuuriijkheid te meten zijn geen eenvoudige iuantietatieve

methoden voorhanden. De hersteltijd kan behalve door de tijd nodiçt

voor spontaan herstel cemeten worden door te schatten hoeveel jaren

het ecosysteem in ontwi]ckeling teruggezet wordt.

H.5 De invloed van de recreatie op de vegetatie.

De beInvloeding van de vegetatie door recreatie—activiteiten wordt

voornamelijk veroorzaakt door betreding: de pianten worden vertrapt

en de bodem wordt verdicht of kapot- of losgetrapt.

Hierdoor verandert eerst de soort samenstelling van de begroeiTng.

Vroeger of later, afhankeiijk van de bodernsamenstelling, wordt dit

gevolqd door het ontstaan van paadjes en kale plekken. Deze nodigen

op zich weer uit tot verder betreden en vertoeven. Aldus ontstaat

een zichzelf versterkend proces van benvloeding. Dit proces zal

het sneist verlopen op plaatsen waar een grote aantrekkelijkheid

samenaaat met een grote kwetsbaarheid, zoals zandverstuivingen, yen—

oevers, jeneverbesstruweien en zonnicre droqe zuidhellingen in de

duinen. Dit proces gaat door tot een evenwichtsituatie bereikt is.

Beiangrijk gegeven hierbij is dat de recreatiedruk die nodig is om

een bestaande kale piek te onderhouden in het algemeen kieiner is

dan de druk die nodig is om een kale pick te doen ontstaan.

Ecoiogisch gezien betekent betreding in aile gevallen dat de

dynamiek ter plaatse verhoocTd wordt, Uitqaande van dit gegeven kunnen

we op grond van de ecoioqische theorie verwachten dat de variatie

aan soorten zal afnemen. Anderzijds kunnen we echter verwachten dat

door betreding de soortenrijkdom toeneemt doordat betreding extra

variatie aanbrengt in het milieu. Uit de onderzoeksgeqevens komen

beide tendenzen naar voren. Het laatste effect overheerst in de

overgancszone tussen pad en onbetreden terrein, Op de schaal van een

groter gebied is het eerste effect belangrijker,
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Uit de onderzoeksgeqevens komt zeer duidelijk naar voren dat in bijna

alle gevallen, onder invloed van betredincj,de zeldzaamheidswaarde

van de ter plaatse voorkornende soorten planten en plantengemeen—

schappen achteruit gaat. Op grond van de ecoloqische theorie en

op grond van het feit dat betreding flu eenmaal een weinig zeldzaam

verschijnsel is was jets derqelijks oak te verwachteri. Het blijkt

dat de op het eigefl karakter van het cebied afqestemde vecretatie

onder invloed van betreding verclwijnt en plaats maakt voor een veae—

tatie van minder specifieke ruigte- weide— of tredplanten.

Voor de meeste ecosystemen is betreding een onnatuurlijk verschijnsel

waarop ze geen systeem—eigen antwoord hebben. De natuurlijkheid van

de vegetatie wordt er necatief door benv1oed. Dit is niet per

definitie het geval in de duinen viak bij zee en in stuifzanden.

Hier komen oak van nature verstuivingen voor. Het gevaar van be-

treding bestaat er hier uit dat het natuurlijk evenwicht tussen in

verstuiving gera]cen en overgroeid raken erdoor verschoven wordt.

Vegetaties die nag maar een korte ontwikkeling achter zich hebben

(pionierfasen) en vegetatie op vruchtbare gronden herstellen zich

het aemakkelijkst.

In 5.4.2zijn gegevens vermeld over de relatieve kwetsbaarheid van

een aantal vegetatie typen en plantensoorten.

Uiterst kwetsbaar zijn kortmos—vegetaties en venoevers.

In. 5.4.3 zijn enkele absolute kwetsbaarheidscijfers gegeven. Hier—

onder wordt verstaan het in hoeveelheden uitgedrukte verband tussen

de mate van betreding en de mate van verandering van de vegetatie.

Het aantal passanten dat nodig was am een aantal verschillende typen

vegetatie tat 50% van de oorspronkelijke bedekking of biomassa te

reduceren varieerde, afhankelijk van het type veaetatie, tussen de

48 en 1828 per jaar.

Van de verschillende factoren die van invloed zijn op de kwetsbaar-

heid (de mate van dynamiek, de aard van de dynamiek, de fysische

eigenschappen van de vegetatie en de productiviteit) bleek de

laatste factor het belangrijkst.

In alle gebieden waar betredingsonderzoek is gedaan kon de invloed

van de recreatie duidelijk warden aanqetaond.



XVIII

Ook kon overal een toename van de beinvloeding worden aanqetoond.

De situatie op de Waddeneilanden bleek het ernstigst. De gemiddelde

paddichtheid in de duinen van de eilanden varieerde in 1975 van

375 tot 630 meter per ha. Hier was van 1969 tot 1975 de oppervlakte

aan verstuivingen toegenomen met 283%. De toename van de paddicht-

heid varieerde van 10 tot 60%.

In 4eyendel, bij Wassenaar, waarschijnlijk het drukst bezochte

duingebied op het vaste land (5000 a 6000 bezoekers per ha. per jaar)

ginq een paddichtheid van 900 meter per ha. in 1973 samen met een

situatie waarbij 75% van het terrein mm of meer beTnvloed was.

In de overige duingebieden van het vaste land was de situatie minder

ernstig.

In de duinen tussen IJmuiden en Den Haaa was de paddichtheid in 1977

gemiddeld 61 meter per ha. bij een bezoekersdrukte van 635 bezoekers

per ha. per jaar. In tien jaar was de paddichtheid 11% gestegen.

Van drie gebieden op de hoge zandgronden zijn gecievens vermeld.

Het percentage van het terrein dat mm of meer beTnvloed was, was

hier respectievelijk 29, 23 en 3%. Dit laatste bij een bezoekers-

drukte van 48 personen per ha. per jaar.

Tenslotte nog jets over het achterlaten van afval en het meenemen

van planten.

Het achterlaten van afval heeft een voedselverrijkend effect, waar—

door er andere meer algemene plantensoorten verschijnen. Vooral

voedselarme gronden en vennen zijn hiervoor gevoelig.

Uit verschillende streken zijn zeldzame plantensoorten (o.a.orchideeën

verdwenen (mede) door de activiteiten van verzamelaars en amateur—

tuinlieden.

H.6 De invloed van de recreatie op de fauna.

De meeste aandacht wordt bier besteed aan de invloed op de vocjels.

Benvloeding vindt voornamelijk plaats door verstoring. Welke reactie

de vogels ook op verstoring vertonen, onrustig worden, zich schuil

houden, of wegvliegen, elke verstorinç kost de vogels tijd en

enerqie die ze ook nodia hebben voor andere noodzakelijke activi-

teiten, zoals rusten, ruien, trekken, voedsel zoeken en zich voort—

planten. Gevoig van verstoring kan zijn verminderde conditie, levens-

kansen en broedsucces en daardoor en door het wegtrekken van de

vogels uit bet verstoorde gebied, een verminderinci van de populatie-

grootte.



Over de invloed van verstoring op het gedrag van wadvogels zijn vrij

veel gegevens bekend.

Wandelaars die over het wad lopen zullen vaak 1000 tot 2000 vogels

die daar voedsel zoeken, teqelijk verjagen. Veel van deze vogels

zullen om verschillende redenen niet naar andere plaatsen kunnen uit--

wijken, hun fourageerperiode wordt door die verstoring dus enige tijd

onderbroken. Na vijf kwartier zal op de verstoorde plaatsen noq maar

49 tot 69% van het aantal vogels van voor de verstoring aanweziq

zijn.

Herhaalde verstoring van een zogenaamde hoogwatervluchtplaats, waar

de wadvogels gewoonlijk de volgende eb afwachten kan ten gevolge

hebben dat de vogels naar een minder gunstig gelegen plaats moeten

uitwij ken.

De periode van het jaar waarin de vogels het rneest gevoelig zijn

voor verstoring is de voorplantingstijd (eind februari - eind juli)

Deze periode begint met de territorium— of nestplaatskeuze en

eindigt wanneer de jongen cjrootgebracht zijn. In het begin van de

voortplantingstijd bestaat de grootste kans dat verstoring ten

gevolge heeft dat de vogel het gebied voorgoed verlaat. De mocjelijk-

heid om na verstoring elders opnieuw een territorium te vormen,

een nest te bouwen etc. verschilt van soort tot soort. Bij de Qrote
roofvogels is dit vermoqen gering. Naarmate het seizoen verder ver-

streken is wordt het voor de meeste vogels moeilijker. Wanneer er

eieren of jongen zijn brengt verstoring het risico met zich mee dat

deze tijdens de afwezigheid van de oudervogel door een meeuw— of

kraaiachtige geroofd worden. Ook kunnen de eieren teveel afkoelen.

Een groot aantal factoren zijn van invloed op de mate waarin mense-

lijke activiteiten verstoringen ten gevolge hebben. 1k noem de

belangrijkste:

— de schuwheid van vogels is voor een deel natuurlijk, maar ze

is waarschijnhijk ook voor een gedeelte aangeleerd en het gevolg

van slechte ervaringen met mensen (jacht) . Door de dieren geen

reden tot schuwheid te geven kan de schuwheid wellicht verminderen.

- Vogels zijn vooral visueel ingesteld: in een terrein met dekkincj

(bos en struiken) zullen vogels daarom minder gauw verstoord zijn

dan in een geheel open terrein.

— Verstoring is ernstiger, bij een onrusticj bewegingspatrOOn van de

mens, wanneer men van de aebruikelijke routes afwijkt en wanneer



men lanqere tijd op den paats hlijft. Mede in verband hiermee
brengen loslopende honden, spelende kinderen, fotografen en vogel
waarnemers vaak een veel qrotere verstorinq teweeg dan rustiq
door lopende wandelaars.

— Een reeks van vervoerswijzen met een toenemende mate van ver—
storing is: autorijden, bromfietsen, fietsen wandelen.

— Enkele keren een grote verstoring is minder era dan vele keren een
lichte verstoring.

— 's Ochtends vroeg en 's avonds laat is de kans op verstorinc7 het
grootst.

Een zekere indicatie voor de relatieve gevoeligheid voor verstorinq
van de verschillende vogelsoorten geeft de lijst met opvlieg—
afstanden in bijiage 6.5.0 op blz. 244. De grote dagroofvogels,
vooral havik, kiekendief en buizerd en de grote grondbroeders, waar-
bij met name de wuip steeds genoemd wordt, komen uit de literatuur
als het meest gevoelig voor verstoring naar voren. De klein zang—
vogels lijken weinig gevoeliçj voor verstoring.

Het onderzoek naar de relatie tussen recreatjedrukte en broedvoqel-
dichtheid is bijzonder moeilijk, onder andere door het ontbreken
van voldoende nauwkeurige aegevens en doordat allerlei soms onbekende
factoren mede op het voorkomen en de verspreiding van de vogels van
invloed zijn. Mede hierdoor kan slechts bij een beperkt aantal vogel
soorten de invloed van de recreatie, of de afwezigheid van die in-
vloed, aangetoond worden.

Het meest duidelijk komt een relatie tussen vogeldichtheid en

recreatiedrukte naar voren bij de wuip. Dit verband lijkt loqarit—
misch te zijn. Van 0 tot 1000 personen per ha. per jaar nam de dicht-
heid logaritmisch af. Bij 1000 personen per ha. per jaar was de
dichtheid veelal nul.

De gevoeligheid van tapuit, kievit en buizerd voor drukte komt uit

meerdere onderzoeken naar voren. Vogels waarbij een verband tussen

territoriumdichthejd en drukte kan worden gelegd zijn verder: grutto,
paapje en braamsluiper.

Vogels waarbij een dergelijk verband vermoed kan worden zijn korhoen,

tureluur, de grote dagroofvogels in het alqemeen en de havik in het
bijzonder. Uit de beperkte gegevens over spechten en een aantal

kleine zangvogels komt geen duidelijke negatieve relatie met de
recreatie naar voren.
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Verstoring van zoogdieren heeft voor deze dieren qelijksoortige qe—

volge als hiervoor met betrekking tot de vogels zijn beschreven:

verminderde conditie en overlevingskansen, vermindering van de

populatie-grootte. Dit geldt ook voor de factoren die van invloed

zijn op de mate van verstoring, echter met enkele uitzonderingen.

Zoogdieren zijn in ht algemeen meer op de reuk en het gehoor in-

gessteld. De schuwheid van vooral herten en wilde zwijnen lijkt ge-

makkelijker bemnvloed te kunnen worden, zowel in positieve als in

negatieve richting, door hun ervaringen. Vooral door hun leefwijze

ondervindt het edeihert en het damhert waarschijnlijk eerder hinder

van recratiedrukte dan de ree. Nachtdieren zoals das, bunzing en

steenmarter ondervinden weinig hinder, ook niet van drukte viak bij

hun hol. De vos is wel gevoelig voor drukte bij z'n hol.

H.7 Mogelijkhedefl om het recreatieve gebruik in de qewenste richting te

benv1oeden.

In verband met de moqelijkheden om het recreatieve gebruik van een

natuurgebied te benv1oeden kunnen we aan de recreatie een

aantal verschillende aspecten onderscheiden.

- H_99 geprobeerd zal moeten worden het buiten de paden qaan

en daarnaast ook de andere schadelijke gedragsvormen, zoals bij-

voorbeeld het los laten lopen van honden en het uitsteken van

planten,tegen te gaan.

- geprobeerd zal moeten worden de spreiding van de

recreanten over het gebied in overeenstemming te brengen met de

kwetsbaarheid en/of de waarde van de verschillende terreingedeelten.

- p_ij geprobeerd zal moeten worden de drukte, vooral in het

voorjaar en 's ochtends vroeg en 's avonds laat te beperken.

— Het totale aantal bezoekers: door het verminderen van het totale

aantal bezoekers zullen alle schadelijke gevolgen van het recreatief

gebruik verminderd worden.

Het gedrag waardoor de meeste schade aan de vegetatie veroor-

zaakt wordt en dat ook veel extra onrust teweegbrengt is het buiten

de paden gaan. Het blijkt dat men het rneest buiten de paden qaat rond

plaatsen waar mensen, en vooral mensen met kinderen, langere tijd

vertoeven, zoals rond verblijfsrecratieterreinen, rond speelterreiflen

en spartelvijvers en rond plaatsen waar stationair gerecreerd wordt,

echter mits de begroeilngsstruCtUUr en de overige terreinkenmerken
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aan bepaalde voorwaarden voldoen: men zal eerder buiten de paden

gaan wanneer het landschap en/of de begroeilng een visueel half-open

structuur heeft, bijvoorbeeld in een vrij open gebied met veel reli
of in gebieden met een verspreide struik— en boomgroei en wanneer

de wegen en paden en de voor verblijf bestemde terreingedeeltes niet

duidelijk begrensd zijn, maar geleidelijk in het eiqenlijke natuur-
terrein overgaan. Als bovendien het voor verblijf bestemde terrein

zeif open of minder aantrekkelijk is, zal de uitzwerming nog qroter
zijn (zie ook figuur 7.2.2 op blz. 190).

Onder de bovenomschreven omstandigheden worden de mensen er als het

ware toe uitgenodigd om buiten de paden te gaan. Het buiten de paden

gaan kan in eerste instantie dus beperkt worden door (de omgeving val

de hierboven genoemde "verblijfplaatsen" op een andere wijze vorm
te geven en door dergelijke verblijfplaatsen uitsluitend in een

daarvoor geschikte omgeving aan te leggen. Waar dit niet mogelijk

is zullen de verblijfplaatsen omheind, onbereikbaar gemaakt, op-

geheven of verplaatst moeten worden.

Op plaatsen waar uitsluitend wandelaars en fietsers komen gaat men

in mindere mate buiten de paden. Veelal gebeurt het dan om aan—

trekkelijke of interessante punten te bereiken (vennen, duintoppen)

of om doorsteken te maken. Het buiten de paden gaan kan hier onder

andere tegengegaan worden door te zorgen dat de betreffende punten

via een officieel pad bereikbaar zijn of door te zorgen dat ze

buiten het gezichtsveld van de recreanten blijven.

Bovengenoemde inrichtingsmaatregelen kunnen ondersteund worden door

voorlichting, toezicht en bebording.

Voorlichting is voornamelijk effectief als het gewenste natuur-

vriendelijke gedrag niet minder aantrekkelijk is en weinig moeite

kost. Een goede bebording moet aan een aantal eisen voldoen.

Factoren die van grote invloed zijn op de spreiding van de recreanten

over het gebied zijn de bereikbaarheid per auto, vooral voor statio—

naire recreanten, en de eventuele aanwezigheid van vakantie-accomo-

daties of woonwijken op loopafstand van het terrein. Vooral bet

laatste is niet zozeer een manipuleerbare factor, maar meer een

gegeven waar bij zonering rekening mee gehouden moet worden. Over

de betekenis van attractiepunten en voorzieningen zoals speelweiden,
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speelvijvers en trimbanen voor de zonering is weinig met zekerheid
te zeggen. Uit de beperkte gegevens krijg ik de indruk dat hun in-
vloed op de spreiding van de recreanten vrij gering is. Ze trekken
mogelijk een eigen publiek. Zeer belangrijke, en ook effectief qe-
bleken middelen voor een zonering (op kleinere schaal) zijn de
situering van parkeer— en nicknickpl aatsen het ontsluitingspatroon
en het verloop van wandeiroutes, Door een uitgekiende situering en
onderlinge afstemming van deze drie inrichtinqsfactoren kan de
meest kwetsbare en/of waardevolle natuur ontzien worden ten koste
van een geringe opoffering van de vrijheid van de recreant.
Ook wanneer ze daar niet toe gedwongen worden door parkeerverboden
elders, geven veel mensen er de voorkeur aan om hun auto op een
parkeerplaats neer te zetten, wanneer deze tenminste ergens in het
gebied van hun keuze aanwezig is.

Wandeiroutes zijn overal, vooral bij mensen die onbekend zijn met
het terrein, zeer in trek.

Een wat drastischer zoneringsmiddel is het geheel afsluiten van

bepaalde terreingedeeltes.

De spreiding van de drukte in de tijd kan alleen befnvloed worden

door een toegangsregeling, of door delen van het gebied, wegen, of

parkeerplaatsen tijdelijk af te sluiten.

Behalve door een systeem van toegangskaarten of door een beperking

van het aantal parkeerplaatsen zijn er weinig effectieve maatregelen

om bet totale bezoek aan een natuurgebied te beperken. Het effect

van de meeste maatreqelen is gering of onduidelijk. Attractiepunten

en grotere voorzieningen trekken mogelijk een eigen publiek dat

vaak niet verder bet natuurgebied ingaat. Opheffing of verplaatsinq

hiervan zal dus naar het zich laat aanzien weinig gevolgen bebben

voor de drukte in het eigenlijke natuurgebied. Ook van het creren

van recreatiemogelijkheden elders is waarschijnlijk weinig invloed

op de drukte in een natuurgebied te verwachten. De bereikbaarbeid

voor de dagrecreanten bleek wel de belangrijkste variabele voor de

totale drukte. Echter deze variabele is in veel gevallen gegeven

met de ligging van het gebied ten opzichte van belangrijke bevolkings-

concentraties en vaak moeilijk te veranderen. Een andere belangr±jke

variabele bleek de bekendheid van bet gebied. Het is echter te ver-

wachten dat de gebieden die nationaal park zullen worden daardoor

alleen maar bekender zullen worden.
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De verschillende soorten maatregeien zijn onder andere te onder-

scheiden naar de mate waarin ze belemmeringen aan de recreatie op—

leggen en naar de mate waarin ze de schade aan de natuur inderdaad

tegengaan.

Ideaal zijn combinaties van maatregelen die in hun uitwerking gericht

kunnen worden op uitsluitend die aspecten van de recreatie die ook

werkelijk schadelijk zijn en op die aspecten of delen van de

natuur waar werkelijk schade te vrezen is.

Maatregelen die er op gericht zijn het gedrag of de spreiding te

benv1oeden zijn wat dit betreft vaak beter dan maatregelen die er

op gericht zijn het totale aantal bezoekers te verminderen.



1.1 De instellinc van nationale_parker

Legin 1975 naakte de rijksoverhee zogenaaroe cirie toere nota's

cpenbaar. Met ging om een nota betreffende de nationale parken, een

interirnota betreffende de nationale landschapsparken en een ncta

betreffende de relatie tussen landbcuw en natuur- en 1andscbaosehcud.

In de eerstgenoemde regerincTsnota over nationale parken wordt voor

gesteld on'. aan de drie bestaande nationale parken in ens land,

Kennemerduinen, Hoae Veluwe en Veluwezoon'. foci een twintic!tal

nationale parken toe te voeaen. Een nationaal park wordt in c'eze

nota als volgt on'schreven; "Een nationaal park is een aaneences1cten

gebied van tenrninste 1000 hectare, bestaande uit natuurterreinen,

wateren en/of bossen, met een bijzondere natuurlijke en lane-

schappelijke gesteidheid en een bijzonder planten— en dierenleven,

Het gebied is eicendom van de overheid en/of van rechtspersonen

die zich de natuurbescherming ten doel stellen. Met gebied kan ock
geheel of gedeeltelijk in eigendorn zijn bij andere instellinc-en of

particulieren, rnits een duurzaam beheer van het gebied als naticnaal

park verzekerd is. Een nationaal park wordt aangewezen of erkend door

de rijksoverheid en onder toezicht van de overheid als een c'eheel

beheerd, volgens richtlijnen die door de rijksoverheid zijn vast—

gesteld, Doel van het beheer is de instandhoudincj en/cf ontwikkelincT

van de aanwezige natuurwetenschappelijke, landschappelijke en

cultuurhistorische hoec3aniqheden, waar1ij binnen deze doelstelling

mogelijkheden worden geschapen voor het kennis nerren en genieten

van de. schoonheid en de waarde van het gebied"('Nota Nat. Park. blz. 3,4)

De Nota Nationale Parken werd als beleidsvoorneiren van de rec-ering.

aan de tweede kamer aangeboden, De reacties van de tweede kan'er
wareri over het algemeen positief. Zowel in de Structuurvisie Natuur—

en LandschapbehOUd (maart 1977) als in de Regeringsbeslissing op de

Nota Landelijke Cebieden (augustus 1979) werden de voorstellen tot

het instellen van nationale parken overgenomen, Met Structuurschema.

Natuur- en Landschapbehoud (rnei 1981) dat thans cle procedure van de

planologische kernbeslissinci doorloopt noemt tenslotte in totaal

18 crebieden die naast de 3 al hestaande parken voor de status van

1ationaal park in aanmerking kornen (zie ook bijiage 1.1 op blz.229).
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Het Structuurscherna doorloopt momenteel de procedure van de

planologische kernheslissinq.

Ondertussen zijn echter de voorbereidinGen voor het instellen

van nationale parken al op rang qekomen. In cle ruimtelijke plarinen

van iacere overheden worcit al rekenina crehouden met de instellincT

van deze cTebieden. Mede in verhand hierrree zijn in de verschiilencle

provincies en bij de huidiqe beheersinstanties al meer of niinder

uitqewerkte voorstellen ceformu1eerd of noq in studie ret hetrekking

tot onder anciere de heqrenzinci van de betreffende parkcehieden, hun

ontsluiting, hun inrichting, bet beheer en de rnogelijkheden on' de

met de doelstellind van een nationaal park strijdige bestemminqen of

ontwikke1inen te saneren of tegen te cTaan.

1.2 Dplaats I e de na ti onja

Een belangrijk vraaqstuk dat bij deze voorhereidincen aan de orde

zal komen betreft de plaats van de recreatie in de nationale parken.

Imrners, in de woorden van de Nota Nationale Parken:

"Gelet op de heweegreclenen kan bet doel van cle instelling en het

beheer van nationale parken kort omschreven worcien als: de instand—

houdincT en/of ontwikkelinq van de aldaar aanwezicie natuurlijke en

halfnatuurlijke levensgemeenschappen. Aan een dergelijke instand-

houdinq liqqen hehalve zuiver wetenschappelijke en zo1ocTische

rotieven ook sociale rnotieven ten cirondslaq. De nationale parken

zijn namelijk ook van aroot belang in bet kader van een sociaal-

cultureel welzijnsheleid, vooral waar zij een vorirende functie met

betrekking tot de Nederlandse hevolkinq vervullen en in het hijzonder

ook rnogelijkhec1en verschaffen voor een specifieke vorm van vrijetijcis-

bestedin in dc openlucht; het heleven van c3e in de schoonheid van he

lanclschap, de opbouw van de vec'etatie en het aanweziqe planten- en

dierenleven besloten waarclen" (Nota Nationale Parken, hlz,3).

Uit het hovenstaande citaat en oak uit het op de voricTe hladzijde

aangehaalcle, waar een or'schrijvinc' van een nationaal park wordt

cregeven, blijkt dat voor de nationale parken een dubbele doel-

stellincr gelcit. Een hoofddoeistellinq op het cjehied van natuur-

en landschapshehoud en cultuurhistorie en een subdoe1ste11inc

op het qebieci van de recreatie. De recreatieve suhdoelstellinq

is in de Nota Nationale Parken weinict uitciewerkt.
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Wel is duidelijk dat het hier oaat om een sul'doelstelling, ixrmers:

"Bij de inrichting en het beheer van de parken zullen steeds het

hehoud van de aanwezige waarden en het openhouden van moaelijkheden
tot ontwikkeling van cle natuurlijke potenties en van de r'ocelijkheden

tot herstel en ontwikkelino van landschapsschoon en natuurweten—

schappelijke waarden moeten prevaleren ten opzichte van lle anc'ere

ontwikkelincren" (Nota Nationale Parken, blz,3).

1.3 Destrijdigheidtussenhoofd-ensuoelstel1

Iloewel de op bladzijde 1 aancehaalde formulerinq van de recreatieve

suhdoelstellinq het wel suggereert ("waarhij hinnen deze doelstelling')
kan nooit qecjarandeerd worden dat de realiserinc van deze subdoel-

stelling in het geheel niet strijdiq is met c3e hoofdoelstellinq.
ledere r'enselijke activiteit beinvloedt bet natuurlijk milieu en

zal altijcl een verandering van dit milieu teweeghrenqen. Er is
qeen objectief rneetbaar breekpunt dat aancteeft wanneer "de draaq-
kracht" is overschreden, Ook de toelatincT van recreatie zal altijd
enicle, meestal neqatieve invloed op de natuurwaarde van het cebied
hebben. Hieruit kunnen we concluderen dat de twee doelstellingen
die voor de nationale parken cielcien in principe strijdia kunnen zijn.

Bij het opstellen van plannen voor begrenzinc, inrichting, ontsluiting

en beheer van de toekornstige nationale parkcTebieden zullen dan ook

vaak keuzen ciernaakt moeten worden tussen hetcTeen vanuit de hoofddoel-

stellinq en hetc!een vanuit de suhdoelstellinq gewenst is.

Dc belancirijkste wenselijkheclen vanuit de recreatieve suhdoelstellinc

zijn:

—la, Een cjoede bereikbaarheid en ontsluitincj, geleaenheid orn te
wandelen en te fietsen en or' ergens te zitten, ge1ecenheid
om informatie over bet gebied te krijgen en dieren te zien,

lb. Een aantrekkelijk en natuurlijk landschap, een aantrekkelfjke,

interessante vegetatie en een rijk en opvallend dierenleven.

ic. Een zekere mate van rust en stilte.

De belanarijkste wenselijkheden vanuit cle hoofddoelstellinci zijn:

2a. Behoud c.cT, herstel van structuren en elementen die uit
cultuurhistorisch ooctpunt van belang zijn,

2b. Behoud c,q, herstel van structuren en elementen die uit

landschappelijk oogpunt waardevol zijn,

2c. De instandhouding c.q. de ontwikkelinci van de aanweziqe



4

natuurlijke en halfnatuurlijke levensaerreenschappen en van

hun natuurwetenschappelijke hoedanictheden.

De 5 laatstaenoernde van cleze 6 wenselijkheden zullen in het algemeen

vrij qoed sarnen kunnen gaan. De onder la cienoeirde wenselijkheden

zullen echter in veel qevallen niet samencTaan met de overiqe

wenselijkheden. Er is een zekere r'ate van strijdiqheic9. De he1anc-

rijkste en meest prohlematische strijdicrheid waar we in de nationale

parken mee te rnaken zullen krijqen is die tussen de onder la en 2c

ctenoemde wenselijkheden. Schade door de recreatie aan veqetatie en

fauna zal,zeker in kwetsbare cTehieden,vaak al optreden als van enicie

merkhare invloed op het landschap of op cultuurhistorische waarden

nog creen sprake is en lang voorc3at de drukte zodaniq is toegenornen

dat de rnensen zich er aan caan storen, De he1ancrijkstekeuzen die

bij de inrichtinci en het heheer van de nationale parken voor de

recreatie gemaakt zullen rnoeten worden hetreffen dan ook die tussen

de onder la en 2c genoemde wenselijkheclen.

1 .4 Probleemstelling

In deze scriptie wil ik proberen deze keuzesituatie clie'zich in c3e

nationale parken (maar ook in andere natuurqehieclen) voordoe.t te

verduidelijken. 1k wil proberen in deze scriptie een aantal cecTevens

inzichten en overwegingen aan te dracren die van helanq kunnen zijn hi

het doen van deze keuze tussen recreatie en natuurbehoud,

De keuzen die hier gemaakt moeten worden zullen gebaseerd n'oeten
zijn op:

-kennis van de gevolgen die verschillende recreatieactiviteiten
(kunnen) hebben voor de in een natuurgebied voorkomende planten

en dieren en levensgemeenschappen (hoofdstuk 5 en 6)

-Inzicht in het belang van de recreatiemogelijkheden die de

nationale parken te bieden hebben (hoofdstuk 3)

-Inzicht in het bélang van de natuur zoals die in de nationale

parken aanwezig is (hoofdstuk 4)

-Inzicht in de mate waarin de hetekenis van de nationale parken
voor de recreatie, maar vooral de betekenis voor het natuurbehoud

(dit is immers de hoofddoelstellincr) vermeerderd of verminderd



zal worcien door het wel of niet heperken van de invloed van de

recreatie in deze aehieclen (hoofdstuk 3,4,5,6 en 7).

-Inzicht in de rnogelijkheden die er zijn om de invloed van de

recreatie op de natuur te beperken, door recreatieheperkende

of reculerende maatrece1en (hoofdstuk 7) w//o/4/,
1.5 Inde1inqvandescre

In hoofdstuk 2 zal een uiteenzettinq worden gecteven van de

ecologische theorie waarvan in deze scriptie qehruikt gerraakt worcit

In hoofdstuk 3 zal geprobeerd worden aan te creven waarin het
helang geleqen is van de recreatieirogelijkheclen die cle nationale

parken te hieden hebben, Daarhij zal getracht worden een onclerscheid

aan te brengen tussen de verschillende recreatieactiviteiten,naar

de mate waarin het van belancr is dat ze in de nationale parken
toegelaten zullen worden.

In hoofdstuk 4 zal duidelijk qeniaakt worden waarom de natuur zoals

die in de nationale parken aanweziq is belancTrijk is voor de samen—

levinq. Daarhij zullen een aantal zoqenocrncle evaluatiecriteria aanee-

cTeven wôrden aan de hand waarvan de ernst van dc door de rerreatie
veroorzaakte aantastine van de natuur heoorcleeld kan worden. Cok zal
aangeaeven worden hoe deze criteria ITeetbaar ciemaakt kunnen worcler..

In hoofdstuk 5 zal uiteenaezet worden op welke wijze en in welke

mate recreatleactiviteiten van invloed zijn, en kunnen zijn, op

de veqetatie. Ock zal inaeqaan worden op de kwetshaarheid van de

vecietatie en de factoren die daarop van invloed zijn. In dit

hoofdstuk zullen de door cle recreatie veroorzaakte veranclerinqen

in de vegetatie geevalueerd worden met henuip van de in het
vorige hoofdstuk geaeven eva1uatieciteria.

In hoofdstuk 6 zal op vrijwel analoge wijze als dat in hoofdstuk 5
met betrekking tot de veqetatie is aedaan, aandacht hesteed worden

aan de invloed van de recreatie op de fauna.

In hoofdstuk 7 zal tenslotte een overzicht geaeven worden van de

verschillende recreatiebeperkende of recrulerende maatreeelen die
qenomen kunnen worden om de schade aan de natuur tejen te gaan.
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In het bijzonder zal daarbij aanclacht hesteed worden aan de te

verwachten effectiviteit van deze maatrecrelen.

1.6 Nadereafhakeninvanhetonderwe

Hierhoven is in grote lijnen de ophouw van de scriptie weercrecfeven.

Daarhij is uiteraarcl de nadruk cieleacl op hetaeen in cUt werl-stuk
aan de orde zal kornen. Voor de duidelijkheid is het echter ook nodicT
hier te vermelden op welke aspecten niet zal worden inqec'aa.n. Dit zal
ik hieronder in het kort doen.

Van de 21 (potenti1e) nationale parken zijn er 2 cielecTen in water-

rijke gebieden, waar de watersport cle voornaarcste vorm van recreatie

is. De overicie nationale parken zijn cielecpn in "droqe" cTebiec1en,

waar dc landrecreatie het helangrijkste is In deze scriptie wil ik
rr.ij heperken tot deze droge qebieden. Dit omdat dc situatie in de

waterrijke gehieclen op zoveel punten van de situatie in cle droce
qebieclen verschilt dat een aparte hehandelinrr hiervan noodzakelijk
zou zijn.

Bj het heschrijven van dc invloed van de recreatie wil ik mij
heperken tot de invloed van recreatieactiviteiten. Op de hem—

vloecling van de natuur door het aan1ecgen of het voortbestaan van

voorzienincren zoals hijvoorheeld wecien, parkeerplaatsen, speel-

plaatsen, kampeerterreinen en derqelijke zal 1k eileen incaan

voor zover de heinvloedina veroorzaakt wordt door recreatie-

activiteiten die door deze voorzieninrren qestipiuleerd of qekana--

Jiseerd worden. Op de heinvloedinq die uitsluitencl het crevolq Is
van dc (werkzaamheden hij cle )aanleg en het onderhoud of van bet

permanente ruimtebeslag zal ik niet inciaan.

Deze scriptie is toeqespitst op de situatie in dc drocye nationale

parken en in het hijzonder op de afwecinq tussen recreatie en

natuurhehoud die daar zal moeten plaatsvinden. De situatie in veel

andere natuurqebieden is vergelijkhaar met die in de nationale parker

Dc nadruk die in deze natuurciebieden op het natuurhehoud en de

recreatie cjelegd wordt zal weliswaar niet altijd dezelfcle zijn als

in de nationale parken, iraar in aile cievaiien waar recreatie en

natuurhehoud heicle een rol spelen zal een afwecrincT pleats rroeten

vinden, 00k voor deze afweging zullen de overwecTinqen, ciecevens en

inzichten die in deze scriptie zijn neercreleqd van helang kunnen zijn
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2 LCOLOGISCFIE THEORIE

2.1 Idii
In cUt hoofdstuk zal dc in deze sciiptie aehruikte eco1ocisC1e thoorie

duiclelijk gemaakt worden. Dit hoofdstuk is voor'namelijk oebaseerd

op enkele bekende publicaties op het gebied van de ecolocie,

zoals: Fundamentals of ecoloc'y (Odum, 1971), Wilde planten cleel 1

(Wosthoff e,a. 1970) en verschillende publicaties van

van Leeuwen (1966 a, 1966 b, 1973, 1977), De lezer die met de

belangrijkste ecologische hegrippen bekend is kan dit hoofc'.stuk

ove rs laan,

2.2 Het ecosysteem.

1e zullen beginnen met "eco1oqie' te omschrijven. Dit is de

wetenschap van de betrekkincien tussen organismen en hun milieu.
Onder het milieu van een organisme wordt verstaan het geheel van

factoren uit de omgeving van het organisme die op het leven van

het organisme inwerken. Elk orqanisme wordt beinvloed,zowel door

fysische en chemische bodem' en klimaatfactoren als door anclere

organismen, die tot dezelfde soort of tot andere soorten kunnen

hehoren. We noemen deze de abiotische (= niet levende) , respectievelijk
de biotische (= levende) milieufactoren. Dc menselijke heinvloedingen

van planten en dieren, zoals maaien, graven, hetreden en verstoren,

worden aangeduid als cle antropogene (= van de mens afkomstige)

ml lieufactoren.

Dc verzamelinc van organismen van verschillende soorten die voorkorrien

in een bepaald milieu en die met elkaar en met dat milieu in wissel-

werking verkeren, noemen we een levensgerreenschap. Bij een levens--

cjemeenschap kunnen we bijvoorbeeld denken aan de samenleving van

pianten en dieren zoals we die bijvoorbeeld zien in een yen, een

houtwal, een perceel hooiland of een bos. Bezien we alleen de planten

van een levensgemeenschap dan spreken we van een plantengemeenschap.

Een zeer belangrijk begrip dat zowel de levenscremeenschap als de

ermee in wisseiwerking verkerende omcieving omvat is het heqrip

ecosysteem. Een ecosysteem kan omschreven.worden als een systeem

van een levensgemeenschap en de daarmee in wisseiwerking verkerende

omdleving.
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Het gebruik van het woord systeem duidt er op dat het hier gaat

om een verzameling elementen die dusiar.iq op elkaar hetrokken

zijn, dat ze een samenhangend cieheel vormen. Het beqrip ecosysteem

kan zowel voor grotere als voor kleinere eenheden ciebruikt worden.

Voorbeelden van ecosystemen zijneen boomstronk, een yen, een sloot,

een heidevelci, een bos, een beekdal, maar cok de addenzee,

de Veluwe en het wereldecosvsteerr,

2.3 Successie.

Essentieel om het ontstaan en de ontwikkelincj van een ecosysteerr

te becrrijpen is de wisseiwerking tussen omgevincj en de levenscjemeen—

schap. In verschillende typen omqevingen zullen in het alcienieen

anclere levensgemeenschappen tot ontwikkelincT komen. De levensgmeen-

schap dike tot stand komt stelt zich daarbij in op de levensvoorwaarden

die de omgeving biedt. 1-lierdoor ontstaan in verschillende klirnaat-

zones, op verschillende bodems en in gebieden met verschillende

waterregimes ook steeds verschillende levensgemeenschappen

In het water groeien andere planten en leven andere dieren c'an op bet

land, in woestijnen leven weer andere planten en dieren dan in rnoeras-

sen of in bet hooggebercrte of in een rivierdal, Cp kleirtrond ciroeien

andere planten dan op zancigrond.

De ahictische omstandiaheclen bepalen in eerste instantie welke levens

qemeenschappen ergens kunnen voor]'omen, Dit is echter slechts én }ni

van de medaille. Er is sprake van een wisselwerkinc': ook de ievens

gerneenschappen hepalen hun omaevinci. Zij zijn in staat hun or'clevina

te veranderen, Doordat zij hun oigevina veranderen worcit deze vaak

cieschikt qeniaakt voor andere levensqenieenschappen en vaak onqeschikt

voor de oorspronkelijke levenscTemeenschap. De nieuwe levensrercen—

schap verandert op zijn heurt de orncreving weer, erzovoort:

Waterplanten kunnen langzamerhand de bodem van een meer of plas
ophogen zodat een veenmoeras ontstaat, vissen en waterplanten
verdwijnen. Derjet en zegnenvegetaties die in het moeras cjaan
groeien hogen de bodem flog verder op zodat deze geschikt wordt

voor boorncjroei . Er ontstaat een bos met hosplanten.

In zandverstuivingen zal de kale zandbodem eerst begroeid raken

met korstmossen. Deze plantjes die hestand zijn tegen uitdrocien,

hitte en kou beschermen de bodem enigszins tegen uitdrogen waardoor

ook planten die rninder goed tegen droogte hestand zijn een plaatsje

kunnen vinden, Deze vormen een laagje humus dat enig water weet



vast te houden en hescherrnen de hodem verder tegen extreme afkoeling

en verhitting. Op deze vochtiger en koelere bodem zullen ook enkele

bomen kunnen groeien. Deze versnellen het proces van toenemende

humusvorming en beschutting. Als de zandverstuiving uiteinclelijk

ceheel met bos begroeid is, heerst er een aanzienlijk aancenamer

klimaat dat in de oorspronkelijke zandwoestijfl.s Nachts hlijft de

warmte tussen de bomen hangen en overdag beschermen de bomen de

bodemn tegen cle zon. In een dergelijk klimaat voelen ook de has-

planten zich thuis.

Een ander voorheeld van de wisseiwerking tussen levensgemeenschap

en milieu is het ontstaan van de duinen, Onder bepaalde omstanclig—

heden, onder andere als door de zee veel zand wordt aangevoerd dat

hezinkt voor de kust en bij overheersende westenwinden, vindt aan

onze noordzeekust het volgende proces plaats

Op het zoute strand tussen het uit zee aangespoelde materiaal aroeit

het biestarwegras. Dit gras is bestand tegen het zoute water en

profiteert van het voedsel dat met het aanstuivende zand uit zee

komt aanwaaien, Het zand hoopt zich tussen het biestarwegras op en

er ontstaan daardoor kleine duintjes die al .voldoende zoet recjenwater

kunnen bevatten om het ook planten naar de zin te maken die niet

tegen zout water bestand zijn en die zoet water nodig hebben om te

kunnen groeien, zoals zandhaver en helm. Deze planten vancjen nag

meer zand waardoor de duinen vercier opciehoogd worden. De van de zee

afgekeerde zijde van het duin is nu al eigsz ins beschermnd teaen de

zoute zeewincJ en het stuivend zand. Hierdoor zal oak een enkele

wat neer gevoelige plant het hier al Icunnen uithouden, ?.ls zich

nag een nieuwe duinenrij vormt waardoor het duin verder van de

invloed van de zaute zeewind verwijderd komt te liggen, zullen zich

met name op de lijzijde,.de eerste struiken kunnen vestigen. Er wordt

humus gevormd en de humus is in staat am water en voedingsstaffen

enige tijd vast te houden, De grand wordt daardoar geschikt voor

planten die gesteld zijn op een rustiger bodemmilieu.

Een dergelijke spantane opeenvalginci.van ecosystemen in cie tijd
heet een successie, De eerste fase in de successie heet cie pionier—

fase1 Dc vegetatie die dan aanwezig is hestaat uit pionierplanten.

Zij maken het milieu geschikt voor de volgende successiefasen.

De successie zal in het algemeen doarqaan tat ze niet verder kan,

ofwel totdat de amgeving niet verder gewijzigd kan warden. Dit is

het cljmaxstadjum, In Nederlan1 is cUt nieestal een bosvorm.
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2.4 Plilieudynamiek

Een belangrijk principe dat aan het optreden van het verschijnsel

successie ten grondsiag ligt, is qe1gen in het feit dat spontane

plantengroei de neiging heeft de mate van onrust, ofwel de dynamiek,

ter plaatse te verminderen, Onder niilieudynamiek verstaan we de

totale veranderlijkheid van de milieufactoren, De totale milieu—

dynamiek is uit een aantal verschillende vorrnen van milieudynarniek

opcrebouwd:

De milieuclynamiek wordt in de eerste plaats bepeald door de mate

waarin de milieufactoren veranderen en in het bijzonc9er door de

onregelmatigheid waarmee ze veranderen, Voorheelcien van extreme

vormen van milieudynamiek zijn extreme en onreqelmatige wisselinqen

in temperatuur, vochtigheid, en toevoer van zout, water en voedings-

stoffen, Daarbij veroorzaken onrecelmatige wisselingen meer dynamiek

dan regeirnatige wisselincjen, Op regelmatige wisselinqen kunnen

ecosystemen zich enigszins instellen, bijvoorbeeld:zomer—winter,

daq-nacht. .Daarnaast wordt de totale d.ynamiek 1Tepaald door d
waarde van een aantal mil'eufactoren, zoals temperatuur, licht,

stroomsnelheid en voedselrijkdorn. We kunnen ons dit voorstellen

als we bedenken dat bij hoge waarden van deze milieufactoren allerlei

processen sneller verlopen.

Bet vermincleren van de milieudynamiek geschiedt voornamelijk doordat

de plantengroei de onrustbrengende factoren uit de omgeving remt,

tot rust brengt, dempt en buffert de bodem wordt teqen uitdrogen

heschermd door cle plantencrroei; de kracht van regen en wind wordt

gebroken cle vochtigheid blijft tussen de planten hancjen en de

humus werkt als een buffer met betrekking tot de onregelmaticTheid

in de toevoer van water en voedingsstoffen. Echter niet alleen de

milleudynamiek, dit is de onrust veroorzaakt door de milieufactoren,

wordt getemperd, ook de toestand van de levensgmeenschap zeif wordt

stabieler. De in de levensgemeenschap aanwezicie soorten en het

aantal individuen zullen steeds minder sterk fluctueren. Ook de

processen die zich binnen het ecosysteem afspelen zullen steeds

cielijkmatiger verlopen en meer op elkaar afgestemd raken. Opbouw

en afbraak raken op elkaar afgestemd. Dc voedingsstoffenkrinc4oop

raakt steeds meer gesloten.
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Het is vooral op deze vermindering van onrust, die door de planten-

groei zeif veroorzaakt wordt, waarop cle planten reageren,

Het is namelijk zo dat iedere plantensoort zich thuisvoelt hij

een bepaalde mate van rrilieudynamiek. In een onrustig milieu

zullen planten qroeien die daar op zijn ingesteld, wordt het

milieu rustiger dan zullen deze dynamiek minnende planten gaan kwijnen

en zullen planten verschijnen die op een lager niveau van milieu-

dynamiek zijn inqesteld, Bij extreme onrust ( in sneistromend water,

op het strand of op wegen) is geen plantengroei meer mogelijk.

Hoever de ontwikkeling naar minder dynamiek zal kunnen voortschrijden,

hangt af van de mate waarin de dynarniek vanuit de omgeving, de

milieudynamiek,kan worden terugaedroncTen, ofwel van het moment waarop

er een evenwicht ontstaat tussen de werking van de milieuclynamiek

en de dempende werking van het ecosysteem, Naarmate de milieudynamiek,

ofwel de onrust extremer is, kan ze minder ver teruggedrongen worden.

In de duinen direct aan zee zal bij een tabiele kustlijn de successie

bijvoorbeeld nooit het bosstadium hereiken door de extreme milieu-

dynamiek, die hier vooral door de zoute wind veroorzaakt wordt.

Ook op een begraasd stuk grasland of heideveld zal het nooit tot

hosvorming komen.

Behalve door natuurlijke oorzaken, kan ook door de rnens clynamiek

teweeg gebracht worden. Voorbeelden van deze zoqenaamde antropoqeen

toeqevoegde dynamiek zijn: ploegen, bemesten, kappen, heweiden,

rnaaien, ontwateren, betreden en verstoren. Gevoig van deze menselijk

toegevoegde dynamiek zijn,kan zijn, dat een natuurlijke successie op

een intermediair stadium halt blijft houden of weer teruggaat naar

een vroeger stadium, om vandaaruit opnieuw naar de climax toe te

werken.

Wanneer de menselijke beinvloeding over zeer vele jaren een regelmatig

karakter heeft, kunnen zich echter ecosystemen ontwikkelen, die

hierop ingesteld zijn, We spreken dan over halfnatuurlijke ecosystemen.

Voorbeelden hiervan zijn heiden, onbemest hooiland , hakhout.

2.5 Toenernendevariatie,

Bestudering van de opeenvolginc-r van natuurlijke ecosystemen heeft

geleerd dat er gedurende de successie naast een afname in de dynarniek,
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een toenane plaats vindt van de variatie aan soorten orc1anisnen.-

en van de ingewikkeldheid van de relaties tussen de verschillencJe

organismen (Odum, 1971, van der Maarel en Dauvellier, 1978).

Vooral de toename van het aantal soorten die plaatsvindt in de

loop van de successie, is in het verhand van deze scriptie van

belang. 1k zal proheren duiclelijk te rnaken waaroni een dergelijke

ontwikkeling te verwachten is.

Ten eerste is het zo,dat naarrnate de onrust minder wordt de aard

van de onrust helangrijker wordt. In een situatie waar én of

enkele krachtige dynamische factoren van invloed zijn zullen de

planten in de eerste plaats reageren op deze dorninerende factoreri.

Eventuele kleinere verschillen in orngevingsfactoren zijn hierhij

niet van belang en zullen,voor zover ze al niet door de rreer dyna-

rnische omcievingsfactoren worden uitgewist1oeen gevoiqen hebben voor

de eard van cle plantengroei. Naarmate de dvnawiek afneerrt zullen

steeds kleinere v'rschillen in rrilieufactoren een doorslacrccevende

rol gaan spelen en ervoor zorgen dat de ene soort op het ene plekje

qroeit en de andere soort op een ander plekje rret een net lets andere
combinatie van rrilieufactoren.

In een terrein dat rege1matic geheel onder water kcrt zullen hijvoor-

Lee]d verschillen in hoorte, neersiag of hoden-sarnenste11jnc (eanvarke
lijk) weinicr aevolqen hebben voor de p1antenroei. Deze verschillen

wcren grotendeels uitgewist door de gelijkmakende(=nivellerende wer-

kin) van het stromende water en voor zover ze zullen hlijven hestaan

zal hun werking uitgewist worden en in het niet verzinken hij c1e

cevolqen van c3e overheersende dynarrische factor, narielijk tijdelijke

inundatie. Er zal een vegetatie ontstaan die in de eerste plaats

hierop is inaesteld.

Waar,zoals aan onze zeekust,de zoute zeewind een alles overheersende

dynarnische factor is, zullen de verschillen in bodemsamenstelling,

of hoogteligging niet tot uiting komen in de plantencrroei. Vanuit

de zeezijde zien de kalkrijke en de kalkarme duinen er dan ook van tcF

tot voet hetzelfde uit. De bestaande verschillen, in boderneigenschappe

en in hoogteligging kornen door de werking van de zoute zeewirid niet

'Ttot hun recht", Als we echter enkele duinenrijen meer landinwaarts
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helling, dan zien we dat de aan— of afwezigheid van kalk en de

hoogteligginq hier wel tot verschil in begroeiincj leiden

Indetweedets zullen ook de planten er zeif voor zorgen dat de

ruirntelijke variatie toeneerrt. Doordat de plantengroei zich, afhankeli:

van de abiotische ornstandiqheden,op de ene plaats anders zal ontwikkel€

dan op de andere plek, veranderen ze de ahiotische omstandiaheclen

op de ene plek op een andere manier dan op een andere plek.

Op basis van het ruimtelijk patroon van abiotische oxrstandiaheden

(bijvoorbeeld grondsoort of hoogteliqgincr, wind en zon heschutting)

ontstaat een vegetatiepatroon, Hierdoor wordt het oorspronkelijke

patroon van abiotische en biotische omstandigheden eniqszins

gewijzigd, Op basis hiervan wijziqt zich het vegetatiepatroon

opnieuw. Aldus wordt patroon over patroon gelecci en wordt het

uiteindelijke patroon steeds ingewikkelder. Er ontstaan steeds

meer kleine veranderinqen en overgangen. De vecjetatie brencrt steeds

ireer structuur aan in de orngevinq.

Op plaatsen waar zand vastgehouden wordt ontstaan verhoqinoen.

Hiercloor ontstaat afwisseling in hooq en laaq en in bezonnincT.

Waar bomen en struiken cjroeien ontstaat afwisseling tussen zonnig

en schaduwrijk. Waar plaatselijk meer of minder humus gevormd wordt

ontstaan verschillen in bodemsamenstelling. Al deze ruimtelijke

verschillen werken weer op elkaar in en geven aanleic3ing tot

verschillende plantengroei op verschillende plaatsen. Er kristal-

liseert zich aldus langzamerhand een zeer ingewikkeld patroon van

plantengroei en milieu uit, De planten die verschijnen reaqeren

claarbij door de toegenornen rust steeds gevoeliger op milieu-

verschillen die ze zelf mecie hebben veroorzaakt.

Aan deze opbouw van structuur, van verschillen tussen her en der,

werken ook de clieren mee, Voorheelden van door dieren aangehrachte

structuren zijn konijnenholen, rnierenhopen, vogelnestjes. \7erder

brengen dieren ook structuur aan doordat ze bepaalde vegetaties

afgrazen of doordat ze "vernielingen' aanhrencren. Herten kunnen

bijvoorbeeld voor open plekken in het hos zorgen cloordat zede

hast van jonge. bomen afknagen of doordat ze plaatselijk natuurlijke

verjonging tegenhouden,
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In de loop van de successje, wanneer aldus de ruirrtel±jke variatie
in milieufactoren toeneernt, maken de weinig kieskeuriqe dynamiek
ninnende pionierplanten steeds neer plaats voor specialisten'.
Deze specialisten specialiseren zich niet alleen op bepaalde
waarden van de abiotische niilieufactoren, maar ook op elkaars
aanwezigheid. Ze zijn op allerlei maniereri afhankelijk van elkaar.
De ontwikkeling van de onderlinae relaties leidt aldus tot een steeds

increwikkelcIer structuur hinnen het ecosystee.

Het bovenstaande kunnen we als volgt samenvatten:

—In een omgeving met zeer veel grote en kleine ruirte1ijke verschille:

in abiotische ornstandigheden en waarin een zodaniqe rust heerst dat

planten die gevoelig zijn voor deze verschillen hierop kunnen

reageren en hun eigen plekje kunnen gaan innerren, zullen veel

verschillende plantensoorten voorkomen.

-In een omgeving met weinig ruimtelijke verschillen en waar, voor

zover deze verschillen wel aanwezig zijn, het effect ervan door de

werking van enkele dynamische factoren uitgewist wordt, zullen

weinig verschillende plantensoorten voorkomen.
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3 iL'I LFLANC VAN DE RECREI\TIE IN DL NATIONALE PPRKEN

3.1 Inleiding

Als in dit hoofdstuk en cok in de volgende hoofdstukken gesproken

wordt over bet helano, de hetekenis cf de waarde van de natuur of

van de recreatie, dan wordt daarrnee Jedoeld de waarde die door
(grote groepenin) de samenlevirig gehecht wordt aan bet kunnen

recreren of aan het bestaan en het Lehoud van de natuur.

Zoals in boofdstuk 1 al opgemerkt is, zullen recreatie en natuur-
behouci vaak niet samen kunnen gaan, 'Te zulleri vaak moeten kiezen

tussen een beperking van cle recreatie of een aantastina van de

natuur, He gaat bier orn een politieke keuze die vooral cehaseerd

zal moeten zijn op bet helang of de waarde die men hecht aan

respectievelijk het natuurbehoud en aan bet behouci van recrea€ie

mope lij kheden,

In dit hoofdstuk zal nagegaan worcien waarin bet belang crelegen is

van de recreatiemogelijkheden die de nationale narken te bieden

hebben.

Daartoe zullen we eerst (in 3,2) nacjaan wat recreatie eicTenlijk

is, Vervolcjens zal vanuit een beschrijving van bet helanci van

recreatie in bet alcjerreen (in 3.3) toegewerkt worden naar een

onischrijving van bet specifieke belang van cle recreatie in de

nationale parkgebieden (in 3,4) , Tenslotte zullen we ons (in 3.5)

afvracjen of er criteria zijn waarmee we het relatieve helanci van

verschillende recreatieactiviteiten kunnen aangeven. Deze criteria

zouden namelijke mede een rol kunnen spelen bij de afweging tussen
natuurbehoud en het toelaten van verschillende recreatierr'ocielijkhec9en

in een nationaal oark.

Dit hoofdstuk pretendeert cjeenszins een definitjef antwoord te cTeven

op de vraag naar bet helancx van recreatie (in nationale parken).

Flet Lelang van recreatie,ofwel het belang ervan orn zomaar in vrijheid
jets voor je plezier te kunnen doen, is zo vanzelfsp'rekend dat bet
bijzonder rnoeilijk is om het nauwkeurig te omschrijven. Afhankelijk

van de invaishoek vanwaaruit er naar recreatie crekeken wordt kunnen

er heel verschillencle maar op zich juiste omschrijvincien van het

helanci van recreaie pecreven worden,



16

1k zal recreatie hier voornarnelijk beschouwen als sociaal en

psychisch verschijnsel. Tot deze benaderingswijze ben ik crekomen

door me te laten leiden door cle kreten en cmschrijvinqen die 1k

rret betrekking tot de recreaie in overheidspuhlicaties aantrof.

1k heb geprobeerd deze kreten en orrschrijvingen in dit hoofclstuk

samen te vatten, te systematiseren en uit te werken. Het antwoord
JJ

dat ik in cUt hoofdstuk geef is daarorroksivariijit een henerkte

invalshcek cieceven en onvolledia,

3.2 Wat is recreatie

Eij een opsomming van recreatieactiviteitenà1t meteen al op dat

het niet in de eerste plaats de aard van een activiteit is die het

recreatieve karakter er van bepaalt. Veel recreatieactiviteiten

kunnen ook beroepshalve verricht worden (fotociraferen, tuinieren,

voetballen, kunstbeoefening, natuurstudie) . Het is dan geen recreatie

meer, Het zijn meer de orrstandigheden waaronder een activiteit wordt

verricht dan de aard van de activiteit die haar tot recreatie maken,

In de literatuur treffen we globaal twee soorten definities aan van

recreatie:

-temporele definities,

-qualitatieve definities.

3,2,1 Temporele definities,

Dc meest bekende van dit soort definities is die van Wippler (1966).

"Alle gedragingen welke in de vrije tijci plaatsvinden" (blz.8)

Als operationele definities voor onderzoeksdoeleinden is zo'n

definitie cjoed hanteerbaar, Het probleem wordt hier echter ver-

schoven naar het begrip vrije tijd. Ook de vrije tijd kan weer

gedefinieerd worden cp temporele of op qualitatieve basis. In een

ten'porele ciefinitie kan vrije tijd op vrij eenvoudige wijze onder-

scheiden worcien van de niet vrije werktijd, nanielijk als het restant

aan tijd dat overblijft na aftrek van de tijd hesteed aan een aantal

omschreven handelingen. Wippier (1968) verstaat bijvoorbeeld onder

vrije tijd alle tijd die niet gebruikt wordt voor dacrelijkse werk-

zaamheden, gaan en kornen van en naar bet werk, slaDen, eten,

lichamelijke verzorginci ,etcetera.
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Doze temporele definities cjaan "per definitie' ult van een
oncierscheid in levenssferen tussen arteid en vrije tijd zoals

dat sinds cle industriële revolutie in onze samenlevincj ontstaan is.

3.2.2 cua1itatieve definities.

Definities die dit onderscheid niet ncodzakelijkerijs in zic'h

ciragen en die dus de mogelijkheid van recreatie in "werktijd"

openlaten lecigen meer de nadruk op cualitatieve aspecten van het

recreatie aedrag of van do vrije tijd, Doze clefinities zijn voor

ons doel: het aangeven van hot belanci van recreatie, een beter

uitqanqspunt, In veel van deze definities zit een norniatief element.

Ze cjeven al enigszins aan wat hot doel of de waarde van recreatie

zou kunnen zijn. 1k noem hier een aantal van deze definities:

"Recreatie kan omschreven worden als elke heziaheid of ervaring,

die men, Linnen het kader van de maatschappelijke orde, vrijwilliq

onderneenit of ondergaat ciedurehde de vrije tijcl en die in de eerste

plaats gemotiveerd wotdt door de voldoening of het qencegen dat

daarvan verkregen wordt",

(Rijksdienst voor het Nationale Plan, 1963, hlz.11).

'Under recreatie vallen alle hezigheden van de mens die geen

verplichtend karakterhehhen,rnet als beweegreden het aenoecien

dat aan die bezigheden wordt heleefd. Recreatie worc3t doorcraans

hedreven in de vrije tijd. Do netto vrije tijd die overblijft na

aftrek van arheid en andere verplichte hezigheden heeft als voor-

naamste kenmerk de vrijheid orn te doen waar men zin in heeft.

Onder openlucthtrecreatie als één van de vormen van recreatie vallen

in het algerneen de bezigheden, die

-ontspanning en zelfontplooiinq als hoofddoel hebben,
-uit vrije keuze worden verricht,
—plaatsvinden in de open lucht",
(I'in. van C.R.. , 1977, Structuurvisie Openluchtrecreatie, hlz.7)

'Vrije tijd is de tijd waarhij men do mocielijkheid heeft om te

kiezen uit een ciroot scala van hezigheden die geen c3winqend karakter

hebben en waarbij de ontplooiing van de persoon in relatie met cle

anderen centraal staat" (Rennen, 1971, hlz,24),
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"Recreatie is recre.atieve helevincT; elke ervarinq welke tot stand

korrt door het vermooen en/of de wil van het individu om afwisselina

te beleven en hem een crevoel van zelfverwerkelijkiflg geeft"

(Corrison, 1972)

"Recreatie omvat alle vormen van lichamelijk en geestelijk hezici

zijn, die niet dwingend hepaald worden door externe of fysiolocTische

verplichtingen

Het essentiële kenrrierk is de mate van ze1fbepa1ing Dit kan door

rniddel van een kontinuurn worden voorgeste1d'(BeCkerS, 1977, blz,19),

Ikzelf zou bij deze laatste definitie willen aansluiten,

Bet he1anrijkste ciualitatieve kenmerk van recreatie is dan cie

mate van subjectief ervaren vrijheid oni het eigen credraci te

hepalen. Bezigheden kunnen dus in nieerclere of mindere mate recrea—

tief zijn. De verdeling tussen meer en minder recreatieve activiteite

zal voor veel mensen samenvallen met de verdelincT tussen werktijd en

v r ii e t ii d.

3 3 Hetbe1anvannecreat

3.3.1 Inleiding. -'

In de hiervoor gecTeven omschrijvincen van recreatie worden als

lTelangrijkste waarden en doeleinden van recreatie qenoerrc3

ontspannincj, voldoening en zelfontp1ooiinc, De Structuurvisie

Openluchtrecreatie (hlz,36) zecit over de motieven voor openlucht-

recreatieheleici het voiqende: "Aan het overheidsheleid ligt een

waardering ten grondsiag van die aspecten voor openluchtrecreatie

die als essentiee]. worden beschouwd,.,...

Hieronder volcit een karakteristiek van deze intrinsieke waarden.

l3innen de vrije tijd zijn over het algemeen cle mocTelijkheden om

vorm te geven aan een eicren ievensstijl groter dan in andere

rnaatschappelijke verbanden, zoals werk en studie. Zelfontploouing

hinnen een eigen levensstijl orr.vat zowel de elementen ontspanninci

ais vorming. .

Die hetekenis (van de ontspannina) is niet ontleend aan andere

inspannende levensfuncties, maar ann de ontspannincj zeif en nan
de waarde die nan de vullinci van cle vrije tijd wordt toecrekend,

Zelfontplooiing in de zin van vorming,
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In dit verband kan als verhijzonderinc de vormende waarde worden

cienoernd, die openluchtrecreatie kan hebben waar sprake is van het

heleven, waarderen en leren kennen van cultuur en natuur van
land schap en architektuur in onderlinge samenhancT
C'penluchtrecreatie is mede van helancj ult een oocpunt van

licharnelijke en c'eestelijke volksgezonclheid.

Openluchtrecreatie leidt vaak tot intermenselijke contacten,

waarin de sociale positie creen rol speelt, de irens zichzelf

ban zijn en een zekere solidariteit ontwikkeld kan worden.
Of) qrond van hovenstaande rnotieven kan en zal openluchtrecreatie

ijc1ragen tot een open, ontspannen en leefhare samen1evinc',

(Structuurvisie Openluchtrecreatie, 1977, hlz.36)

1k zou bet als volgt willen formuleren:

Het belanqrijkste subjectieve doel van recreatie is bet ondervinden

van qenoecten of voicloening. Dit wordt bereikt door activiteiten die

objectief tengevolge kunnen hebben:

-ontspanninq door rust, afleiding, freaqeren en afwisselinq

-vorrninq door zelfverwerkelijkinq en ontplooiinc7

-vernieuwing,

De vraag naar het belang van de recreatie an nu op crrond van het
hovenstaande als volgt beantwoord worden:

—Pecreatie geeft cenoeqen of voldoenina,

—Pecreatie kan ontspannend zijn,

-Recreatie kan vormende waarde hebben,

-Recreatie kan een bron van rnieuwina zijn.

Flet eerste punt volat ult de hiervoor ciecieven omchrijvinci van het

doel van recreatie. Het helancT van crefloecfen en voldoeninci hehoeft
- ) -

geen nadere toelichtinc, Op cie dri' 1.aatstcienoeirde nunten zal bier-
—' 8

onder wat dieper incieqaan wordenj

3.3,2 Ontspannincj,
f

0 - —

OntspannincT staat tegenover (in)spannincr. BeIoefte aan ontspannincT

ontstaat na (in)spannincr, Ontspanninc' kan op verschillende rranieren

bereikt worden:door ciewoonuit te rusten, maar ook door juist jets

anders te gaan doen:door afleidjnci,zodat de aeestelijke en licharre-

lijke spanning losgelaten, of afqereageerd kan worden.
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De waarde die ontspannincj op individueel niveau heeft, spreekt

voor zich, Ontspanning is essentiee'l voor de rTeestelijke en

iicharnelijke (volks)gezondheid.

De Imetekenis voor de sanienlevincr als geheel van de aanweziaheid

van ontspanningsmogelijkheden zou er in qelecien kunnen zijn dat

hierdoor een ireer ontspannen "sfeer" in de samenlevinq ontstaat.

De Structuurvisie Openluchtrecreatie (1977) stelt hijvoor}ee1d

dat "openluchtrecreatie . ,.... kan en zal hijdracren tot een

ontspannen samenleving'1 (hlz.36)

Hiertegenover staat de niening dat,doordat spanninqen in recreatieve

hezigheden een uitweg kunnen vinden,er tijdens de niet-vrije tijd

een hoger niveau van spanning kan voortbestaan. Recreatle leidt in

deze opinie de aandacht af van veranderinqen die de in de werksfeer

optredende spanningen zouden kunnen verminderen. In plaats daarvar

worden nu deze spannincten draaahaar cremaakt door er een dosis cnt-

spannende recreatie tegenover te stellen.

3.3.3 Vorming.

Vorming, in cle betekenis van ontplooiing en zelfverwerkelijkincr,

vindt tijdens het recreren op dezelfde wijze plaats als in de

arbeid. Overal waar de rnens vorm geeft aan lets dat huiten hen'

staat, vormt hij ook zichzelf, Het kan hij deze vormqevincT gaan

on' stoffelijk materiaal zoals hoot of. ijzer, niaar er kan ook vorni

qegeven worden aan de sociale oniqeving of aan qedachten en ideen.

Onder vorrninq kan ook becrepen worden het zich hewust worden, het

zien (niet het kijken) , het inzien en het becrrijpen. De vorinende

hand vomit de materie en daardoor tegelijkertijd zichzelf,

Het kijkende ooq ziet en scherpt door het zien tevens de eicTen

blik. De denkende qeest heqrijpt, aeeft qestalte aan clenkheelden

en daardoor aan zichzelf. I\ldus verwerkelijkt de rnens zich al

doende en al denkende, en wordt hij steeds nicer wie hij in potentie

is. Z1 spelende, al recrerende ontdekt en ontvrikkelt hij zijn

mogelijkheden

Dit ontdekken van eicien kunnen en zijn, qeeft een cievoel van

identiteit en voldoening. Deze voldoeninci en identiteit kan ook

in de arbeid en in verplichte bezictheden cievonden worden,
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voor veel mensen zal cUt echter slechts in cierinqe mate het ceva1

zijn, of zal dit bereikt worden ten koste van crote inspannineen
Wat betreft bet vinclen van een elcien identiteit, hestaan er voor

veel mensen rneer mogelijkheden in recreatieve hezicihec9en dan in

hun werk. Dc aan recreatieve hezictheden ontleende identiteit

vindt echter buiten de recreatieve context n'aar weinig erkennincj.

We hebben hiervoor met zoveel woorden qestelci, dat de ontspannencle

waarde van recreatie naast de vormencle waarde staat, Door ontspanninci

worden de oude n'ogelij]cheden hersteld. Door vorrnincT worden nieuwe

mocrelijkheden ontwikkeld, In veel activiteiten zullen ontspanninc

en vorminçi echter samenc1aan Een rondje hardlopen kar' hijvooree1c9

ontspannend zijn voor de c-eest en vormend voor het lichaani. Fecreatie

heeft niet altijd een vormende waarde. Recreatie kan ool' uitsluitencl

ontspannend zijn.

Belangrijke voorwaarde voor de vorr.enc'e waarde van recreatie is dat

er sprake is van geestelijke of lichamelijke nctivitei:. Vorr'nci,

zelfverwerkelijking of ontplooiinci is een daad. Het is niet lets

wat men kan ondergaan Om z'n mooelijkheden te verwerkelijken beeft

dc irens als het ware weerstand nocliq in de vorm van bet nateriaa1

waar hij niee omgaat en dat hij vorm wil qeven, flit rr'ateriaal kan

bout of ijzer zijn rnaar het kan ook z'n redernens of z'n eicTen

lichaam zijn of een hoeveelheid qeqevens, credachte.n en ideen die

tot een scriptie gevormd oeten worden,

Volledig passieve recreatievormen heben vaak wel ontspannende, maar

nooit vormende waarde. Volledige passieve recreatiebeoefeninci hestaat

echter in z'n uiterste vorm nauwelijks, Ilet denkproces ciaat altijd

door, Zelfs in de meest passieve situatie zal de rnens prol-eren de

dinen die hij waarneemt te ordenen en betekenis te geven. e1 is

het zo dat we bij de ene recreatievorni veei rneer aan het denken en

doen gezet worden dan hij de andere recreatievorrn, Waar we overweaenc1

de crvarincjen, de heelden op ons af laten komen en deze consuireren

zonder daar op dat moment of later zelfs jets mee te doen is cieen

sprake van vormmnc.

Het is niet eenvoudici te zeggen waarom zaken als vorming en zelf-

verwerkelijking in het aiqemeen als waarclevol beschouwd worden,

Vorming, in de betekenis van zelfverwerkelijkinci en ontplooiinc

kan in onze samenlevinci haast als een waarcle op zich heschouwd
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worden. Het vormt een onderdeel van een levensfilosofie die in onze

sarnenlevincT vrij algemeen geaccepteerd is. In deze filosofie is

ontplooiing voor cle mens net zo iets als groei voor een plant of

voor de economie. Het in een incTehakken streven, een noodzaa]c en

een doel.

Bij het aangeven van de waarde van vorrnincj kan misschien onc'erscheid

worden geniaakt tussen twee soorten vorminG:

le Vorming die alleen maar van belancr is voor de persoonlijke ciroei

en niet direct rnaatschappelijk relevant is

2e Vormincj die vaardigheden, inzichten en denkheelden voorthrencjt

die op én of anclere wijze bruikbaar zijn voor de samenlevincr als

creheel,

De scheic3ina tussen heide soorten vorrning is weiniq s

Persoonlijke groei zal bijvoorbeeld hijna altijd ook

hebhen voor de on1gevinc van de hetreffende persoon.

3.3.4 Vernieuwing.

In de tijd dat men vrij is van verplichtinqen kunnen nocrelijkheden

ontdekt warden en gedragswijzen. houclingen en norrren ontwikkerd en

uitqeproheerd worden, die in de niet-vrije tijd niet of moeilijker

tot ontwikkelino zouden kunnen komen. De vrije tijd kan functioneren

als vrijplaats of kinderkamer voor vernieuwinci en alternatieven,

Vanuit deze vrijplaatsen kan een vernieuwende invloecl opde persoon-

lijkheid en op de samenlevincT uitqaan. Een voorheelci van een alter-

natieve cultuur die op deze vrijplaatsen ontstond was riisschien de

alternatieve bewegincj in het eind van de zestiger jaren.

Voorwaarde voor een clergelijke ontwikkelincr is naar mijn irenin dat

de recreatie onafhankelijk, rnaar niet los van de rest van het leven

staat, Vaak wordt echter aan deze voorwaarc1e niet voldaan,

In de eerste plaats is het vaak zo dat cle recreatie zich afspeelt

in een in tijd en ruimte van de rest van het leven afqesloten

leefwereld, met eiqen spelrecjels, Dit maakt dat veel mensen een

dubbel leven leiden en dat bet "vrije-tijds gedrac" en de "vrije-

tijds cultuur' tot een nauwkeuriq omschreven plaats en tijd beperkt

blijft en daardoor niet vernieuwend kan inwerken op de persoonlijkhei

of do cultuur als geheel
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In de tweede rlaats is het vaak zo dat do vrijetic1s cultuur ir

dienst staat van de "werk-cultuur, I vrije speelruir'te wordt

vaah aanzienlijk heperkt doordat doze veor een groat deel crei'ruikt

wordt voor het bevredicien van opqeJ'lopte consumptie- en status-

belioeftes. rr hlijft dan maar weirici speelruirte over cm ardere

arc]en na te streven of om lanos rndere wegen.tc't antn1oiinci

te korr'en,

3,4 1ietlelanc van cle recreatie_mdc_rationa1earken

3,4.1 Dc heperkincjen en do specifieke moce1ijkheden voor de recreatie

in de nationale prken.

liet 1-dana van de openluchtrecreatie in de nationale parken han

cezien worcien als een verhijzonclerina van het belana van de

recreatie in het algerneen zoals dat hiervoor in 3.3 heschreven

is. Als we na willen caan in hoeverre en op welke wijze hetcTeen
in 3.3 is qezegd oak van toepassincj is op de recreatie in de

nationale parken dan macten we rekening houden met:

(1) de specifieke mogelijkheclen en

(2) de beperkinqen voor de recreatie

die uit de aard van deze gebieden voortvloeien,

ad.1; De specifieke mogelijkheden voor de recreatie in de

nationale parken zijn cieleqen in bet felt dat het bier ciaat am

uitgestrekte, rustige en(vrijwel)onhewoonde cehieden die

relatief weinig door menselijke exploitatie en bewoning zijn

veranderd en met een hijzondere natuurlijke en iandschappelijke

gestelciheid en een bijzonder planten en ciierenleven(Nota N.F,i-lz,2,3)

waardoor de nationale parken "in het bijzonder oak mogelijkheden

verschaffen voor een specifieke vorm van vrijetijdsheoefenincT in

de openlucht het beleven van de in dc schoonheid van bet landschap,

dc ophouw van de vegetatie en bet aanweziqe cUeren en plantenleven

besloten waarden" (Nota N,P. hlz,3)

ad.2: Dc beperkincien voor dc recreatie in de natianale paken

Lestaan er uit dat in deze ciehieden niet alle recreatievormen

altijd moqelijk en toecielaten zijn. Op cironci van de heheers-

doelstellincT voor nationale parken kunnen we stellen dat

recreatieactiviteiten die schadelijk zijn voor de natuur en/of

die storend zijn voor andere recreanten niet in een nationaal



park toeqelaten zullen worden, Op orond van dit laatste toe1tinos-'

criteriurn zullen bijvoorheeld activiteiten als toeren per auto,

motor of bromfiets of het spelen met radioarafisch hestuurde

v1ietuicjjes niet toeaelaten of tot bet uiterste beperkt worden,

In de hoofcistukken 5 en 6 zal op cle relatieve schadelijkheid van

vorschillende recreatieactiviteiten incecraan worden,

Uitc'aande van de hierboven cenoemde beperkincien en moe1ijkhen

zal nu creproheerd worden het helanq van de recreatie in de nat.icnale

parken duidelijk te maken,

1k zal nu eerst de rijksoverheid aan het woord laten over de

betekenis van nationale parken en anclere natuurcebieden voor

de recreatie,

Daarna zal ik een op die situatie in de nationale prken toecTespitste

uitwerking qeven van hetgeen 1k hiervoor in 3.3 gezeqd heb over het

belang van die recreatie in !jet aiqemeen,

3,4.2 Het helang van de openluchtrecreatie in die nationale parken in die

woorden van de Rijksoverheicl,

In cle Structuurvisie en in bet - Structuurschema 'TNatuur- en

Landschapsbehoud"(1980) wordt het helang van natuurgehieden

voor bet welzijn van die hevolking als volcjt omnschreven:
De rust en het gevoel van vrijheid, die men in die natuur
ervaart en het verblijf in die buitenlucht hevorderen in veel

qevallen het lichamelijk en geestelijk weihevinden van de mens.

Bij dit laatste spelen zeker ook schoonheidservarinqen een roF',

(Structuurvisie, blz. 18, Structuurschema, blz,31)

Natuur en landschap in bet aiqerneen en die wilde p1ant. en

diersoorten in het bijzonder met hun rijke schakerinc aan

levensvormen bieden die mens schoonheidservarjnci-en zonder

dewelke hij psychisch zou verarmen (Structuurvisie Natuur

en Landschapsbehoud hlz,18),

Verder wordt in deze Structuurvisie cenoemd. bet informnatie-

motief waarhij het cTaat omn vanuit recreatief en educatief

oogpunt kennis te neiren van natuur en landschap, en bet

cultuurhjstorisch motief waarhij er op gewezen wordt dat bet

voor de ic1entiteit en clerhalve voor het geestelijk welzijn
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van de mens van belang ka.n zijn als hij inzicht krijgt in de

wordingsgeschiedenis van een landschap"(blz.18)

In do Nota Nationale Parken worcit het helang van de recreatie in

nationale parken als volgt omschreven:

"De nationale parken zijn narnelijk ook van ciroot belanct in het
kader van het sociaalcultureel welzijnsheieicl, vooral waar zij
een vormende functie rret hetrekking tot de Nederlandse hevolkinT

vervullen en in het hijzonder ook rrogelijkheden verschaffen voor

een specifieke vorm van vrijetijdshesteding in de openlucht: het

beleven van de in de schoonheid van het landschap, de ophouw van
de vecietatie en het aanweziqe clieren en plantenleven besloten

waarden" (hlz,3)

3,4,3 Het belang van de openluchtrecreatie in de nationale parken,

I-let belang van cle recreatie in cle nationale parken kan gezien

worden als onderdeel en verbijzonderincr van het hiervoor

oeformuleerde helanq van de recreatie in het alcjemeen. Vanuit

deze cjezichtshoek zal ik in het onderstaande bet helanci van de

openluchtrecreatie in cle nationale parken forniuleren, Daarbij

zal ik ook de hierboven qenoemde "offici1e motieven wat nader

uitwerken,

In 3.3,1 op bladzijde 19 kwarnen we tot een viertal rnotieven

waarom recreatie ais waardevol heschouwd kan worcien,

a Pecreatie geeft cienoegen of voldoening.

b Pocreatie kan ontspannencl zijn,
c- Pecrea.tie kan vormende waarde hebben,

d- Recreatie kan een bron van vernieuwincT zijn,

e zullen flu nagaan in hoeverre deze motieven ook van toepassinci
zijn op de specifieke vormen van recreatie die in de nationalë
parken plaats kunnen vincien, namelijk "het heleven van de in de

schoonheid van het landschap, cle opbouw van de veaetatie en het

aanwezige dieren— en plantenleven besloten waarden" (Nota N.P.hlz.3)

Daarna zullen we ook nog kort stilstaan bij het belang van cle

nationale parken voor andere dan bovengenoernde voriren van open—

luchtrecreatie

In bet onderstaancle zal de nadruk ce1eqd worden op bet belanq van
do nationale parken voor deze specifieke vormen van openlucht--

recreatie, De meeste recreatieactiviteiten (wandelen, fietsen,
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ercjens zitten) hestaan slechts voor een cjedeeite ult dit beleveri

van de natuur. Ook andere aspecten zoals het in bewecini zijn en

het contact met de eventueel aanwezicje eroepsgenoten zijn daarnaast

soms era helancrrijk. Hoewel cieze niet natuurgerichte aspecten ook

elders beleefd kunnen worden, is het toch zo dat cle nationale parken

zeker een deel van hun belancr ontlenen an het felt dat ze gelecTenheL

en aanieiding geven tot hijvoorheeld het in bewecrina zijn en tot

sociale contacten. Op het helang van het in beweginci zijn of van

sociale contacten zal ik hier verder niet inaaan.

a

Dat extensieve recreatie (het soort recreatie waar bet in de
nationale parken cm cjaat) populair is en blijkhaar aan veel

mensen aenoecTen verschaft hlijkt eenvoudig ult het feit dat

dergelijke natuurqehieden, vooral waar ze in nabijheid van

bevolkinasconcentraties liggen, druk hezocht warden. We kunnen

aevoeqlijk aannemen dat de hezoekers er voor hun plezier komen.

Uit een steekproefonderzoek onder alle Nederlanders bleek dat een

aroot deel van de bevolking hehoefte heeft am vaker te wandelen in

een rustig natuurgebied (54%) , of te fietsen door een mooi landschap
(40%) (Katteler en Kropman, 1977).

L 9anninO[
Door allerlei oorzaken is de natuur hij uitstek een omcjeving

waarin de rnoderne mens tot rust k.an komen en zch kan ontspannen.

Voor dit verschijnsel zijn verschillende verkiaringen niocelijk,

1k cieef bier de mijne.

Veel van de factoren die in het dagelijkse leven van cle rroderne

mens spanning veroorzaken of die met spannincr, inspannincT en

qespannenheid geassocieerd warden onthreken in dc natuur, In dc

natuur, warden we niet aan cieze zaken herinnerd en kunnen we ze

vergeten. De relatieve eenzaamheid en het onthreken van door

niensen aanaehrachte structuren kan ons helpen om te vergeten dat

we steeds niet allerlei mensen, en door mensen opcrestelde reaels

rekenincr macten houden. De doelvrijheid die we in de natuur aan--

treffen, het zo-maar-er.zijn van homen, planten en dieren, zonder

aanwijsbare nooclzaak, kan ons helpen cm onze strevinren en alies

wat we (zo nod.ig) moeten, voor eeñ ocTenhlik te vergeten. Oak de
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uitstralinq van rust, van aan zichzelf oenoecc hebben, en van

harmonie die voor de moderne nens van de natuur uitqaat kan

ontspnnning teweeg brengen.

Daarnaast zal do natuur ons uitclacen en uitnodiqen tot iichairelijk

en qeestelijk soms inspannende activiteiten zoals kijken, luisteren,

denken, onderzoeken, wandelen en fietsen waarin en waardoor we onze
opcekropte spanningen kunnen afreacieren en vercieten.

Cntspanninq is helaricrijk voor de creestelijke en llchamelijke
(voiks)qezondheid. Verder heb 1k in het voorafgaande al opererkt
dat do door recreatie veroorzaakte ontspannin wel]icht zou kunnen
hijdragen aan het ontstaan van een meer ontspannen samenlevinci.
Het is echter ook moe1ij]c dat door de ontspannino in de vrije tijd
juist een hoqer niveau van spanning in de niet-vrije tijd mocielijk
ceraakt wcrdt.

c . vorri nr

'Jan vormina is sprake vanaf het moment dat de recreant die passief
en onbewust de sfeer van de natuur op zich in laat werken zick zijn

nmgeving hewust wordt. In bet nroces van bewustwordinr dat daarvee
beint krijgt de natuur steeds ireer hetekenis. Fr ontstaat een steeds
scherper bewustzijn van de omqevinc. fhanke1ijk van de persocnlijke
cjeaardheid zal cUt bewustzijn zich op verschi1]nde wijzen aan ons

voorcioen, 1k noen hier enkele van de vele iranieren waarop de

natuur ons kan anspreken en een vormencle waarde voor ns kan hebben

De natuur kan ervaren worden als filosofische catecorie, De ntuur
kan daarhij aanleidinrT geven tot hespiece1inqen over onze p]aats in
de wereld of in de kosmos. Beerippen als scheppina, eeuwiaheid, dood
en leven kunnen daarbij misschien in een ander licht ervaren worden.

Do natuur ban ons ook aanspreken als vorrr, als een rnooi en boeiend

spel van lijnen, kleuren en creluidlen, als een levend kunst.wer) dat

we al wande1end of fietsend van alle kanten kunnen bewonderen. Voor

sommiqe zal daarbij een bewustzijn ontstaan dat in dit kunstwerk lets

tot uitdrukking is gebracht zodat ze zich daarhij ook op een nder

ni'veau door de natuur aangesproken voelen.

\Teel rrensen zullen de natuur ook in de eerste plaats ervaren nis

rnechanisrne, als organisch systeerr dat op ingenieuze wijze in eikaar

zit. Dit kan prikkelen tot iieuwsgierigheic1, tot onderzoek en natuur-

studie. Het is vooral deze henaderingswijze van de natuur die in dc



bezoekerscentra ondersteunjnci za]. kunnen vinden.

Poor dc neeste mensen zal de natuur meestal vanuit meerciere

perspectieven teçelijkertijd en afwisselend vanuit verschillenc9e

perspectieven ervaren worden.

We hebben hiervoor gesteld dat vorminci in de betekenis van
ontplooiincT en zelfverwerkelijki.nci als een waarde op zich beschouwd
kan worden. Bij bet aancreven van het belang van vorriinc, is onder-
scheid ciemaakt tussen het helanci voor de persoonlijke ciroci en het
belana voor de iraatschappij als ciehee].

In cle wereld om ons heen is de natuur en het natuurlijke een heel
helancirijk gecTeven waarwe niet ortheen kunnen, steeds weer mee te
maken krijqen, en afhankelijk van zijn. De mens is zeif een deel
van de natuur en kan zich herkennen in cle natuur, Hij is voor een
dee]. aan dezelfde (natuur)wetten onderworpen als de natuur. (nder
andere om deze redenen is het naar mijn menincj helancirijk voor de

persoonlijke ontwikkelinq dat de mens zich tot dit helancirijke
qecieven uit zijn omcievinci ka.n verhouden. Aancezien de natuur
overal aanwezicj is kan dit in principe overal ciebeuren.
Dc nationale parken echter, waar de natuur noci in relatief
natuurlijke' staat en in cirote vormenrijkdom aanweziq is,zijn
hier wellicht meer geschikt voor.

De betekenis voor de persoonlijke vormincr van de nationale parken
wordt echter vrij sterk heperkt doordat er zo weinia maci. Er is
vrijwel uitsiuitenc3 plaats voor een heschouwend omqaan iret de natuur.
Voor bet handelend en hanterend omgaan met de natuur, zoals vooral
kinc]eren dat qraaq cloen is qeen plaats, Voor een lone kind is daaroir
een bezoek aan het' strand, met alle niocielijkheden tot direct contact
met zand en water waarschijnlijk van grotere vormende waarde dan een
wandelinq langs een wandelroute in een nationaal park.

De vorminq die in de nationale parken plaats heeft is voor de
samenlevina als aeheel van hetekenis doordat de vaardiaheclen,
inzichten en ideen die hier evormd zijn door kunnen werken,
en vruchtbaar kunnen zijn in andere situaties. Er kan daarhij
gedacht worden aan het verniocmen om scherp waar te nemen, aan

gedachten en ideeën over de "vormqevine" van de natuur, aan

inzicht in, er kennic van de natuurwetenschapper in het aleereen
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en di' hioloqie en do ecoloeie n het bijzender en can denkheolden

iver do verhouciinci van de r.ens en do sanenlevine tot do natuur,

zoals die vroecer on nu is en zoals die in de trekrrnst erui t z1

of han zion.

d vrnieuin

IIierr:.ee doel ik in cut verband in do eernte p-iaats op de rroqelijkheid

orn op nienwe wijze vorrn te cleven aar, de probleniatische relatie tussen

de anen1evinçj en de natuur, Do aanzet hiertoe zou in de nationale

parken gegeven kunnen word.en in een veranderde persoonlijke houding

ten opzichte van de natuur.

Dc rd van de nationale parken als plaats wear cen deraelijke

verandercie houdinG zich zou kunnen ontwikkelen is echter heerkt,

Do spee1 on exnrirnenteerruimte die de nationale parken wet dit

hetreft te bieden hc'Lhen is narnelijk zodanicr afqehakend dat juist

de prohlerratische kant van de relatie rnensnatuur (de cTebruiks

relatie) er huiten valt. Hierdoor is cle recreatie in do nationale

parken van onderqeschikt helanq als bron van vernieuwine. 1k zal
dit hieronder toelichten.

Dc incest prirnaire relatie die de r'ens ret de netuur heeft is die

van qebruiker. De mens gebruikt de natuur oni in z'n

behoeften te voorzien, Hij gehruikt de natuur hijvoorheeld als

voodseibron en als bron van houwmaterialen, Doze directe

licharnelijke betrokkenheid gaat vocraf aan de beschouwine of

de uitbeelding. Door een overiratie en ondeskundic' qebruik is

hot flu juist deze cebruiksre1atie die het neest can vernieuwinc'

toe is en waar we cns op zuilen noeten bezinnen. IJet is echter

juist deze relatie die in de nationale parken niet eanceqaar

ken worden, Daaron zal de recreatie in de naticnale nar1en ook

weinig ideen en nogelijkheden opleveren om cleze relatie op

nieuwe wijze vorrL to qeven.

Do recreatie in de nationale parken kan r'isschien zelfs eon

vernieuwing van deze gebruiksreiatie met dc natuur teqenheuden.

Wanneer bet hewustzijn van de natuur voornarnelijk qevormcl wordt

in. gebieden zoals de naticnale parken,.bestaat hot gevaar dat

één aspect van de natuur, nameiijk de natuur als wonderhaarlijk,

incienieus, mooi, machtie fenoreen, onevenredicr veel nadruk krijgt
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en cvermatig wordt gecultiveerd. Hierdoor wordt de aandacht afceleic1

van eon ander en veel probleiratischer aspect van de natuur, nameJijk

do natuur als hu1pron die we moeten qebruiken em in leven te h1ijve

Dit cevaar bestaat des te meer orndat de qebruiks- en fhanke1ijkheic

relatie die de mens met dc natuur heeft in het dagelijks leven van cuí-

moderne stacismens toch al niet zo herkenhaar aanweic is.

Deze eenzijdige relatie met cle natuer die in de nationcle parken kan

ontstaan is gevoelig voor vercormercia1isering en inkleurinci met

pasteitinten. Ilet gevaar hestact dan dat een bezoek can een natuur-

gebied tot een door reclame, natuurfilms en natuurhoeken voorce-

structureerde en passieve consumptie—ervaring wordt, waarbij er flog

maar weinicj kans is dat de relatie tot de natuur op eiqen wijze

incevuld wordt. Fij het inrichten van de nationale parken en van

de hezoekerscentra zal ervoor gewaakt moeten worden niet aan deze

tendens mee te werken,

3,5 Criteria om het belang van cle verschiilende recreatieactiviteiten

can af te meten

Waar er sprake is van strijdiqheid tusseri recreatie en natuurbehoud

zullen aan het voorafgaande de argumenten ontleend kunnen worden om

het voorthestaan of het creren van nieuwe mocielijkheden voor de

recreatie in de nationale parken te verdedigen.

We kunnen ons afvragen of daarhij onderscheid gairaakt moet word.en

tussen de verschillende recreatieactiviteiten, Met andere woorden;

is de ene recreatieactiviteit helangrijker en dearom meer aantastinç

van de natuur "waard" dan de andere,

Met hehuip van de in dit hoofdstuk ciegeven omschrijvinc van hot

belang van de recreatie (genoeqen, ontspanninc, vormmnc) is het

nauwelijks moce1ijk om een oncierscheicl aan te hrencen in de

belangrijkheid van de verschillende recreatieactiviteiten,

Over de irate waarin de verschillende recreatieactiviteiten

voldoening, genoeqen of ontspanning verschaffen ziin geen voor

iedereen ce1dende uitspraken te doen. Met hetrekkinr tot de mate

waariri recreatieactiviteiten een vormende of eventueel vernieuwende

hetekenis hebben kan alleen dit gezecid worden: recreatieactiviteiten

die een actieve hetrokkenheid inhouden hebben een crrotere vormende
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waarde dan recreatieactiviteiten waarhij de dincTen passief onc1ercaan

worden (hijvoorbeeld luieren, sommicie vormen van amusement) , 2.ldus is

het moqelijk met behuip van het criterium actief—passief een onder-

scheid aan te brenen tussen recreatleactiviteiten die alleen ont—

spannende hetekenis kunnen hebben en recreatieactivi.teiten die

daarnaast ook vormencle of vernieuwende waarcie kunnen hehhen.

Ms we vorming altijd belancjrijker zouden vinden dan ontspanninci

dan zouden we kunnen stelleri dat actieve vormen van recreatie
belanrijker zijn dan passiee, Echter dc vraac naar het relatieve

helanci van (de verschillende vormen van) vorn'inci, ontspannina en

vernieuwincT zal vanuit verschillende raatschappij— en rnensvisies,

en ook in verschillende situaties anders heantwoord worden,

Een duidelijke keuze wat dit betreft wordt ook niet in dc
belanciri jkste relevante reoerinspuhlicaties zoals de Nota
Nationale Parken en de Structuurvisie Openluchtrecreãtie cTedlaar,
Het criterium actief—passief is daarom niet bruikhaar,

Een praktischer criterium is het volgende: de mate -

waarin de hetreffende recreatieactiviteit ook elders kan nlaats-
vinc1en. We kunnen stellen dat de nationale parken voor activiteiten,

die ook elders uitgeoefend kunnen worcien van mincler helanci zijn dan
voor activiteiten die uitsluitend aan dercTelijke natuurcehieden

crehonden zijn. Voor cieze laatste activiteiten zijn de nationale

parken onvervanabaar en dus van het cTrootste helana. Het licft

voor de hand dat in een afwecjincr,van de activiteiten die alleen

in de nationale pal-ken plaats kunnen vinden en nercens anders,

meer schacle aan de natuur geaccepteerd zal worden dan van

activiteiten die ger.'akkelijk naar elders verwezen kunnen worden,

In de eerste plaats is de mate waarin recreatieactiviteiten

aan een nationaal park gebonden zijn afhankelijk van de rate

waarin voor deze activiteiten de specifieke kenmerken van eon

nationaal park van helana zijn, Wat dit hetreft kunnen we do

verschillende recreatieactiviteiten cilohaal in drie catecrorin

mdc len:

I Pctiviteiten waarvoor de specifiel'e oienschappen van nationale
parken van groot helanq zijn.

Van activiteiten die in hoge irate en ctief opde natuur crericf-it

zijn zoals natuurstudie, natuurfotografie, voaelwaarneren en clerae—

lijke is het vrij duideiijk Cat zij aancfewezen zijn on natuurrehie—

den zoals nationale parken.
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II ]\,ctiviteiten waarvoor de specifieke kenmerken van nationale

parken van belang kunnen zijn,

2\ctiviteiten zoals wandelen, fietsen, paardrijden en erciens zitten

zijn op zich niet gebonclen aan natuurgehieden zoals nationale parken.

Vaar bet in bewegincj zijn, of de qezellictheicl de belancTrijkste

motieven zijn voor dergelijke activiteiten zullen ze wellicht

evencoeci elders plaats kunnen vincien.

Uit in natuurqe.bieden aehouden enqutes onder wanclelaars en

stationaire recreanten naar de motieven voor hun bezoek kwamen

natuurmotieven in ruime zin, zoals rust, frisse lucht en landschap

steeds als belanqrijker naar voren dan sportieve, qezonclheids, of

sociale irotieven (Quarles van Uffort, 1964, van der Linden, 1980,
J'clviescommissie Recreatie-Sociolocisch flnderzoek, 1978, 2'ddink, 19 80)
Deze en andere nietnatuurmotieven spelen echter altijd rrede een rd.

Bij de stationaire recreanten is }mijvoorheeld het ciezelligheidsmotief
relatief helangrijk (Quarles van Uffort, 1964, Adv.Corn.Pecr.Soc.Ond.,
1978) . De actuele nerichtheicl hij de hier hesproken activiteiten zal

waarschijnlijk per persoon en ook van moment tot irorent verschillen.

Het is aan te nemen dat er bij de meeste rnensen tijdens deze activi-

teiten in elk qeval af en toe een cluidelijke cerichtheic1 hestaat op

de specifieke waarden en eigenschappen van een nationaal park. Bij

velen is de betrokkenheid op de natuur wellicht meer passief en

onhewustdan bijvoorheeld bij qerichte natuurstudie. Echter deze

vaag-bewuste betrokkenheicl kan op elk moment overgaan in een ireer

hewuste en actieve vorm, De hier hesproken hezicheden laten bier

voldoencle de ruimte voor.

III I\ctiviteiten waarvoor de specifieke kenmerken van nationale

parken van minder helanci zijn,

1.ctiviteiten, zoals racefietsen, trimnien, sport en spel, motor-

en hromfietscrossen zijn in veel mindere mate zian een nationaal park

gehonden. In veel gevallen zal bij deze activiteiten een mooie en

rusticje omgeving wel als plezierig ervaren worden. Naar een dergelij]

omgeving is zeker geen voorwaarde. De crerichtheid op dc activiteit
zeif is rneestal zo sterk dat er iraar weinicT aandacht aan de omcievinq
besteed kan worden, Deze is dan ook voor de helevincr van de activitei

van minderbelang,



Incle tweede plaats is de mate waarin de recreatleactiviteit ook

elders kan plaatsvinden afhankelijk van de situatie elders,

J'ls elders verqelijkbare niocTelijkheden zijn of gesctapen kunnen

worden kan dit een argument zijn, orr, indien ook rnaar eniGe

schade van een recreatieactiviteit is te verwachten, deze naar

elders te verwijzen. Op grond van dit arqument is het mijns

inziens te rechtvaardigen orr hijvoorheeld in cie nationale

parken in Drenthe of op de \Teluwe een veel straffer heleici

ten aanzien van het toelaten van recreatie te voeren dan

bijvoorheeld in Noord-Holland.
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4 IfET BELTNG VZ\N DE N1TUUR IN DE 11I\TICN2\LE P2'RKEN

4 1 Inieidinq

4.1.1 otiverinq van dit hoofdstuk.

In Let voriae hoofdstuk heb ik repro}eerd can te qeven waaroir
bet belangrijk is dat er in de nationale parken gerecreerd
ken worden. Daarhij heb ik oak een pocrinq gedaan on- criterie

aan te qeven op basis waarvan bet rrocielijk zou kunneri zijn on-
cle verschillende recreatieactiviteiten op hun heiancrrijkheid
te beoordelen.

flet helanq van bet vorioe hoofdstuk was er in oe1een on daar
waar sprake is van strijciigheid tussen recreatie en natuur-

behoud een beter cefundeerde politieke heslissinq te kunnen

rierren. Als er namelijk een beter inzicht hestact in het. helanci

van recreatie in nationale parken en in het relatieve helaric

daarbij van de verschiilende recreatieactiviteiten clan ken een
meer refundeerd ntwQord geceven worden op c1e voloende vracen:

—In hoeverre is de recreatie eniae aantastincT van de natuur waard.
-e1ke recreatievorn-en zijn daarhij bet n-eest waard en noeten dus
als het enigszins rrogelijk is in de nationale parken toecielaten

worden, en welke recreatievormen zijn rinder \JE'ard en zullen dus

bij hat nemen van recreatiebeperkende rraatregelen als eerste het

veld moeten ruin-en.

Cob cut hoofdstuk over het helang van cie natuur in de nationale

parken wil er toe bijciraaen dat er een heter qefundeercie poli-

tieke beslissinci genon-en kan worclen in die situaties wear sprake
is van strijdicrheid tussen recreetie en natuurhehoucl. ?'ls er
narnelijk een beter inzicht hesteat in het hel.anq van de natuur

in cle nationale parken en in het hijzoncier in bet relatieve

helang van de verschillende eicienschappen en asr'ecten van de

natuur dan ken daardoor een n-eer ciefundeerd antwoord gecleven
worden op dc voiqencue vraqen:
—In hceverre is de natuur enicie heperkinci van c1e recreatie weard.

--e11e aspecten of eicienschappen van cle natuur zijn bet n-eest

belanqrijk en moeten dus als het enirszins n-ocielijk is, eventueel
ten koste van dc recreatie behouclen worden en ian welke asnecten
of kennerken van dc natuur hehoeft minder wearde c'cihecht te worcien.
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In cUt hoofclstuk zullen de arcwmenten voor bet hehoud van de

natuur in de nationael parken op een rijtje qezet worcien.

Daarnaast zal geproheerd worden criteria aa.n te

reven op basis waarvan een onderscbeid aenaakt kan worden
tussen cle verschillenc9e vormen van aantastinq die c'e re-
creatie net zich nee kan hrenaen en waarop in hoofdstuk

5 en 6 uitcebreid zal worden incecaan, Cok zal aancecreven
worcien hoe deze criteria neetbaar erraakt kunnen worden
Met behuip van deze in cijfers uitcedrukte criteria zal
nauwkeuricier en duidelijker aanciecteven kunnen worden hoe
ernstiç een te verwachten aantastinq orecies is (of hoe
helanqrijk een te verwachten herstel). Wanneer schade (en

winst) in cijfers uitedrukt kunnen worden bevorclert dit
de duidelijkheid in de discussie en vercTemakkelijkt het cle

afwerincj. Men zal enakkelijker kunnen aanqeven, qegeven de

beperkingen, wat de beste of rninst schadelijke keuze is.

4.1,2 Dc opzet en inhoud van dit hoofdstuk.

De opzet van cUt hoofclstuk is analoo aan die van bet voriae.

Centraal in cUt hoofcistuk staat het cedee1te (4.3) waarin

vanuit een algemene omschrijvine van bet helanq van het

natuurlijk milieu toegewerkt zal worden naar een orrschrijvincr

van bet belang van de natuur zoals we die in c'e nationale
parken aantreffen,

In 4.3 zal cebruik cemaakt worden van een Lepaald denkniodel
on het belancj van de natuur voor de samenlevincc aan te aeven.

Dit nodel beet het Clobaal Ecoiocisch r'ode1, kortweq bet CFM

cTenoemd. Voor het qebruik van bet CEM heb ik ekozen, ener—

zijcis omdat bet mu aanspreekt en coed in staat is antwoord
te geven cp de gestelde vragen, anderzijds orrciat in de publicatie

waarin dit rrodel uitcenqezet wordt (van der Maarel en Dauvellier,

1978) een opsomming worcit qeeven van die eioenschappen van de

natuur aan de hand waarvan bepaald kan vorclen in hoeverre de
natuur op allerlei gehieden voor cle samenlevirig van helanq is.

(zie figuur 4,2, hlz, 39 ) , Deze opsomminci speelt een be1anijke

rol in dit hoofclstuk,
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In 4.4 wordt onder andere van deze opsommincT crebruik gemaakt.
Er worden een aantal criteria uit afgeleid aan de hand waarvan
de ernst van de in de nationale parken door de recreatie ver—
oorzaakte schade heoordeelcl kan worcien,

In ij,5 wordt aancegeven hoe cleze criteria afzonderlijk rneethaar

gernaakt kunnen worden, zoclat met hehuip van deze criteria de
ernst van de verschillende vormer van aantastjnn- van de natuur
beoordeeld en verc;eleken kan worden.

Qrrdat dit hoofdstuk qehaseerd is op de denkwijze en ook op
enkele belangrijke creçjevens van het GEM zal eerst in 4.2
een korte uiteenzetting worden crecreven van het GEM (Glohaal
Ecologisch Model).

4, 2 Het\GlobaalEcoloqjh

Bet GEM is een cienkmodel dat ontleend is aan het studierapport
van de Rijks Planoloqische Dienst: 'Naar een Clobaal Ecoloaisch
Model voor de Ruimtelijke Ordening van Nederland' (Van der
Maarel en Dauvellier, 1978) 1k zal hier de credachtenqanc van
het GEM voor zover die in dit verhanci van helang is uiteenzetten.

Toen duidelijk werd dat het incrrijpen van de rens in de natuur

ook zn terugslag kon hebben op de rnens zeif, begon men niet
alleen de natuur voorzichticTer en meer weloverwocyen te
behandelen, men ginci ook op en andere ranier denken over
de relatie van de irens met de natuur. Men had lancre tijd de
natuur als een zichzelf steeds vernieuwenci reservoir ciezien

waaruit de rnens naar 1-elieven kon putten, Daarenteqen ziet men

nu do relatie sanienlevincr-natuur steeds meer als eon wissel-
rerkincr, waarbij de rnens weliswaar de natuur enorm kan hem—
vloecien, rnaar er uiteindelijk toch afhankelijl: van is.

cip cleze veranclerde visie op de natuur is ook bet GEM ehaseerd,
Bet werkt deze visie verder uit. Bet GEM is te zien als een

rrodel voor de wisselwerkinq tussen samenlevino en natuurlijk
milieu, ten behoove van de ruimtelijke planninq.

Bet hecrrip natuur is in dit model niet meer heperj-t tot natuur—
qebied maar orvat bet cTehele milieu van de mens voor zover dat
zonder loedoen van dc irons tot stand is ciekorren (=het natuurlijk
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milieu) . Enerzijcls }einvloedt de mens het natuurlijk milieu
door zijn activiteiten en de effecten daarvan, anderzijds

verschaft hot natuurlijk milieu de rocielijkheid om hehoeften

uit do samenlevinq te hevrediqen (hijvoorheeld de hehoefte

ian voedsel, zuurstof, water en recreatie)

De mogelijkheden tot behoeftebevrediqing door de natuur
worden in het GEM de functies van het natuurlijk milieu
qenoemd. Deze nutsfuncties van de natuur worden door het
GEM gepresenteerd als de hedendaagse motieven voor natuur-
behoud, Ze zouden daarbij ook de 'traditionele" motieven
voor natuurbehoud kunnen vervanqen, Cp de vraac in hoeverre
dat inderdaad zo is en op deze motieven zelf kom ik teruq
in 4.3,6,

Een van de achterlicjgende qedachten van het GEM is,dat het

ingrijpen van de mens erop gericht moet zijn de wissel—

werkinc tussen natuurlijk milieu en samenlevincT niet te ver-
storen,iraar om deze zodaniq te sturen dat de samenlevinci zoveel
rooelijk cle vruchten van deze wisselwerkinc kan plukken. Om flu

een clerqelijk systeerr samenleving-natuurlijk milieu te kunnen

sturen naar een zo hoocj mogelijke "output" is het in de eerste
plaats noclig dat zo precies moçielijk omschreven wordt waaruit
de functievervulling bestaat. Pas als we dit kunnen en als we
de functies op hun helang voor de sarnenleving kunnen beoordelen

is het irogelijk om to sturen naar een zo hooc iioçe1ijk
niveau van functievervulling.

Mede orn deze reden wordt in het GEM een beschrijvinct gegeven
van de functies van de natuur, Daarhij worden vier hoofdgroepen

van functies onderscheiden, ni.:
Deze hebben betrekking op de leverantie van

naterie en energie uit het natuurlijk milieu. Voorheelden
hiervan zijn do produktie van zuurstof en water en van land- en

hosbouwprodukten.

Onder deze naam worden de functies gegroepeerd
die het natuurlijk milieu vervult als drager van onder andere

gebouwen, wegen en menselijke activiteiten.

-informatiefuncties. Deze hebben betrekking op de rnoelijkheden
die er voor de mens zijn gelegen in hot leren kennen en begrijpen
van de informatie die in de natuur hesloten ligt in structuren,
mechanisinen en gedragsvormen, en op de toepassing van deze kennis
ten behoeve van de samenleving.
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raatiefuncties. Dit zijn functies van het natuurlijk milieu

om extremen bij de uitwerking van bepaalde factoren van het

natuurlijk milieu of van de rnenselijke samenleving te cJempen,

Voorbeelden van deze functies zijn: de regulerinci van de

watervoorziening door de opslagcapaciteit van de bodern,

biotische regulatie (bijvoorheeld het voorkornen van ziekten

en plagen door de aanwezigheid van de natuurlijke vijanden

van de ziekteverwekkers of plaagdieren) en biologische

reiniqing van afvalwater.

Bij het sturen van het systeem samenleving—natuurlijk milieu

moeten we er rekeninci rnee houden dat niet alle functies

tegelijkertijcl en op dezelfde plaats vervuld kunnen worden.

Sornrnige gebieden zijn meer geschikt voor de ene functie, andere

gebieden meer voor andere functies. Onvruchtbare, of te drocre of

te natte gebieden zijn bijvoorheeld wciniq qeschikt voor de landhouw.

Zandgronden zijn beter geschikt voor de draagfunctie dan veengronden.

Verder zullen de activiteiten (hijvoorbeeld betreden, aanwezigheid

van de mens) die voor de ene functievervullincr (hijvoorheeld

recreatie) nodig zijn, gevolgen hebben (bijvoorheeld het verc9wijnen

van planten en dieren) die de vervulling van andere functies

(bijvoorbeeld de natuurwetenscl-iappelijke functie) onmogelijk maken.

Om flu de verschillende functies zoveel mogelijk op de voor hen

meest geschikte plaatsen te situeren en om ze op elkaar af te

kunnen stemrnen is het noodzakelijk te weten welke eicjenschappen

van het natuurlijk milieu van helang zijn voor de mogelijkheden
tot uitoefening van deze functies.

Voor een aantal functies zijn deze eicienschappen vrij goed
bekend. Zo weten we bijvoorheeld vrij riauwkeurig aan welke
elsen een gebieci moet voldoen orn geschikt te zijn voor de
produktiefuncties landhouw 1en veeteelt, Voor de inforrnatie en
-requlatiefuncLje, cie functjes waarvoor de nationaie parken wear—
schijnlijk vooral van belanq zijn, zijn in het CEI' de zocrenaamde

'criteria voor functievervulling" opgesteld (zie ficruur 4.2)
Deze criteria geven aan welke kenmerken bepalend zijn voor de
geschikthejd van het natuurlijk milieu orn de verschillende
functies te kunnen vervullen.
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A De niogelijke functies van het natuurlijk milieu
B De c;eschiktheid van cle nationale parken voor de functi
C De strijdicjheid van de functie met de hoofddoelstellinq
van de nationale parken

D De moqelijkheden voor functievervulling elders
E De criteria voor functievervulling
F De noqelijke invloecl van de recreatie op de criteria

—:——————----
PPODUKTIEFUNCTIES

C5 E

houtprocluktiefuncties
waterproduktiefuncties

leverantie v.zuurstof

3

1

2

3

1

3

1

2

o.a.vruchtbaarheid,vochtvoorz. 1

aanwezigheid en kwaliteit 1

grondwater
productiviteit 1

D RAAGFUN CTI ES
openl.recreatie acT. —

zeewerinq
1

1

3

2

2

.

o.a.beqaanbaarjd hodem 1

o.a.aanwezigheid zandlichaam 2
REGULATIEFUNCTIES
zuiveringsfuncties:
cjeluidsabsorptie 2 1

filtratie van stof 1

biotische reiniging 3 3 3

stahiliserincrsfuncties:
klimaatstabiliserinq 2 1 2

waterretentie 1 1

hodernretentie 1 1 .

hiotische stab. ? 1 ?

i3etekenis van de cijfers.

dichtheid van vegetatie 1

hoogte en cjelaaqdheid veqetatie 1

natuurlijke dynamiek 1

volgroeidheid en natuurlijjjid 2
aanwezicjheid van qrote watervlakten..
volciroeidheicl, structuur- 1

clifferentiatie en natuurlijkhei.d 2

natuurli jkheid van_ecosy_stemen 2

volgroeiciheid van ecosystenien 2

roqelijicheden elders;
1= weiniq mogelijkheclen elders
2= ook, evenqoede mogelijkheden
3= hetere mocielijkheden elders

functie is alleen/vooral van
belanq op bepaalcle plaatsen.

Invloed van de recreatie;
1= qeen of qerinne invloed
2= maticre invloed
3= veel invloecl
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Ceschiktheid;
1= zeer geschikt
2= matig, tamelijk geschikt
3= weinig qeschikt
Strijdiqheid;
1= weinig of geen strijdiqheid
2= enigszins tot matig strijdicr
3= veel strijdigheid

elde.
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4 . 3 Het helanc van de natuur in de nation ark en

4,3.1 Inleidine.

1k zal hieronder aanqeven waarin het helang van de natuur zoals

we die in de nationale parken aantreffen is cieleqen. 1k zal

daarkij in eerste instantie uitciaan van de (nuts) functies die

de natuur in de nationale parken voor de samenlevinq kan

hebben. Tenslotte zal ik in 4.3,7 ook kort inciaan op het
ethische motief voor natuurhehoud,

Bij bet aanqeven van de (nuts)functies van de nationale parken

zal ik uitçTaan van de in het CEN aecreven opson'niinct van de functies

van do natuur en naqaan welke van deze functies in de nationale

parken vervuld kunnen en rnoqen (ciezien de doelstellincr) worcien en

wat bet maatschappelijk belang van deze functies is. De cxedachten—

ciana die daarhij gevolgd wordt in in ficTuur 4,3,1 schepiatisch

wee regeven,

Zoals uit deze figuur is af te leiden zijn het de volgende punten

die uiteindelijk bepalend zijn voor bet helancT van de nationale

parken voor de verschillencle in het CEN cienoemde functies van het

natuurlijk milieu:

a)de qeschiktheid van de nationale parken voor de verschillende

functies;

h)de mocTelijke strijdiqheid van elke functie met do hoofcloel-

stelling van de nationale parken;

c)de aard en inhoud van de functie en daaruit voortvioeienck
net iaatscl-iappelijk helanci van do functie,

d)de mate waarin deze functies uitsluitenci in de nationale
parken of ook elders uitgeoefend kunnen worden.

1k zal hieronder aangeven waarom deze factoren kepalenc3 zijn

voor het helanci van de verschillencie functies in de nationale
parken en op welke wijze we enici inzicht in deze factoren kunnen
krijgen. Daarna zullen we aan de hand van deze factoren nagaan

in hoeverre de nationale parken voor de vervullinq van de ver—

schillende functies van helang zijn,
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a.De qeschiktheid van de nationale parken voor de verschillende functies,

In het GEM zijn alle mogelijke functies van het natuurlijk

milieu opgesomd. De nationale parken vormen echter een zeer

specifiek qedeelte van het natuurlijk milieu en zullen alleen

al daarom waarschijnlijk niet voor alle functies van het

'natuurlijk milieu even geschikt zijn. Door nu de criteria

voor functievervulling van alle in het GEM cenoemde functies

te toetsen aan de kenmerken van cle nationale parken is het

in principe mocjelijk na te gaan of deze natuurfuncties ook in

de nationEtle parken uitcjeoefencl kunnen worden. Daartoe zal

eerst nacrecyaan worcien wat de kenmerken van de nationale parken zijn.

Ook zal een korte toelichtincr qeceven worden op de in ficTuur 4.2

opgesornde criteria voor functievervullinci.

Over de kenmerken van de nationale parken lezen we in de Nota

Nationale Parken het volcjende:

"Een nationaal park is een aaneenqesloten crebied van ten niinste

1000 ha, hestaande uit natuurterreinen, wateren en/of bossen, met

een hijzondere natuurlijke en lanc1schappelijke gesteidheici en een

hijzonder planten- en dierenleven" (Nota N,P,, hlz.3),

?uGrote qebieden met een mm of rneer natuurlijk karakter(Nota N,P.,

blz,3)

'Bij de toetsing van de kwaliteit der aehieden is gelet op

verscheidenheicl en zeldzaarnheid van plant- en diersoorten,

levensgerreenschappen en ahiotische elementen. Tevens is qetracht

zoveel als mogelijk voorbeelden te selecteren die representatief

zijn voor de in ons land op arond van fysisch--geoarafische en/of

biolociische kenmerken te onderscheiden crebieden" (Nota N.P. ,hiz,4)

Uit hetaeen hierboven vermeld is kunnen we afleiden dat de

nationale parken van de rest van Nederland zullen verschillen

door de volgende (combinatie van) kenrrerken:

-er komen veel verschillende plant- en diersoorten, Jevens—

aemeenschappen en ahiotische elexrenten voor;

er kornen veel zeldzarne plant- en diersoorten, levenscTe.rneen—

schappen en ahiotische elernenten voor;

ze hebben een hoge graad van natuurlijkheid;

-ze hebben een hijzondere landschappelijke aesteldheid;
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—ze zijn representatief voor een bepaald landschaps— en/of

veqetatietype,

—ze hebben een grote oppervlakte.

Er zijn nog wel meer eicenschappen van de nationale parken oo

te noerren, We kunnen daarbij denken aan eiaenschappen die

voortvloeien uit, of sterk sarrenhangen met de ho.vencienoemde en

verder aan (mm of meer toevallicje) specifieke Gebiedskenrrerken,

die wel of niet sarren kunnen hancien iret de nationale nark status,

De criteria voor functievervu11inc van de verschillende natuur—

tuncties staan vermeld in figuur 4,2 op bladzijcle 39 en 40.

Ce opsomning van functies en de hijhehorende criteria voor

functievervullincj uit deze ficjuur zijn vrijwel oncewijzicd

overcjenomen uit van der aare1 en Dauvellier (1978, hlz,169),

Fletgeen in deze figuur met betrekkincr tot de orintatiefunctie
vermeld staat vorrnt hierop echter een uitzonderinci. Pangezien
het belang van de nationale parken voor de orintatie zich
vrijwel heperkt tot bepaalcle recreatievorrren (hierop kom 1k

in.3.4a.op blz,51 terug) zijn de criteria voor functiever-

vulling voor de orintatiefunctie als geheel hier niet verrreld.

In plaats daarvan heb ik de criteria voor functievervu1linc

aangecjeven van die recreatievormen waarvan de nationale parken

van belancr zijn,

Door vergelijking van de kenmerken van de nationale parken met

de criteria voor functievervullinq uit fiquur 4.2

kunnen we nu globaal nagaan voor welke natuurfuncties ze geschikt

zijn. In figuur 4,2 zijn daartoe de criteria voor functievervullinq

die ook kenrnerken van de nationale parken zijn onclerstreeot,

In kolom B van deze fiquur is een alohale beoordelina gecreven

van de creschiktheid van de nationale parken voor cie verschillende

functies, Uitrebreider zal hier op ingecraan worden in 4.3.2 t/m

4,3,4,

h.De mogelijke strijdigheid van elke functie met de hoofddoelgtelljna,

In deze scriptie gaat het in de eerste plaats om een afwegina

tussen recreatie- en natuurbelangen. Daarom zijn eicjenlijk

alleen die natuurfuncties hier van belang die enerzijds niet
strijdig zijn met de hoofddoelstelling (met uitzonderinci van
de recreatie) en anderzijds w1 strijdig zijn met de recreatie,
immers:
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1)functies die strijdig zijn rTet do hoofddoelstelling, zoals

bijvoorbeeld de meeste productiefuncties, zullen met uitzonderinc

van de recreatie niet in de nationale parken toeelaten worden;

2)functies die goed samencTaan met zowel de hoofdoelstellinO als met

de recreatieve subdoelstelling van de nationale parken, zoals

zuurstofproductie en de zuiveringsfuncties, werpen oeen enkel

cewicht in do schaal bij cen afwecinc tussen natuur— n recreatie-

belangen, en zijn daarom hier eigenhijk niet relevant.

acl,1)Hoewelwe]iicht in strijd met de doelstellinci van nationale

parken, is het toch te verwachten dat waterwinninci (voorlopicT)

van enig helang zal hlijven in een aantal nationale parken,

evenals de bosbouw. Er zal aithans voorlopiq geproheerd moeten

worden deze functies in de overige functies van de natuur in te

passen. Daarom zal hier kort ingegaan worden op de inpashaarheid

in do hoofddoelstelljno van de bout— en waterproductfuncties.

ad.2) Oni deze afweging in een wat breder kader te plaatsen zal

1k hier ook, zeer in het kort, aandacht hesteden aan de rnoelijke

functies van nationale parken die met geen van heide doelstellinc—en

strijdig zijn,

c.Het naatschappelijk lelanc van de verschillencie functies.

Het opsommen van de verschillende functies van de natuur in de

nationale parken is niet voldoende om het helang van de natuur

in doze gebieden aan te geven. Het belang van de natuur wordt

uiteindelijjc bepaald (volgens bet GE]') door het rnaatschappelijk

helang dat we aan de door de natuur vervulde functies hechten.

Objectieve maatstaven om dat maatshappelijk belang te hepalen

onthreken echter.

\7erder is het zo, dat veel natuurfuncties siechts in zeer algemene

terinen omschreven kunnen worden, Het is bijvoorheeld slechts bij

uitzondering mogelijk om aan te geven welke diersoorten of planten

voor welke soorten van onderzoek belangrijk zijn, en wat precies

het belang van die onderzoeken is,

•flede om deze redenen is bet erg rnoeilijk orn het belang van de

natuur bier echt hard te n'aken, kunnen bier weinic meer doen

dan proberen een zo duidelijk mogelijke ornschrijvinq van de

rnaatschappelijke betekenis van de natuur te cieven.
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d,De mate waarin de functies uitsluitend in de nationale parken,

of ook elders uitqeoefend kunrien worden,

Voor functies die ook in andere crebieden uitgeoefend kunnen

worden zijn de nationale parken van minder helancr dan voor

functies die uitsluitend aan dergelijke natuurehieden qe—

honden zijn. Voor deze laatste functies zijn de nationale

parken onvervanghaar en dus van het crootste helane.

In kolom D van figuur 4,2 op hladzijde 39 is een voorlopige

heoordeling geaeven van de mate waarin deverschillende

funct±es ook elders uitgeoefend kunnen worden, In 4.3.2

t/m 4.3.5 zal hier wat clieper op worden ingeciaan.

e zullen flu nacraan wat het helang van de nationale parken

voor de verschillende natuurfuncties is, Ve zullen daarbij

het hele rijtje van de in het CFr genoemde functies afwerken,
althans voor zover we kunnen vermoeden dat deze functies in
de nationale parken een rol zouden kunnen spelen. Tr zal
daarhij alleen op de hierhoven crenoemde punten a,h,c, en d

incjeqaan worden voor zover de rol die de daar enoernde

factoren spelen niet zonder meer duidelijk is.

4 3.2 Productiefuncties.

Bijna alle productiefuncties zijn strijdiq met de doelstelline

van nationale parken. De nationale parken zijn er meestal ook niet

erg geschikt voor. Veel natuurgehieden in Nederlanci hehi-en hun

bestaan juist te danken aan hun relatieve ongeschiktheid voor

'nutticTe" productiefuncties zoals hijvoorbeeld land— en tuinhouw.

Productiefuncties, waarvóor cle nationale parken wel van enig

belanq kunnen zijn, omdat deze functies (misschien gedeeltelijk)

fri te passen zijn in de hoofddoelstelling van de nationale parken
zijn: de leverantie van hout, water en zuurstof.

a.Houtproductie.

Het belang van de nationale parken voor de houtproductiefunctie
zal in het algemeen niet groot zijn, en wel om de volgende redenen:

Voor een rendahele vorm van houtproductie zijn het meest geschikt
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de wat zwaardere, niet te droge, rraar ook niet te natte cironden.

Hoewel dit soort cjronden in Nederland niet zeldzaam is, treffen

we ze binnen de toekornstige nationale parken nauwelijks aan,

Op gronclen die niet aan deze eisen voldoen is de houtproductie

bijna altijd meet of rninder verliesgevend. Dit geldt zeker voor

de hoge droge en/of voedselarme zandgronden, waarop het merendeel

van .de bossen in de nationale parken aangelecjd is.

Behalve dat de naticnale parken minder geschikt zijn voor de

rendabele houtproductie, is het ook zo dat een bosbeheer gericht

op houtteelt op veel punten strijdig is met de hoofddoelstelling

van de nationale parken, Cm een verscheidenheid aan planten en

diersoorten tot ontwikkeling te kunnen brengen, zullen we in de

bosbouw streven naar zo weinig mogelijk inarijpende cultuur-

technische maatregelen, naar lange omlooptijden (groeitijden) en

naar het gebruik van ter plaatse van nature voorkornende houtsoorten

De tegenwoordige houtmarkt vraagt echter meer naar hout van geringe

afmetingen voor de industrie, dan naar zwaar zaac- en paalhout.

Het streven naar rentabiliteitsverhoging leidt tot het gebruik van

snelgroeiende, hier niet van nature voorkomende houtsoorten en

naar diepe cirondbewerking en (soms) bemesting.(o.a.rzer Bruvns, 1976).

De hierboven beschreven strijdigheid wordt nog maar sinds een

tienbal jaren als probleem gevoeld. Het is mogelijk dat het

probleem in de toekomst (gedeeltelijk) opgelost kan worden

door nieuwe bosbouw en bosbeheern'ethoden,

vooraisnog wordt een groot gedeelte van de in dc toekomstige
nationale parken gelegen bossen op houtteeltkundicre basis beheerd

en zullen zij een bijdracje aan de Nederlandse houtproductie blijven

leveren. Daar waar het bosbeheer echter in de toekomst ireer
exciusief op natuurheheer zal worden gericht, is een dalincj van

de houtproductie te verwachten, Hiervoor zal eventueel compensatie

gevonden kunnen worden op (een relatief veel kleiner areaal) beter

voor de teelt van snelgroeiende heutsoorten geschikte cronden.
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b.Produktie van water.

Door ebrek aan schoon oppervlaktewater zijn we in Nederland voor

ons ieidinqwater in de eerste plaats aancrewezen op de winninc van

grondwater. Deze vindt vooral plaats in de duinen en op do

pleistocene zandcjronden, De vraaç naar grondwater is çroter dan

do hoeveelheid die beschikbaar is. Alle nationale parken die in

de duinen of op de pleistocene zandgronden gelecen zijn, zijn

claarom van belanci als potentile of actuele waterleveranciers,

Dc waterleverantiefunctie zal echter al gauw in conflict kor!'en

met do doelstelling van een nationaal park. Do onttrekkinq van

grondwater kan veranderingen in dc grondwaterstand veroorzaken

die ernstige qevolgen kan hebben voor dc ter plaatse van nature

voorkomende levensgerneenschappen. Met name dc natuurlijke rijk-

dormen van de duinen van Noord- en Zuid-Holland zijn door dc

duinwaterleidingen sterk heinvloed. Vroeger waren alle duinvalleien

'nat" getuige oude beschrijvincien en namen (Eendenvlak, Canzenvlak)

In alle duinwaterleidincjcjebieden daalde de grondwaterspiegel tot

ver beneden het maaiveld. Flora,vegetatie en dierenwereld

veranderden daardoor totaal. Door infiltratie net rivierwater
wordt wel qetracht de natuurlijke arondwaterstand te herstellen,

rraar dc aard van het water is anders (onder andere voedselrijker)

De plantengroei die tot nu toE is cntstaan is een storinc1ora

'n niet de interessante duinpnflora (M6rzer l3ruyns, 176)

Dok is ci1uinwaterleidinq aangeleqcl. en uitciebreid op de Waddeneilanden.

OoJ claar zijn maatregelen genoren ter compensatie.

De Nota Nationale Parken noerr.t Lij alle toekomstige nationale

parken in het Duin— n Wadc'enciebieci, behalve hij SchiernonnikoocT,

cle waterwinnin als een strijdice hestemming.

Hot in overeenstemming Lrenren van de wateronttrekkincT met de

doelstelling van nationale parken zou hetekenen dat we hear near

plaats, hoeveelheid, en periode waarin de onttrekking plaatsvindt,

zoveel mogelijk zouden rnoeten eanpassen aan de natuurlijke onder-

en bovengrondse waterafvoer van het gebied. Do infiltratie zouden
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we moeten stopzetten. Dit zou met name in de nationale parken in

de Hollancise duinen een aanzienlijke productieheperking hetekenen.

Het belanci van deze ciehieden voor de drinkwatervoorzienincr van c9e

Randstad zou daardoor aanzienlijk Leperkt worden.

Op cie zandcjroncien zijn de invloeclen van wateronttrekking meestal

rrinc1er spectaculair. Toch zijn claardoor in verscheidene cTehi.ec1en

vennen en veentjes verciroogd.Indien het qrondwaterpeil van nature

dieper ligt dan twee meter, en bij schijnwaterspiecTels, is er van

een verlaginci van de grondwaterspiecrel ter plaatse geen duidelijke

invloed merkhaar. Wel is bet mogelijk dat de aanvoer van kwelwater

naar lager gelegen gebieclen verrnincierd worclt. innen hepaalde

voorwaarden kunnen daarom de nationale parken op de hogere zangronden

van belancj zijn voor de drinkwatervoorzieninc (Mrzer Bruyns, 1975)

c.Leverantie van zuurstof,

Ms producenten van zuurstof en afnemers van koolzuurqas is de

hetekenis van de nationale parkcrebieden niet helancirijker dan die

van agrarische productiegehieden. Ter vercelijking: een eikenhos

produceert 18 ton zuurstof, terwiji een crraslancl 30 ton per hectare

per jaar produceert (Beunis, van der Harsa., 1971 in Vroom, 1978),

4.3.3 Draagfuncties.

Ilet uitoefenen van een draagfunctie ma :aan van de

natuurlijke plantengroei en het diereneven ter plaatse mstal

onrogelijk. De ruimte in nationale parken,!and2functieS
zoals gebouwen en wegen, kan daarom voor het doel van de nationale

parken als verloren beschouwd worden. Het rrinste geldt dit noci voor

de draagfunctie voor openluchtrecreatieactiviteiten. Op dci vraag in

hoeverre deze activiteiten strijdig zijn met bet cloel van natic'nale

parken zal in hoofdstuk 5 en 6 nader ingegaan worden.

Ook cie zeewerende functie van de duinen kunnen we tot de draag—

functies rekenen. De functie van zeewering is tweeledig;

1)Het gesloten duinmassief beschermt de lage landen tegen overstroming.

2)De zoetwaterbel onder de duinen fungeert als barrière tegen
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verziltincr van het po].cJer'ater,

ad.1) De eerste zeewerende functie beperkt zich in principe tot de

huitenste duinenrij, de zocenaamde zeereep. Het onderhoud van de

zeereep wordt daarorr overal uitgevoerd door, of onder toezicht van

Rijkswaterstaat of hoogheemraadschappen, Het heheer is er op gericht

deze duinen voor verstuivinq te hehoeden en een dicht plantendek

in stand te houden. In de meeste gevallen zullen de door deze

instanties genomen beheersmaatregelen niet strijciig zijn met de

doelstellingen van natuurbeheer. In soirirtige aevallen zal echter

grondverzet en helmaanplant op grote schal een meer natuurlijke

ontwikkeling naar een gevarieerde plantengroel en interessante

geomorfologie in de weg staan. Hier staat weer tegenover dat ook

cle achter de duinen gelegen natuurgebieden teaen cle zee hescherrrd

rnoeten worden. Van een ernstige strijdiciheid is per saldo

waarschijnlijk nauwelijks sprake, zeker wanneer het beheer in

goed overleci gevoerd zal worden.

ad.2) I)e instandhoudinq van de zoetwaterbel is voor de natuur in

de duinen van even groat belang als voor het achterliggende pelderlan

4.3.4 Informatiefunctjes.

In het GEM worden de volgende informatiefuncties onderscheicien:

a orintatiefunctie (w,o. de recreatiefunctie)
1: ondrzoe1csfuncie

c eclucatievp iTui.cti'
d sigriaalfuncbie

e reservoirfunctie

In de Nota Nationale Parken worden voor de instellincr van deze

gehieden ret name aenoemd: 'wetenschappelijke, zo6looische en

recreatieve motieven"(Nota N.P. , hiz.3)
De defLnitie van nationale parken van de I,U.C.N. noemt de

wetenschappe'lijke eclucatieve hetekenis van de parken (Nota N.P.,hlz.2)

at we tot de wetenschappelijke functie rroeten rekenen is daarhij

echter niet precies duidelijk. Ret GEM rekent hiertoe hehalve de

onderzoeksfunctie ook de educatieve en reservoirfunctie, esthoff

(1976) rek:ent hiertoe ook nag de signaalfunctie.
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in J.vuur 4.2 zijn de criteria voor functiovervul].jno die srn-
vllon net de eigenschapren van do nationale parken ordorstreept.
[lit doze onderstreT.i pcen kon't naar voren dat do nationale narLon
tot (lle crecleelten van ons land behoren, die zeer cTeschikt ziin
voor dc vervullinci van do in doze fiquur OpcTesomde i.nforrratic-
functies,

Uit cle criteria voor functievervullinci voor doze functies is

verc]er af te leiden dat de hier qenoerde inforrr.atie,functies

(met uitzonclering van de onder II genoende vormen van recreatie)

waarscl'iijnhijk het heste uitcieoefend kunnen worden in bescherrde
natuurciehieden en dat ze zeker in de toekomst steeds reer on

ergelijke qebieclen aanciewezen zullen worden, Het is immers
to verwachten dat de onbeschermc1e rest van Nederlanci steeds

minder aan de hier ctenoernde criteria zal cTaan voldoen.

Finnen deze beschermde natuurgehieden neren do nationale parken,

tesamen met een veel kleiner aantal cirote natuurreservaten, een

zeer helanorijke plaats in. Niet alleen door hun relatief cirote

crezarenlijke oppervlakte, maar vooral ook door dc relatief qrote

aaneencjesloten oppsrvlakte van elk qehied afzonderlijk. floordat

de nationale parken in vercrelijkina met andere natuurcTehieden

een qrote oppervlakte hebben zijn ze irakkelijker te heschermen

teqen van huiten komencle hedreiincTen (hijv,verdroqinci en ver—

vuilinq) en kunnen in cleze ciebieden ook ecoloaische relaties

on een hocier niveau hehouden worden of tot ontwikkelinci ciehracht

worderi.

flit alles betekent dat het helanq van de nationale parken voor

de inforinatie functies erg qroot is.

Cm een indruk te cieven van hun maatscbappelijk helancr zullen

deze functies flu eerst wat uitvoericTer heschreven worden.

Daarhij zal voornamelijk oeput worden ult hetcieen esthoff

in verschillende publicaties hierover heeft verrreld (1952,

1970, 1971, 1976)

a.De oriëntatiefunctie,

Dank zij de informatie die de rnens via zijn zintuicten over zijn

ornqevinq krijqt kan hij zich orinteren, flok de natuurlilke
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clernenten uit zijn omgevincT zijn daarbij belancirijk. De soort

en toestand van de vegetatie, bet voorkomen en het cedracr van

clieren en diertjes, dit alles cTeeft ons inforrratie over de

wereld orn ons heen en over onszelf: we kunnen eruit herkennen

waar we zijn, hoe laat het is en welk seizoen het is. We kunnen

or vaak jets uit aflezen over de cteschiedenis van een terrein,

over wat er qisteren of tien jaar qeleden aeheurcl is en over

het cjebruik dat van bet terrein gemaakt wordt. ede aan de hand

van de informatie die het natuurlijk milieu ons hiedt vormen we

een werelcibeeld. uWereldheeld moeten we hier niet alleen

letterlijk rnaar ook figuurlijk opvatten. De informatie die we

in de natuur en landschap opdoen draacrt hij, of kan aithans

bijdragen, aan ons historisch, ethisch en estetisch besef en

aan ons natuurwetenschappelijk inzicht. De wereld orn ons heen

heeft ons op verschillende wijzen iets te zeqrcen. 2\l kijkenc3,

luisterend en interpreterend bepalen we mecle aan de hand van

deze informatie onze plaats ten opzichte van die wereld en

daarmee ook onze elgen identiteit. Hetgeen we in die

wereld zien en horen, en wat ons daarhij aanspreekt kan van

persoon tot persoon sterk uiteenlopen. Van de informatie over,

en interpretaties van onze natuurlijke omqevincr maken we dage—

lijks gebruik vaak zoncler dat we ons daarvan hewust zijn.

net zal duidelijk zijn dat het niet alleen aan de natuurlijke

elernenten voorhehouden is omn ons informatie te verschaffen

over onszelf en onze omcevinq. rinstens even helancrijk is

waarschijnlijk onze verdere omevinq, de qebruiks- en kunst—

voorwerpen, de hele ctehouwde orngevinq en verder natuurlijk

ook onze sociale oir.cievina: onze mnederpensen. In hoeverre deze

de or1ntatiefunctie van de natuur cjeheel of Gedeeltelijk

kunnen vervancren is rnoeilijk te beoordelen.

"Zowel de ahiotische sferen als de hiosfeer hieden informatie,

doch bet is noq nauwelijks onderzocht welke informatie essentieel
is en welke variatie er ten aanzien van de inclivicluele niensen on
dit punt bestaat'(van der aarel en Dauvellier, 1978, hlz.154).
Iecle om deze rec3en heb 1k in ficuur 4.2 voor de orintatiefunctie
in bet algenieen qeen criteria voor functievervullinq aangegeven.

Het vermelden van deze criteria zou bier overicrens weiniq relevant

zijn omciat de nationale parken eicen1ijk voornamelijk van helanc'

zijn voor de oriëntatie van mensen voor zover die nlaatsvindt
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tijdens recreatieactiviteiten of als onderdeel daarvan,

Voor de orintatie van de mensen in hun claqelijkse woon—

en werkwereld zijn de nationale parken van weinio helancr

em de eenvoucliqe reden dat het onhewoonde en meestal afqe-

lecien cehieden zijn.

Op het belanc van de openluchtrecreatie in het aiqemeen,

en van d.e verschillende recreatievormen afzonclerlijk hen

ik in hot voricie hoofdstuk uitciehreid ingeoaan. fle ontspanninci,

voririncr en vernieuwincl die de recreatie in de nationale parken

met zich mee kan Lrenqen kan qezien worden als 'resultaat" van

do orinterinGsfunctie van de natuur

h.Onderzoeksfunctie.

Natuurqebieden zijn van qrote betekenis voor de wetenschan
vanwece kun laboratoriuni—functie, zowel voor zuiver als voor
toecepast onderzoek. Oni een schadelijk dier te kunnen hestrijden
rroet men eerst zijn levenswijze kennen en daarvoor heeft men een
oncrestoord crebied van onderzoek nodiq, Om de produktie van cultuur—

land hlijvencl te kunnen verhocen, moet men tal van relaties kennen

die men in do sterk vereenvoudicrde en qestoorde ecosystemen van

akker— en cultuurqraslanci niet meer Ican onclerzoeken. en heeft

daarvoor natuurreservaten nodig.

Zuiver wetenschappelijk onderzoek, dat wil zecigen onderzoek dat

niet rechtstreeks op een praktisch, bijvoorbeeld economisch doel

gericht is, blijkt vaak later voor de samenlevinci van fundamenteel

belanci te zijn, orLdat er qeheel nieuwe wegen door kunnen worden

incjeslacjen,

Eon voorheelci van toeqepast wetenschappelijk onclerzoek is het

onderzoek ten clienste van dc landschapshouw, lIet onderzoek van

de in natuurgebieden van nature voorkomende hearoeiingen en de

relatie daarvan met de plaatselijke hoclerncTesteldheid, waterhuis-

houdincj en clerqelijke, levert ecrevens, die het voor de land-

schapsbouw mogelijk niaken steeds de, uit hioloqisch, maar ook

uit economisch ooqpunt, meest cjeschikte heplantinqsplannen op

te stellen.
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Een ander voorhee:ld van de betekenis van natuurgehieden voor

het toeqepast wetenschappelijk onderzoek vinden wij in de

1estuderincr van het hiolociisch evenwicht in de natuur,

Een voorheeld van de betekenis van iestuderin van bet

natuurlijk evenwicht is het onderzoek van het natuurlijke

rrilieu van schadelijke insecten en hun vijanden, dat kan

resulterën in bioloische bestrijdinci ter aanvullinci en

gedeeltelijke vervanainq van de cherrische bestrijclino van

plaen. De kennis van bet natuurlijke optirale irilieu van

inheemse vijanden van de ewassen, zoals haantjes en blad-

luizen, en van de factoren die daar cle 2antallen van nature
in toorn houden, zoals roofvijanden en parasieten, is voor de

landhouwwetenschap van even fundarnentele betekenis als cle kennis

van de vercjiften waarop deze dieren het sterkst reageren. Derqelijk

onderzoek rnoet ten dele in natuuraebieden worden uitqevoerd.

Voor de wetenschap van de ecoloeie is Nederland als laacilancl

en als delta ehied zeer bijzonder. Ons land kent vele over—

cianoen (van noord naar zuid, van oost naar west, van nat naar

droog, van zout naar zoet) \Tooral voor onderzoek naar de ver-

spreidino en de ecoloqie van laacTlandsoorten is Nederland van

belanci.

c.De educatieve functie,

IDe educatieve functie duidt op het helanci van de nationale

parken voor de opvoedino van kinderen en de opleidinq van scholierer

studenten en ook van "qewone" bezoekers. Ze onderscheidt zich
van bet recreatieve aspect van de orintatiefunctie doordat
bet hier gaat orn activiteiten die niet vorming als "toevallie"

aevolci hebben rnaar als hoofddoel. De activiteiten en de aandacht
worden bij educatie bewust gestuurd in een zodanicTe richting dat

ren jets leert. Dit neernt overioens niet weq dat deroelijke

activiteiten door de deelnerners teoelijkertijd als recreatief

ervaren kunnen worden. We kunnen hierbij denken aan excursies,

an de activiteiten van instel1inen els bet I.V.N en aan de
voorlichting die in c3e bezoekerscentra ciecieven wordt.

Caat de educatieve functie aan de ene kant over in de critatie—
functie, aan de ndere kant oaat ze over in de onderzoeksfunctie
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JI
Paarhij kan ciedacht worden aan het ):eianc van natuurciebieden
voor de op1eidinc van hio1ocen en andere natuurwetenschanper

cLDe sicnaa1functie.

Ilieroncier verstaat men, dat hepaalde orcianismen voor

schacieiijke invioeclen zo uitengewoon cevoe1ic zijn, dat zi

daaronder reeds lijden wanneer die invl.oeden noc siechts in

zeer qerinre mate werkzaam zijn. Ze funceren dus, eventueel

juist door hun afwezicrheid, als een sirnaal, dat te kennen

reeft dat er lets mis is,of mis dreict te cTaan, Ze worden

daarom wel 'indicatorsoorten' cenoemd. 7o zijn hopaalde

kranswieren (Chara) in zoet water cievoeiq voor een hectin

van waterverontreiniqina, waardoor zij sterk achteruitoaan;

andere oraanismen worden daarcloor juist bequnsticid en indiceren

zulk een verontreinirinq clus door zich te vesticten, zoals

vlotqras (Glyceria fluitans) en waterpeper (Polyqonurr. hydro-

piper) Het heste en ock meest hekencle voorbeeld van een

sicinaalfunctie is echter de crevoeliqheid van een aantal

soorten op boomstammen levende korstmossen en r'ossen, voor

luchtverontreiniainct, Deze soorten zijn in de nahijheici van

industriecentra en ctrote steden verdwenen ("epifytenwoestijnen)

In flrenthe worcien eiken waarop deze korstrnosseri ctroeien c'el,ruikt
a].s n'eetstations voor de luchtverontreiniainc' (asse1ink-13eitran,
1978)

De nationale parken zijn erc eschikt voor de sicinaalfunctie
omdat er veel verschillende potenti1e indicatorsoorten voor—

komen. Hun afcrelecien liciginci beperkt echter vaak 1-iet nraktisch

nut van deze functie, IDe signaaifunctie is bet meest effectief

wanneer de betreffende indicatorrnechanismen direct hij de bron

van het (potenti1e) aevaar voorkojren In veel cievallen zijn

doze orqanismen daar echter al uitcieroeicl. Soms zullen de

betreffende orqanismen dan uit een natuurcrehieci daar naartoe

gehaald kunnen worden. e komen dan al hij de voicTende functie.

e IDe reservoirfunctie,

flieronder verstaan wij in de eerste plaats het rechtstreeks
helanci, dat hij hij tal van soorten van planten en dieren

hebben of zouden kunnen hebben, als we het iraar wisten.
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Er zijn noq onte3i-are soorten van oraanjsmen vo1kopen onhekend

voor ons. IJet is flu al zeker, dat we er niet in zullen slaaen

alle plantensoorten van de wereld te leren kennen vóór dat ze
zijn uitoeroeid. Planten kunnen van croot }piancT zijn als

leveranciers van qeneesmiddelen, voedincsmjdde1en of qenot-
riidcolen.

Belanqrijker is echter noq, dat cle natuurgehieden als qenen-
reservoirs funcieren: de wilde rassen van hepaaide cultuurplanten
kurinen erfelijke eiqenschappen bezitten, die hij kruisinci n'et

cu1tuurvariteiten veredelend kunnen werken. Ze kunnen hijv,

resistentie van de cultuurrassen teaen ziekten en plaaen ver—
sterken, of een hociere of lane-duriqer prOduktie iroaelijk rraken,

of een crotere tolerantie,onder andere tecren koude klimaten,
hewerkste1iicen,

Ook in veel algerrenere en rrinder rechtstreekse zin, narnel.i-jk

voor de cranq van de evolutie, is de "reservojr—functje" van

natuurgebieden van ciroot helanc-r.

4.3.5 flecu1atiefuncties.

Voor de vo1cende reaulatiefunctjes die in het CEIVI cienoemd
worcien zijn de nationale parken moqelijk van helancT:

—zuiverinasfunctjes:

a.filtratie van stof,

b.hiotische reiniging;

-stahiliserincrsfunctjes:

c .klixraatstahilisering,

d .waterretentje,

e .bodemretentje,

f.hiotische stabiliserjnq.

a.Filtratie van stof.

Filtratie van stof door de hegroelinci- vindt plaats

-door adsorbtie van stofdeeltjes aan hiaderen, stair en takken;
—door seclirnentatie door verimnderinci van de windsnelhejcl tusser. de
becrroeiinq.

In de publicaties over de invloed van hearoeiing op de zuiverheid
van de lucht komen sterk tecienstrijdiqe opvattincien naar voren.
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\Tolciens F"aas en Beenhakker (1969) adsorheren hoszones ter breecite

van 50 tot 100 meter onder qunstiae omstandiqheden 50% van het stof

in dc lucht, Volaens Wartena (1968, in Vroorn, 1978) is de hetekenis

van hossen voor adsorhtie van stof echter niet veel roter dan die

van akkers en weiden • Wel vindt in hossen door verrninclerinc' van

windsnelheid sedimentatie van stofdeeitjes plaats.

1.Biotische reiniaina

fieze reiniqinc komt neer op het opnemen van afvalstoffen, afkomsticT
van de rrienselijke samen1evinc in de voedselkrinnioop van het

betreffende ecosysteem. Iet name orcranisch afval kan op deze

wijze worden afqebroken en verwerkt.

Deze vorm van reiniqing kunnen we vooral verwachten in eenvoudig

qebouwde dvnamische natte ecosystemen, zoals kwelders en rivieren.
Deze zijn er van nature op innestelcl een ciTote toevoer van

voedincisstoffen van buiten op te ner'en en te verwerken. Hooo

ontwikkelde, inwendicr weinic dvnamische ecosvstemen hejhen een
meer ces1oten voedincsstoffenkrincr1oop. Fun opnamecapaciteit

/is beperkt. Z\anqezien de nationale nar1en voornamelijk tot deze

laatste ccroep hehoren, is hun belanci voor de I:.iotische ieinicinc

erin,

c .Kiimaatstahj1jserjnc-.

!et name bossen hebben een derrpende schcrrr-e1jnren
in temperatuur en vochtiqheid. Op het wereldklimaat zullen de

nationale parken in Nederland weinici invloed hehben. e1 op bet

k1iraat in hun zeer directe nahjheid, Ret helanci hiervan is

echter gering,
11,1

/

Door dc spOnswerkinc van .e hovenste boderrlaacr en cie claarop

cre1ecen strooiseliaacj heeft een Gebied met een natuurlijk

veqetatiedek de roqe1ijkheid om hij overvloediqe recienval

bet water enige tijd vast te houden, Hierdoor zuilen zich

in een derqelijk ciehied en in het afwaterinqscehied ervan

jiinder cjauw prohiemen met de watervoorzieninq (waterover-

last, verdroging) voordoen, Voor in het afwaterjnqrrphjpd
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ci ,Uaterretentie.
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c'e1ecen iandbouwqronden kan dit een voorcleel zijn. Deze functie

is echter voornamelijk van he1anc in meer hergachtige crebieden

met een oncielijkmatjg over bet jaar verdeelde recrenval.

Ditzelfde geldt ook voor de hieronder cenoemde functie.

e ,Bodemrctentie,

Jliermee worcit bedoeld het heschermen van de hodem teen erosie

door een plantendek, In Nederland is deze functie vooral van
belancc in de zeewerende duinen, die weci zouden waaien als ze
niet heqroeid zc'iden zijn, Op de mate van strijdiaheid van

deze functie met de hoofddoelstellinc-r van nationale parken

is hiervoor oncler 4,3,3 hij de draacifunctjes al incieqaan,

f..Eiotjsche stahiliserinq,

Deze functie duidt in de eerste piaats op bet feit dat hinnen

een hooq ontwikkeld ecosysteem door c1e complexiteit van de

onderlincie relaties tussen dc verschillende soorten slechts

cerincre fluctuatjes zullen voorkomen in de scortensarnenstelljncr

en in de populatieqrootte, Ziekten en 1aqen zullen in derce1ijke

ecosysteiren niet op grote schaal kunnen voorkor'en. Pit in tecren—

stellina tot de monotone laridhouwciehi.eden, waar ze aan de orde

van de dag zouden zijn, als ze niet met allerlei middelen

hestreden zouden worden,

Daarnaast wordt in krincTen van natuurheschermers en ook in het
CEr1 wel verondersteld, dat verspreide stukken natuurqehieci, die

tussen de 1andhoiwgehieden licrcien, ook op bet voorkomen van

extreme populatiefluctuatjes in bun omqevinq, een derrpende

invloed zouden hebben, Ilierdoor zouden ook in de omgevincr van

natuurqebieden ziekten en plagen minder cieirakkeiijk tot ont--

wikkeling Icomen, Dit verschijnsel zou zich bet sterkst voordoen
hij een kleinscnaliqe afwisseljncf van landhouwaebjeden met

natuurlijke en half—natuurlij]ce terreinen. In hoeverre dit

verschijnsel zich werkelijk voordoet is echter nocr nauwelijks

aancetoond,

Volgens Gruys (1976) lijkt de in het tuin— of landhouwciewas

zeif voorkomende fauna he1anrijker voor het voorkomen van

plagen, dan de relatie met de omclevincT, Nutticie dieren in
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bet c'rewas kunnen niaken, dat bepaalde, voor nioderne landhouw

karakteristieke plagen uithlijven, Hun aan— of afweziqheid

hanrt af van de teelthandelinqen —vooral van de bestrijdincTs-

midcielen— en niet zozeer van resten natuur in het lancischap.

Op groncl van bet hovenstaande is bet helancc van de nationale

parken voor de hiotische stabiJ.iserinc voor het gehied buiten

cle parken clus niet eenduidiq vast te stellen. Echter ook als

dc door natuurheschermers cjeuite veronderstell.inqen juist

zouden blijken te zijn, dan noc' nioeten we 1ec1enken dat we

deze stahilisering vooral moeten verwachten van kieinere,

verspreide, natuurlijke ciehiedjes zoals heqgen, hosjes,

moerasjes en in minclere mate van rrotere door von en he--

cjrenzincr in zichzelf Lesloten natuurcrehieden.

4.3.6 Conclusie.

Dc heianqrijkste conclusie, die we uit het hovenstaande kunnen

trekken is deze;

De nationale parken (en soortcieiijke natuuraehieden) in Nedenland,

zijn in de eerste plaats van groot 1-elancr voor de onderzoeks—,

eclucatie.ve—, reservoir— en in wat mindere nate voor cle sicrnaal-

functies, Pit is vooral zo omdat deze functies niet door andere

gebieden overgenomen kunnen worden, onidat cleze er niet cTeschikt

voor zijn, Cok zijn de nationale parken van aroot helancT veer

bepaalde recreatievonmen, zcals in het voric'e hcofdstuk al

uiteen is qezet. Vender zijn somrnie nationale narken van vnij

croot belanci voor cle net de doelstellinq van nationale parken

strijdige functies 'van zeewerinci en waterproduktie. In veriand
;'et de zeewerino is cok de functie van hocieniretentie van beianci.
7oor de oveniqe :[uncties zijn de nationale pa.rken in veel
cievallen ook wel van enici helancT. Peze functies kunnen echter

vaak evencioed of soms heter op andere piaatsen en door andere
soorten cebieden vervuld worden.

3.7 Fet ethische rrotief voor natuurhehoud.

In bet CEr wordt in feite creprol—.eerd om het helanq van d.e natuur
teruc te brencien tot een aantal nutsfuncties vocr do sanienlevinci.

Deze poqincr is naar mijn ireninci redelijk neslaacidl, Fn reden

waaror; nerisen de natuur helancirijk vincien is echter nioeilijk
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tot eon nutsfunctie. te herleicien. 1k doel 1-iier op het thische

p.otief voor natuurbehoud, Het is in elk qeval zo dat cit

jvotief veel mensen veel meer zal aanspreken dan de hierhoven

recTeven opsomrnincr van natuurfuncties.

Uet ethisch rnotief voor hehoud en hescherminq van cle natuur

komt voort uit respect voor do natuur, hetzij als scheppincT

Cods, hetzij als resultaat van niiljoenen jaren evolutie, in

elk cieval als jets dat in perfectie, verfijninçT en orootsheid

ver boven ons menselijk kunnen uitstijclt. Dit rrotief kor't crop

neer dat wij rmnsen als schepselen van cod die als trentireesters'

over doze aarde zijn aancestelcl, of als onderdeel van die natuur,

niet het recht hebben om naar willekeur met de natuur orn te aan,

of on planten- en cliersoorten en ecosysteiren uit te roeien of te

vernietiqen.

Volcens het GE zijn deze notieven in elk cieval voor een dccl

te herleiclen tot nutsfuncties. Pet zou clan caan cm een vorir
van cerhied die neerkornt op ancst voor onhekende, maar drama-

tisohe crevoiqen van rrenselijk incrijpen in de natuur (van der

Paarel en Dauvellier, 1978, hlz.140)

4.4 Criteria on cle aantastinq van de natuur aan af te rreten

In het hovenstaande is aangeaeven waarom de natuur in dc

nationale parken belariqrijk fs voor de samenlevinci. e zuilen
flu proberen na te gaan in hoeverre dc aantastincT van cit helanci
van dc natuur meetbaar is te maken, Pit is nodicT om de ernst
van de aantasting van dc natuur die met dc verschillencle
recreatleactiviteiten samenhancit heter te kunnen beoordelen,
Pede op een dergelijke heoordelincr moeten miners dc keuzen
tussen recreatie en natuurhehoud en tussen de verschillende
maatregelen on de recreatie te heperken qehaseerd worden.

4.4.1 Dc criteria.

In bet onderstaande zullen een aantal criteria aancTecTeven
worden op basis waarvan cie in hoofdstuk 5 en 6 te vermeiden
heinvloeclincsverscbijnselen op hun schadelijkheid voor
bet belanc van d.c natiur in de nationale parken }'eoordeeld

kunnen worcien.
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Het rreethaar maken van de schade aan de natuur zou in principe

en locjischerwijze op onqeveer de volciende manier kunnen creheuren;

—c'p basis van het voorafciaande kunnen we stellen dat cle door de

recreatie veroorzaakte schade op een bepaáld moment qelijk is

aan de verrninderinci van de totale functievervullinq van bet

hetreffend.e cehied, gerekend vanaf bet moment dat de heinvloedin

hecint tot het moment dat de functievervullino hersteld is.

-Om de totale func€ievervullinc te kennen rroeten we eerst de

functievervullinq van de verschillende functies afzonderlijk

kennen,

—Deze kunnen we bepalen aan de hand van de mate waaiin aan de

criteria voor functievervullina voiclaan is,

—Deze criteria moeten daartoe eerst afzonderlijk meethaar

ciemaakt worden.

-Vervolgens kunnen deze verschillende criteria per functie tot

én criterium dat de mate van functievervullinc aanqeeft

qeintecreerd worden (Hiervoor is bet onder andere nodicT dat

het relatieve helanc van en het verhand tussen de verschillencle

criteria hekenc3 is)

—Tenslotte moeten de verschillende creinteqreerde criteria nor—

rraa].s tot één criteriurn, dat de totale functievervullinci weer-

qeeft, geintegreerd worden (Om dit te kunnen d.oen moeten we een
oordeel aeven over het relatieve helang van de verschillencle

functies)

—Een derqolijke "functiernetinq zou in elk qeval voor en na de

invloed van de recreatie verricht moeten worden en eigen]ijk

ook op een aantal tijdstippen nadat de beinvloec3inci is opcTe-

1-iouden en het herstel is hegonnen (1-liervoor is het onder anc9ere

nodia dat de invloed van de recreatie te onderscheiden is van

andere invloeden op bet crehiecl)

—Eij het bepalen van uiteindelijke totale functieverlies op de

lange termijn zal ook de tijd die nodir is voor het herstel van

de functie in rekeninq gehracht rnoeten worcien
Ilet zal flu duidelijk zijn dat cleze methode orn de aantastina van
de natuur te meten:
—veel subjectieve Irornenten kent,
—-vereist dat er veel informatie heschikhaar is,

—omslachtiq en inqewikkeld is,
—praktisch niet uitvoerhaar is.
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V:e zullen proheren haar te vereenvoudiqen tot een wat praktischer
riethode. e zullen daarhij alleen van de meest noodzakeli Ike

inforrnatie cTehruik maken en de subjectieve rrorrenten vermilden.

F)eze rnethode is bi.e.rdoor wat rrinder nauwkeurirT. Ilet '-aat er
ecliter voorlopiq alleen maar cm orr cen rJol-ale indruk te 1':unnen

krijcien van de ernst van cie schade die in natuurqebieden veroor—
zaakt wordt door de recreatie.

Ue zuilen flu eerst proberen aan te coven op basis van we:fte
criteria we c9e ernst van do schade aan de natuur het hest.e

en bet neest qerrakkelijk kunnen aanqeven, \Tervoiqens zal

nageaan worcien in hoeverre, en hoe deze criteria rreethaar

gemaakt kunnen worden.

In 4,3. 6— zijn we tot de conclusie rtekoiren dat c1e natuur in

de nationale parken vooral waardevol i.s vanwece haar helanc

voor de informatiefuncties en in een aantal cievallen ook voor

de functies waterproduktie en zeewerincr. In verhand met de

functie zeewerinc is ook de functie hodemretentie van helancT.
De reden dat de nationale parken voor cleze functies cieschikt
zijn is dat de eigenschappen van de nationael parken overéén—
komen met de criteria voor functievervu1linc van doze functies

(zie onderstrepincen in fiquur 4,2 op hlz.39) terwiji er voor

de vervullinq van deze functies elders weiniq rrocrelijkheden

zijn (zie kolom D in fiouur 4.2). We J-:unnen flu stellen dat de
eigenschappen van de nationale parken die bepalend zijn voor de moge—

lijkheid on deze functies te vervullen tevens geschikte criteria zijn

on de aantastjncr van het belanq van nationale parken (= bet
verrnoqen on hovenqenoenicle functies te vervullen) rnee te kunnen

n'eten. hun belancirijkheid als criterium voor de schade is onder

andere afhankelijk van het helanci van de functie(s) waarvan ze

de nate van functievervullino aanceven, Pldus komen we tot een

vrij lange lijst van criteria

Het is echter mogelijk on deze uitvoerige en voor ons doel

onpraktische lijst wat in te korten. Imrners:

le)Het gaat er in ons geval in dit verhand uitsluitencl on

de schade te meten voor zover die door de recreatie

veroorzaakt wordt, Daarom zijn criteria waarvan het

te verwachten is dat ze .,niet door de recreatie beinvloed

zullen worcien hier niet van helanq, In fiquur 4.2
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laatste kolom(F)is, mede aan de hand van de cecTevens uit de

hoofdstukken 5 en 6 aangegeven welke criteria door de recreate

heinvloecl zullen worden,

2e)Beinvloedinq van sornmiqe criteria (hijvoorheeld de bodern) zal

altijcl of bijna altijd ook cevoigen hebben voor andere criteria

(bijvoorheeld. de plantenciroei) . \'oor ons doel kunnen we in

dercrelijke crevallen (met enicT voorhehoud) meerdere criteria

in één criterium samenvatten,

I-Jet hovenstaande is van toepassinci op criteria die hetrekkinci

hebben op de ahiotische elementen en op het landschap.
De ahiotische elementen waarop de recreatie eniae invloecl
kan hebben zijn: geomorfoloqie, bodeni en oppervlakte water.
Dc inv].oed van de recreatie op de ceomorfo1gie zal in het
algemeen beperkt zijn. Waar deze er wel is, hijvoorheeld in de
duinen en op stuifzandgronden komt deze invloecl vaak niede tot
uitinc' in een veranderinc' van de plantenqroei. Ditzelfcle ce1dt
voor het criterium aantrekkelijkheid van het landschap. flok de
ernst en niate van beinvloeding van de bodeir en het oppervla]cte-

water (op cut laatste zal hier overigens niet worden increcaan)
zal redelijk afleesbaar zijn aan cle ernst en rrate van bein-

viceclinc van de planten: zelcizame hoderrs dracien meestal
zelclzame plantensoorten; veel variatie in hodeirtype hrengt

reesta1 ook een crevarieerde plantenciroei net zich mee,

J.1dus kunnen we ervan uitqaan dat we een redelijk nauwkeurici

beelci van de schade door de recreatie kunnen krijcien als we

uitsluitend kijken naar de veranderineen in de voicTende criteria:

a)deverscheiclenheicl aan plantensoorten, diersoorten en levens—

cenieenschappen,

b)hetvoorkomen van zeldzanie plantensoorten, diersoorten en levens-
ciereenschappen,

c) (in niindere rate) denatuur1ijd van het cehied.

Uit fiquur 4,2 komt naar voren dat het criteriurn natuurlijkheid

hierbij waarschijnlijk van rnincler helanq is dan do eerste twee,
die overiqens iecler weer uit drie criteria zijn opqebou'd.
Fen nauykeuriq aanceven van bet relatieve cewicht van dc onder

a) en h) qenoenide criteria is 1:ijzcnder moeilijk. Tn verscbi]lende

natuurevaluatie studies is dit wel ceproheerd. De qehruikte ciewicbts—
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toekenninen berustten daarbij op hereeneerde schattincien ie

ree jebaseerd waren op het oe1 van de evaluatie en de aard

van het ciebied. Een objectieve raatstaf voor deze cjewichtstoe-

kennincien onthreekt echter.

1k zal me hier niet aan derqelijke schattingen wagen. 1k zal hier

dus niet proberen om hijvoorbeeld de schade aan de veaetatie met de

schade aan de vocjelstand te vergelijken of or het verrninderen

van de soortenrijkdorn aan planten te vrqe]ijken met het ver-

dv'ijnen van een zeldzarne voce1soort of cien zeldzaarr ecosysteer

uit een oehieci. 1'e zullen daarorn de aantastjnci alleen ner

criteriuni eniciszins kunnen vergelijken.

De hovencienoerrde criteria moeten slechts oezien worden als

hulpmiddelen orn de schade of het functieverlies dat op een

bepaald moment optreedt wat duiclelijker en objectiever te

kunnen omschrijven, In de hoofcistukken 5 en 6 zal wanneer daar

over schacle aan de natuur of heinvloedincr van de natuur oesproken

wordt van deze hulpmiddelen qebruik er.aakt worden.

Om een juist heeld te krijgen van de schade zal in deze

hoofdstukken naast de bovenqenoerpc3e criteria noa een ander

criteriurn gebruikt worden: de hersteltijd. Bet rnaakt aanmerkelijk

verschil uit of een bepaald verlies aan verscheidenhpid of aan

zeldzarne soorten van tijdelijke aard is of dat er sprake is van

een zeer 1ancdurjc, of onherstelhaar verlies,

4.4.2 De hersteltijd.

De hersteltijc3 is niet een criterium van dezelfde orde als de

onder a) , h) en c) genoemde criteria, Het zal bij het heoordelen

van de ernst van een aantasting op elk criteriurn

afzonderlijk toegepast moeten worden.

De hetekenis van de hersteltijd voor de qrootte van de schade heb

1k reprobeerd in onderstaande fiouur duidelijk te r'aken, De ficiuur

geeft de mogelijke gevolgen van de recreatie weer voor een der
onder a) , b) en c) genoemde criteria, hier het criteriurn n cjenoerd,
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Figuur 44.2: De ernst van een waardeverrnindering als functie
van de(herstel)tijd.

'Q.

Op de X—as is de tijd weergeoeven.

Op cle Y—as de waarde van het criteriur- n.

Van t1 tot t3 staat het ecosysteem bloot aan een bepaalde invloed
yam de recreatie waardoor de waarde van het criterium n vrij snel
achteruitgaat, De achteruitoang gaat door totdat op t2 een

evenwichtssjtuatje ontstaat, Als op t3 de recreatfeinyloed

stopt becdnt het herstel. De waarde van het criteriurr stijcrt

(in dit ounstiae geval) weer naar het niveau dat hereikt zoo
zijn als er qeen recreatieinvloed was geweest (in somn'iae

gevallen zal dit niveau nooit hereikt worden) . Wanneer dit
niveau op t4 hereikt is is bet herstel volledjo'. De herstel—
tijd is flu t4 — t3, De totale schade op lange termijn van het
criteriurr wordt flu aanqecrevefl door de oppervlakte van het
aearceerde oedeelte,

1k zal flu aancTeven op welke wijze de in 4.4.1 aenoeride

criteria en de hersteltijd (enicYszins) meetbaar aemaakt
kunnen worden,

4.5 Het meten van de criteria die de ernst van de aantastjna kunnen

n_pyp. -

V
— —— -

h r s fct 4 d

>'



66

4.5.1 De vcrscheicienheid aan plantensoorten, diersoorten en 3.evens-

neneenschappen,

Een eenvoudiqe r'anier oir de rijkdor aan soorten planten en

dieren en aan ecosystepen te meten is het per oppervlakte—

eenheid aanqeven van het aantal er voorkornende soorten planten,

clieren en ecosystemen, Verccelijkinn iret andere ciehieclen cTeeft

dan een indruk van de rijkdorn. ventueel kunnen we hij de dieren

noq cnderscheid rnaken tussen verscbil lende diereroepen, zo2ls
bijvoorbeeld (broed)vociels en zoocTdieren. fle waarderincen van
de veranclerincen in een qebied op basis van dit criteriun'

korren er eiqenhijk op neer dat elke nieuwe soort in een
hepaalcl omschreven crehied als een aanwinst wordt cTezien
en elke soort die verdwijnt als een verlies. Fr wordt daar}-'ij

ceen onclerscheid gerraakt tussen de ene soort en (le andere.

4.5.2 flet voorkornen van zeldzarne plantensoorten, diersoorten en levens-

qerreenschappen.

Prr hij de waarclerincj van een vernnderirrr ondersc}'eicl te v'aken
tussen de verschillende soorten pinten, dieren en ecosysteiren
kunnen we het criteriurn zeldzaartheid qebruiken.
Op basis van dit criteriurn kan het verdwijnen van de ene soort,
of bet ene ecosysteerr een veel crotere schade aan de natuur
hetekenen dan bet verclwijnen van een andere soort.
Dc zeldzaaniheid van plantensoorten en hroecivociels in Nederlanc9

kan rreestal qeschat worden, door na te gaan in hoeveel uurhokken(,
dc betreffende soort voorkon't, Een uurhok is een inventarisatie---Icrebied van 5 x 5 kir, Nederland is in l67lvan deze hokken verdS
Deze hokken zijn op het voorkorren van plantensoorten en van

broecivogels creinventariseerd, In de Standaardlijst van de

Neclerlanc9se Flora (1.rno1c1s en van der eyden , 1976) heeft
ron op basis van de uurhokfrecruentie de plantensoorten ir

10 uurhokfrecruentieklassen incredeeld. fle uurhokfrequentje-
kiasse van een plantensoort is het aantal uurhokken waarin

de betreffende soort is aancietroffen, fle inclelincr in klasF
en de verdelinciscriteria zijn in fiquur 4,5.2 aancrecrpvep.

—-:' --
1

—-I
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Do zeldzaarnheids,'aarde Z wordt herekend volgens:Z=10—u,h,f,k,

Tabel 4.5.2: De indeling van pla. tensoorten in uurhokfrequentie-
kiassen en naar zeldzaamhejdswaarde (Z)

u,h.f.k, aanai:. - symbool orrschrijving Z
kiasse uurhokken
0 0 + afwezig of uitcjestorven
1 1—3 ?zzz uiterst zeldzaarn 9
2 4—10 zzz zeer zeldzaarn 8
3 11—29 zz zeldzaam 7
4 30—79 z vrij zeldzaam 6
5 80-189 m minder algemeen 5
6 190-410 a vrij algemeen 4

7 411-710 aa algerneen 3
8 711-1210 aaa zeer algerneen 2

9 1211—1677 aaa uiterst algerneen 1

In deze "Standaardlijst van de Nederlandse Flora 1975" zijn
van elke plantensoort twee zeldzaamheidswaarden geaeven narrelijk:

-de zelclzaarnheid zoals die vastgesteld is op basis van

inventarjsatjeg tussen 1950 en 1975,

-de zeldzaarnheid zoals die vastciesteld is op basis van

inventarjsatjes tussen 1900 en 1950.

Door vergelijking van deze twee waarden is të zien of de plant
in de loop der tijd zeldzamer of meer alcjerreen is geworeen,

In het kader van het zogenaamcle "Atlas project" heeft iren de

uurhokken ook-op het voorkomen van broedvocels geinventariseerc,

Dit is gebeurd in cle broedseizoeon van 1973 tot 1977, Pan deze
inventarisatie werkten 2000 vrijwilligers mee. De resultaten

zijn neergelegd in de "Atlas van de Nederlandse Eroedvoaels"
(Teixeira, 1979), In deze atlas zijn van elke vocrelsoort die

in Nederlanci broedt oncler andere de volaende cTeqeven vermeld:
-Het aan€al uurhokken waarin de soort iret zekerhejd broedend
is aanqetroffen.

-Net aantal uurhokken waarin de soort waarschijnlijk broedend
is aanoetroffen.

-Het geschatte totale aantal hroedparen in Nederland.

In bijlacje 6.2.2 op hladzijde 240 zijn van hijna alle in
hoofclstuk 6 genoerrde vocrelsoorten de hovenqenoerrcie geevens
vermeld.
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Bij hot aebruik van de in deze "Standaardlijst" verrnelcle

aeqevens en bij de qeoeven uit het ''tlasproject'1 moeten we
er rekening mee houc9en dat deze uitsluitend gehaseerd zijn op
het voorkomen in Nederland, Bet kan zijn, dat een soort in
Neclerland talrijk is, rnaar huiten Nederland 1'ijna neroens

voorkoirt, of andersom, We inoeten daarorn onderscheid maken

tussen zeldzaarnhejd in Nederland en zeldzaarnl-ieid in Europa

of de ereld, Over zeldzaamhejd huiten Nederland zijn meestal
slechts cilohale qeclevefl5 hekend,

Bet criteriurn zeldzaamhejd kan qebruikt worden orn één planten-
of diersoort of een ecosysteem te waarderen, De waarde van een
heel gehied uit het ooqpunt van zeldzaai-nhejd van de daar voor-

komende plant— en diersoorten of ecosvstemen kan beoordeeld

worden door het bepalen van de variatiebijdrac1eIT, Dit is de

mate waarin het gebied bijdraagt aan de instandhoudinci van de

betreffende soort,
/

Korrt één bepaalde plantensoort bijvoorheeld in 20 van alle uur-

hokken voor, dan draa!t één uurhok voor o x 100% = 5% hij
aan de instandhouding van die soort in Nederland, Ms boven-

dien de heift van alle groeiplaatsen van deze plant in Nederiand
is gelegen, dan draagt hot hetreffende uurhok voor ± 2,5% bij aan

de instandhoudinci van die soort in de hele wereld. Bet verdwijnen
van deze soort ult dit gebied zou de mogelijkhejd tot instanci-

houding van deze soort in de wereld met 2,5% verminderen,

Van de vociels waarvan we de totale populatieaantallen in de v?ereld

globaal kennen, kunnen we op deze wijze c3e bijdraqe van Nederlanc3

of van een uurhok aan de instandhouding van deze voqelsoorten
schatten, In de meeste gevallen beschikken we echter uitsluitend
over populatiegecevens van Nederland, Op basis van de cecevens

over de aantallen vogels per uurhok kunnen we dan alleen do hij--
drac7e van elk uurhok aan de instancThouding van de soort in
Nederlanc3 schatten.

Over hot voorkomen van de verschillenc3e soorten ecosystemen

zijn onvoldoende gegevens bekend, Bier moet volstaan worden

met eon schatting van de zeldzaarrhejd door deskundiren, In
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hijiace 5.3.3 en 5.3.4A op resnect±evclijk hlz.230 en 235

uorden enkele zeldz nTheids1'corde1jnpn ciecTeven vafl planter-
ceiveenschappen en vecietatietypen.

.5.3 re ntuurlijkheid,

CnCer Ce natuurlijkheid van een qe}::ie kan verstaan wordon;

Ce mate van vrijwarinq van eon cc ted van door de mens

verrorzaakte clynamiek (van der raarel en Dauveilier, 1978)

re ernst van de aantastincr van Ce natuurlijkheid van eon
aebied wordt bepanid door Ce relatieve hoeveelbeid toecTe-
voccTde dynariek (in verhoudinci tot Ce natuurlijke c'vnaniek)
en cok door Ce rate \?aarin Ce aard van Ce dynamiek cvereen-
kerrt net Ce ter plaatse voorkoriende natuurli-ike dynamiek.
Er is ook wel cerro:.eerC Ce natuurlijkheid van Ce veretatie
af te leiden nit Ce rate waarin Ce sapienstelioncle nianten
oorspronJzelijk inheer's zijn (van der raare1, 1975 i' van der

raarel en DauveJlier, 1978)

.5.4 De hersteltijcl.

fle hersteltijd is een functie van Ce volqroeidl'eid van eon
ecosysteen'. Onder Ce volciroeidheid van cen ecosystoeir .ordt
vorstaan "bet stadium tussen pionier- en cliniaxstadur waarin

een ecosysteerr zich 1evindt" (van der raarel en Dauvellier, 1978

deel TI, hiz.15), I3ij totale vernietici.inci ban Ce hersteltijd

wel eniciszins cjenieten worcien dQor te kijken naar bet aantal

jaren van cnDestoorde ontwikkelinr Cat bet ecosysteer' chter

zich heeft. Bij heschadiciinct wordt Ce hersteltijcl bepaald door

hot aantal jaren waarin een ecosysteen' in successie wordt teruci-
gezet (van der iaarel en Dauveilier, 1978, cleel I) . flvericTens
kan Ce hersteltijd van een ecosysteem heinvloed worden door
hot heheer Cat cTevoerd wordt. In doze scriptie zal 1k onder
Ce hersteltijd verstaan Ce hersteltijd zonder menselijk hem-

vloeding.
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5 DE INVLOFD VAN DE RECREATIE OP DE VECETATIE

5.1 Inleidinci

5.1,1 Inhoud en jndelincr van dit hoofclstuk.

Dit hoofdstuk zal gaan over de invloed van de recreatje op de

vegetatie,voor zover deze tot stand kornt door activitejtn van de
recreanten. Op de invloecl op de vegetatie door de aanleg van

recreatievoorzieningen,zoals wegen, parkeerplaatsen, picknick—
plaatsen en dergelijke, zal hier niet incjegaan worden. We kunnen
de voor deze voorzieningen gereserveerde terreinoppervlakte voor
de natuur als verloren beschouwen.

In de nationale parken (en cok daarhuiten) zal de recreatie de
vecjetatie beirivloeden door;

—betredincj, waaronder hier ook verstaan rnoet worden het herijden
per auto of paard en het spelen, zitten of liggen.

—andere oorzaken zoals: het achterlaten van afval, het verzamelen of
ineenemen van planten of plantendelen, het opette1ijk aanrichten

van vernielingen, het verontreinicren van de lucht, het veroorzaken
van brand.

De meeste aandacht zal in dit hoofdstuk besteed worden aan de invloed
van betreding en de daarmee samenhancrende vervuilincr. Betredinc en
vervuiling door het weawerpen van afval zullen hier in eerste instan--
tie tesamen worden behandeld omdat in de praktijk deze beide heinvloe-
dingsvormen erg moeilijk te scheiden zijn. Uit de literatuur en uit
eigen waarnerningen ontstaat de indrulc, dat betredinci de belancjrijkste
oorzaak is van schade. Bovendien zijn over betredinci vrij veel cTecte—

vens bekend. Tenslotte zal ook nog ingegaan worden op de oevolcten van
het achterlaten van afval en op het verzamelen van planten of p1anten
delen. (n de overige vormen van beinvloeding zal niet inciec'aan worcien,

Deze zijn van ondergeschikt belang en er zijn weinicr cTeclevens over.

5.1.2 Opzet vn dit hoofdstuk.

Cm een afweing te kunnen maken met betrekkincr tot de in de

nationale parken toe te laten recreatie, moeten we een indruk
hebben van de aard en omvang van de te verwachten invloed van
de recreatie op de natuur, Bovencijen zullen we ons een oordeel
xroeten kunnen vorrren over de mate waarin de te verwachten recreatie—

invloeden een aantastina of wellicht een verl-icaing van de natuur—
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waarden van de nationale parken hetekenen,

In 5.2 zal ingegaan worden op de veranderingen, die onder invioed

van betredina in vegetatie en hodem optreden en op de processen

die hierbij een rol spelen. Daarhij zal aangeduid worden hoe

verschillende variabelen
( bodeiif'actoren, eigenschappen van

plantensoorten en van het ecosysteem en het gedrag van de

recreanten) bij het verloop van deze beinvloedingsprocessen

een rol spelen.

In 5.3 zal geprobeerd worden na te aaan in hoeverre de aevolcjen

van betredinc als positief of als necjatief beoordeeld moeten worden.

Bij deze beoordeling zullen de in hoofdstuk 4 behandelde evaluatie—

criteria voor de waarde van nationale parken gebruikt worden. Deze

zullen toecjepast worden op onderzoekcegevens over veranclerincen in

de vegetatie ten gevolcje van betreding, Deze evaluatie op grond van

praktijkcjegevens zal geplaatst worden tecTen de achtergrond van de
in hoofdstuJc 2 behandelde ecologische theorie, Een belangrijk
criterium voor de ernst van de door de recreatje veroorzaakte
schade, de benodigde hersteltijd, komt hier ook aan de orde.

In 5.4 zal ingegaan worden op de kwetsbaarheid van de verschillende

vegetatietypen en ecosystemen, Er zal een sarrenvattinçj çjegeven

worden van de bestaande literatuurgecevens over de kwetsbaarhejd

van verschillende vegetatietypen, Daarna zullen de belancrrijkste

factoren, die bepalend zijn voor de kwetsbaarheid hehandeld worden.

In 5.5 zullen enkele kwantitatieve ciegevens vermeld worden over de

effecten van recreatie op de vegetatie in Nederlandse natuurgehieden.

Bet betreft hier voornamelijk gecrevens over (toecenomen) paddichtheid

en oppervlakte van stuifplekken en cecjevens over de mate waarin de

oorspronkelijke vegetatie in verschillencle natuurgebieden onder

invloed van de recreatie veranderd is.

In 5.6 koruen tenslotte de niet door betreding veroorzaakte cevolnen

van de recreatie aan de orde, Ook hier zal zoveel rnogelijk incecraan

worden op de aard, omvang en de ernst van de beinvloeding en op de

kwetsbaarheici van de verschillende soorten ecosystemen voor deze
recreatieinvloeclen,
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5.2 De wije EbetredinG bodern e n_y atiebe in v loedt

Kort samengevat gebeurt bij betreding het volaende: de planten

worden beschadigd en kapotgelopen, de hodeiistructuur verandert,

wordt verdicht of juist losgetrapt, Ten gevolcje van beicle processen

verandert de soortsamenstelling van de planten. Vroeci of laat

ontstaan paden en kale of loscjetrapte plekken in het terrein,

1-lieronder wordt op de verschillende on6erdelen van dit proces
wat dieper ingegaan,

5.2.1 Beinvloedjna door niechanische beschadiaing van de planten.

Volgens van der Werf (1972) worden rechtopstaande planten tot
± 50 cm. gernakkelijk onder de voet gelopen. Planten, die vôôr

het recreatieseizoen al een hoogte van 50 cm. bereikt hebben,

blijven over het alaerpeen gespaard, 'en loopt er rneestal omi-leen.

Ditzelfde geldt voor distels, brandnetels en doornstruiken.
Bornen en struiken blijven dankzij hun hoogte aanvankelijk ciespaard,

zelfs in een vollediq platgelopen terrein. Fierdoor lijkt de

situatie aanvankelijk rree te vallen. Crndat houtiae aewassen lance

tijd in een kwetsbaar jeugdstadiurn blijven, kunnen ze zich echter

niet verjongen. Hierdoor zullen op dergelijke plaatsen tenslotte

ook cle struiken en borren verdwijnen (van der Werf, 1972)

Kwetshaar vcr r-echanische beschadinincren zijn planten rret

sappige enviezige stengels en grote hiaderen (van dci- Werf, 1977)

en ook planten n-et een droge, brosse structuur zoals bijvoorbeeld

korstrrossen en padclestoelen (van der Linden, 1980) en heide
(de RoDs, 1975).

Cunstige eigenschappen voor resistentie tecen betredinc zijn

onder andere een ciroot receneratieverrnocyen (vele cTrassen)

rozetvorrn, liggende stengels, platte struiken, kleine bladeren

en ondergrondse uitlopers, Soorten die hun reproductieorganen

juist onder of aan de oppervlakte hebben, kunnen zich het heste

hancihaven. Daarnaast nemen de eenjarige planten toe, die hun

cyclus voltooid hebben voor het drukke seizoen beciint (van der erf,
1977)

Het kwetsbaarst zijn dc bloejende delen en hun jonge uitlopers,

I-iet. seizoen waarin de planten het kwetsbaarst zijn is daarorr het
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voorjaar en de vroege zorrer, dus voor het eicjenlijke recreatie-

seizoen.

Ook de duur van hetredinc is van belang. Lancrduricr op de planten

zitten is veel schadelijker dan incidentele betreding (van der

Werf, 1972)

Door jaarlijks terugkerende rnechanische beschadiaincr zullen

sommicje soorten zich minder coed kunnen handhaven, anderen

zullen juist ervan profiteren. In een ongeschonden vegetatie

vindt in het algen'een na betredinc cle volgencle reactie plaats:

afnarre van de hoogte, groeiaantastingen, afnarr,e van de bloel,

afnan'e in de bedekkingsqraad en tenslotte veranderinc van de

soortsarnenstellincj (Bayfield, 1979, Liddle, 1973, 1975, van der

Werf, 1972). Deze verschijnselen zijn echter niet uitsluitend het

gevoig van rnechanische beschadiging. ]3etredincj werkt ook /i

veranderingen in de bodem op de plantengroei in.

.2.2 Beinvloeding via de bodem.

1fhankelijk van het bodemtype en de soort betreding kunnen zich

drie soorten verandering in de hodem voordoen;

a)bodemverdichting

b)lostrappen van de grond (mul zand)

c)kapottrappen van de grond (modderpoelen)

Alleen bij een zeer hoog humusehalte in zeer natte or'standicheden

(bronbos, venoever, hoogveen) zal de boderr kapotcretrapt worden tot

een soort blubber (van der Werf, 1977). In verreweg de rreeste

gevallen zal de bodem of verdicht of juist loscietrapt worden. at

er gebeurt is afhankelijk van het draagvermogen van de crrond en de

druk die wordt uitcieoefend. I-let draaciverrnocen is het verirocjen van

de bodeir orn weerstand aan druk te bieden zonder dat de sanenhana

tussen de bodeirdeeltjes verloren caat.

De druk van een stilstaande man op de bodem is ruim 0,4 kilocram

per cm2. Voor een personenauto is deze waarde 2 keer zo hoog,

Tijdens beweging zijn al deze waarden 2 tot 4 maal zo hoog.Bij

het beklirnmen van hellincien wordt noc weer grotere druk op de

bodern uitaeoefend, Het draagvern'ocen van niet betreden, hurrusarrre
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der Werf, 1967)

Wordt het draagvermogen overschreden, dan wordt de bodemstructuur

verbroken en wordt de grond los (mul) . Wordt het c1raagvermocen

niet overschreden, dan wordt de bodem vaster. Er treedt bodern—

verdichting op.

Het draagverrnogen van de grond voor betreding wordt onder andere

bepaald door het gehalte aan bodembindencle bestanddelen, zoals

humus, leem en klei. Ook een hoog kalkoehalte en een goede vochtig-

heid bevorderen de samenhang tussen de bodemdeeltjes. Bodems waar

deze bestanddelen in zeer geringe mate aanwezig zijn zoals drocje

stuifzanden en duinzand worden vooral op hellincjen gemakkelijk los—

getrapt. Bodems die ireer van deze bestanddelen bevatten, worden

vooral in vlakke terreinen gemakkelijk vastcretrapt. Klei- en leem-

houdende gronden zijn vooral in natte toestand crevoeliq voor ver—

dichting,

Verder wordt het draagvermogen bepaald door de irate waarin al

betreding plaats heeft gevonden. Eenrraal losgetrapte grond blijft

los en eenmaal vastgetrapte grond wordt steeds vercler verdicht.

In het duingebied Meyendel bij Wassenaar bleek het draacTverrnogen
2van de grond door lostrappen tot 1 kilogram per cm te kunnen dalen.

Anderzijds door bodemverclichtincr tot 12 kilogram per cm2 te kunnen

stijgen (van der Werf, 1970)

Uit het bovenstaande volgt dat bij eleidelijk toenerrende betredincr,

waarbij het draagvermogen van de grond lanazaarr toeneemt, en de

plantengroei zich kan aanpassen, er minder kans op lostrappen bestaat

dan bij plotselinge intensieve betredina.

a. Bodemverdichting.

ll3ij boder:verdichtina worden de poriën in de grond kleiner. Lucht en

waterdoorlatendheid van de cirond verminderen (Licldle, 1975)
. De

worteladerrihaling wordt hierdoor bemoeilijkt, er kunnen tijdelijk

plassen op de grond Ontstaan. Het regenwater loopt langs de betreden

plaatsen af naar onbetreden plaatsen zodat deze extra water te

verwerken krijgen. De onbetreden plaatsen zullen daardoor vochtirer
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worcien en soms dichtspoelen, In natte cironden zal het vochtehalte

in cie grond door bodemverdichting afnemen en in drofle gronden zal de

vochthoudenclheicl hierdoor toenemen (Liddle, 1973 in Licldle, 1975)

In een situatie van bodemverdichting kan echter de allerbovenste

laag ook worden losgetrapt, waardoor deze sterk uitdroogt.

[-let effect van deze verschijnselen is dat een verschuiving in de

soortsamenstelling van de planten optreedt. Er verschijnen planten

die aangepast zijn aan de nieuwe situatie.

Bodemverdichting kan tenslotte leiden tot een zo harde en dicht-

getrapte bodem, dat plantengroei onmogelijk wordt. Dit is met name

het geval op bodervs die uit heteroaeen materiaal hestaan, zoals

grindhoudend zand met leerrbijmencjinci. De draackracht kan dan oplopen
2tot 50 kilogram per cm Dit is geconstateerd op vele plaatsen hij

de Posbank (van der Werf, 1967)

b.Lostrappen van de bodem.

Door lostrappen zal de grond vooral op hellingen aexrakkelijk

wegspoelen. Er treedt erosie op. De nocj aanwezige humus wordt

uitgespoeld en/of versneld afgebroken. Enerzijds komt hierdoor

tijdelijk extra voeding ter beschikking, wat vooral op arme

gronden een voedselverrijkend effect heeft, anderzijds ontstaat

een zeer losse onsanienhangende grond, waardoor gemakkelijk

verstuiving kan optreden.

In de duinen zullen onder invloed van de zeewind deze verstui—

vingen zichzelf uithreiden. Als er een gat in de dichte

oppervlakkige wortelmat ontstaat, waarüit het zand wegcieblazen

wordt, verdrogen ook de aangrenzende wortels doorciat ook dear het

zand onder wegloopt. Op deze wijze kunnen in de toppen van de

duinen trechtervormiae gaten ontstaan, Op hellingen ontstaan

erosiegeulen. Het weggewaaide Of weggespoelde zand kan bovendien

elders waardevolle vegetatie bedekken (Roderkerk, 1978)

Het eerste effect van het lostrappen van de grond is nieestal dat

er plaats (vrij)komt voor (pionier)planten, die aan deze meer

extreme orrstandigheden (weinig humus, stuivend zand, uitdrocjende

grond, directe zonnestraling en af en toe betreding) zijn aancTepast.
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Dit veranderde plantenkleed zal zich echter bij een toenerrende

recreatiedruk ook niet rneer kunnen handhaven. Er ontstaan kale

plekken. De successie wordt teruggezet naar het uitgangspunt van

een kale zandvlakte.Bij voeclselrijke grond zal deze verschuiving

in soortsarnenstelling waarschijnhijk langer doorgaan dan bij arne

cjroncl. Deze zal eerder geheel kaal warden (Bakker en anderen, 1978).

c.Kapottrappen van de bodem,

I-let kapottrappen van natte hurnusrijke gronclen zoals veencjronclen

en venoevers vernietigt de sponsachtice structuur van de boderr.

Hierdoor wordt de luchttoevoer naar de wortels onrnogelijk. Door

omwoeling van cie bodem heeft hier ook versnelde afhraak van hurrus

plaats. Hierdoor en door de afbraak van kapotgett-apte plantendelen

kan betreding hier oak een voeclselverrijkend effect hebben. De

kleine plaatselijke verschillen in boderrstructuur en hooate

verdwijnen. Er verschijnen ook hier planten die aangepast zijn

aan de nieuwe omstandigheden.

5.2.3 De wisseiwerking tussen beinvloedincTspatroon en rrenselijk gedrags-

patroon.

De plaats waar beinvloeding van de vegetatie vooral optreedt

wordt bepaald door het menselijk gedragspatroon en door de

kwetsbaarheid van het terrein. Onder invloed van cleze beide

factoren kan daarbij een zichzelf versterkend proces van steeds

voortschrijdende beinvloeding op gang korren.

a.Het menselijk gedragspatroon.

De hier beschreven beinvloeding treedt uitsluiterid oo, op die

plaatsen die door het publiek betreden warden en in de hieraan

grenzencle randzone. Ms irensen zich uitsluitend aan een beperkt

aantal paden hielden, dan zouden de gevolgen van betredincr weinia

zorwekkend zijn. Ret gedrag en de voorkeur van het publiek is vaak

uit het patroon van paden en kale plekken af te lezen. Paadjes

leicien rneestal naar interessante punten zoals duintoppen, bunkers,

alleenstaande boren, hosjes, zandplekken en vennen. Ook ontstaan

paadjes doordat iren doorsteken rraakt van het ene pad naar het andere,

of bochten afsnijdt (.ddink, 1980, van der Linden, 1980, ?oderkerk,

1978, van der 'ierf, 1967)
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C'p cie inrichtingsfactcren en terreinkenirerken die met de neiging

om buiten de paden te gaan samenl-iangen zal in hoofdstuk 7.2

uitcebreid ingeçjaan warden.

1en c'aaL het lfefst zitten op de toch al kwetshare drocre zonnicie

zuidhelling van duinen of heuvels. Een bekend verschijnsel is oak
het zogenaamde randeffect: overgangen tussen verschillende

terreintypen, zoals oevers van vennen en bosranden zijn erg

in trek. Oak vertoeft men graag in visueel half open terreinen,

waar men beschut zit en toch zon heeft (Addink, 1980, van der Werf,

1967) . (Geleidelijke) overangssituaties zijn uit het oogpunt van

variatie en zeldzaamheid vaak weer het meest waardevol omdat hier

vaak allerlei verschillende,vaak zeldzame nuanceringen in milieu--

omstandigheden te vinden zijn.

b.De kwetsbaarheid,

Uit het beinvloedintjspatroon alleen kunnen we nooit het gedras-

patroon van het publiek afleiden, omdat ook de kwetshaarheid

van het terrein een zeer grate rol speelt. Paden en zitplekken

ontstaan het cremakkelijkst in de ireest kwetsbare vecretatie. flier

zullen de gevolgen van een éénrralige betreding of een slechts enkele

keren herhaalde hetredinci het eerst zichthaar warden doordat cie
vegetatie verdwijnt of van karakter verandert.

Op de kwetsbaarheid van de verschillende vecjetatietypen en op de

factoren die daarop van invloed zijn zal uitgebreid ingeçaan
warden in0 5 . 4.

c.Het zichzelf versterkende proces van beinvloeding.l

1'ls ergens eenrraal rrin of rreer zichtbaar paden of kale of

platgetraote plekken zijn ontstaan, nodigen deze uit tot

verder betreden en vertoeven. Open zandplekken nodiaen ult

tot spelen en scheppen. Aldus oritstaat een zichzelf versterkende

wisseiwerking tussen betreding en beinvloeding. Dit proces zal
des te sneller voortschrijden naarmate de kwetsbaarheic3 en de

aantrekkelijkheid van het terrein grater is.

Plaatsen waar een grate aantrekkelijkheid samenaaat met een
grate kwetshaarheid zijn: zandverstuivinaen, venoevers,
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jeneverbesstruwelen, droqe en zonniae zuidhellingen op stuifzand-

gronden en in de duinen. Op dergelijke plaatsen zal het proces

van beinvloeding door het ontstaan van paadjes en kale plekken

zich snel uitbreiden. Er ontstaat dan een netwex-k van steeds

nieuwe paadjes, waartussen als kleiner wordende eilanden de

rpinder goed begaanhare delen, zoals struiken en bosjes staan.

De eilanden van struikgewas, waarbinnen somrnige soorten voor

betreding gevrijwaard kunnen blijven, worden echter vaak bein-
vloed omdat men hier bij voorkeur afval achterlaat (Ceerlinas, 1967).

Het is waarschijnlijk dat de aanwezigheid van talloze kleine,
onbeduidende paadjes, die sorns doodlopen, son's vervaaen, juist

kan leiclen tot een verder buiten de paden cjaan orrdat de arens

tussen pad en géén pad hier zeer onduidelijk is (Addink, 1980)

I\ls in een dergelijk cjebied sor"ige paadjes onduidelijker worden

en weer dichtcjroeien kunnen elders weer nienwe paadjes ontstaan.

Een dercjelijk verschuivend padenpatroon kan er tenslotte voor

zorgen dat uiteindelijk het hele terrein beinvloed is, ook al

zijn er slechts een beperkt aantal paadjes aanwezig. Dit proces

van verschuivende paden wordt onder andere weercreven in van cier

Linden(1980).In open terreinen hebben de paadjes de neiaincr te

vervacjen en ineen te vloeien tot kale plekken, zodat het terrein

overal n'in of meer gelijkmatig heinvloed worcit (van der erf, 1967)

Behalve tot het uitbreiden van het aantal paden kan hetredinc ook

leiden tot het verbreden en verder niul worden van de bestaande

paden. Als een pad mul wordt of als er plassen staan heeft men de

neicjing on' langs de rand van het pad te lopen, waardoor de oad-

breedte toeneemt (onder andere van der Werf, 1967)

d.Het ontstaan van een evenwichtss'ituatie tussen betreding en

beinvloeding.

"I

—_-_—'Bij intensieve betreding zullen de beinvloedinqszones van de

verschillende paden elkaar gaan raken. Bij de verdere toenarre

van de recreatiedruk zal de paddichtheid dan niet meer toenerren,

In plaats daarvan ontstaan er kale plekken of stuifplekken, Dit

is als een laatste beinvloedingsfase te beschouwen. Op de Wadden-
eilanden werd geconstateerd dat de paddichtheid hier nergens hocer
werd dan 1300 meter per hectare (Werkgroep Recreatie LVBW, 1977)

Dit cjetal zou dus de grenswaarde voor de n'aximale paddichtheid in

cUt ciebied zijn. Ook in Meyendel werd de aerinaste toenarne van de
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addichLiied enoteerd in de geLieclen waar de pacidichtheid het
crooLL was (tdviescomnijssje Recreatje—Socjolocrjsch Cnderzoek
t'eycndol, 1978)

Len zeer belangrijk gecjeven bij dit proces van wisseiwerking

tussen het menselijk gedrag en het patroon van paden en kale

plekken is dat do recreatiedruk die nodig is orn een pad te doen

ontstaan over het algerreen cjroter is dan de druk die nodig is

on. een pad te handhaven. Ret gevoig hiervan is dat er ook onder

inviced van een constante recreatiedruk steeds paadjes kunnen

bijkorren, zoncfier dat daardoor oude paadjes weer de kans krijcen

overcroeid te raken, Door een plotselincTe hoge recreatieciruk,

cTepaard gaande net een kwetshare pericde van de vecretatie,

bijvoorbeeld. een drocje periccie in het voorjaar, kunnen in
korte tijd veel nieuwe paden en kale plekken gevorrrcl worden,
die vervolcjens docr een veel gerincere recreatiedruk in stand

gehouden kunnen worden.

Uiteindelijk zal wel een evenwicht Jereikt kunnen woren tussen

bet ontstaan van nieuwe paadjes en kale plekken en het overgroeid

raken van oude plekken en paadjes. Gezien de cjroei van de recreatie

in de laatste tien jaar en het feit dat in alle gebieden waarin

inventarisaties gedaan zijn, c1e paddichtheid stijot, lijkt bet er

niet op dat deze evenwichtstoestand al ergens hereikt is. 2\ls we

de instelling van dit evenwicht aan de "natuurlijke wisseiwerkinci"

tussen recreanten en vecetatie zouden roeten overlaten, is het heel

goed ruogelijk dat dit evenwicht zich op een aantal plaatsen,

bijvoorbeeld op de voedsel— en kalkarme Waddeneilanden, op den duur

zou instellen op een niveau waarbij grote delen van het gehied tot

zandverstuivinreri ceworden zouden zijn, De recreatiedruk zcu dan

wellicht juist voldoende zijn orn natuurlijk herstel te voorkoFen.

5.3 Evaluatie van de cievoicren van betredinci voor de waarde van

nationale parkeri

3.1 Inleidinci,

Hierboven heb ik een beschrijvincj gegeven van de verschijnselen

die zich voor kunnen doen ten crevolge van betredincj, Ze kunnen

worcien san-encrevat als: veranderjnq van de soortsamenstelling van

de planten, afhankelijk van het boderrtype vroecier of later gevolcjd
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door het verclwijnen van alle veoetatie, We zullen flu nacaan
v.'at deze jevo1cen betekenen voor de waarde van de nationale
uarken.

In hoofdstuk 4 op bladzijde 3 zijn de criteria geforrnuleercl

aan de hand waarvan we hier de schade door de recreatie aan

de natuur zullen afireten. Voor wat hetreft de schade aan de
veetatie gaat het Oil de volcjende criteria:

-de verscheidenheid aan plantensoorten en plantenoereenschappen.

-}-iet voorkoiren van zeldzame plantensoorten en plantencier'eenschappen,

-(in rrindere mate) de natuurlijkheid van het gebied.
-c5e herstelduur van de oorspronkelijke veaetatie.

-

;e zullen flu proheren de gevolcien van betrellng aan te geven
voor de 4 bovenqenoern evaluatje criteria,

De evaluatie van de qevolaen van hetredjno voor de waarde van
de nationale parken zal zoveel mocrelijk cjeschieden door de

bovenoenoepide criteria toe te passen op in de praktijk vastge-
stelde veranderinQen in de heoroeiinci ten gevolcie van hetreding.
Geprobeerd zal echter worden deze praktijkcec'evens een plaats te
ceven in een alcirerreen theor:etisch kader. Als theoretisch kader zal
c1-rujkt worden de in hoofdstuk 2 uiteenciezette ecolocTiSche thecrie,
De rraktiikgegevens zullen claarom steeds voorafgeaan worden door
een evaluatie van de qevolcien van betredinci met Lehuip van deze
theorie, Op grond van deze theorie kunnen we namelijk ook uitspra1en
doen over de te verwachten veranderingen in deze evaluatie criteria.
Naaecaan zal worden in hoeverre de onderzoekoeqevens met de uitsprake
op grond van deze theorie in overeenstemnjnino zijn.

Cm de ecologische theorie toepashaar te r.'aken o de cievolaen van
Ietreding zal ik flu eerst proheren de hiervoor al beschreven
revolcen van hetreding in ecolociische termen te vertalen.

5.3.2 Dci gevolgen van betredinq in ecolocische termen vertaald.

I3etreding heeft in de eerste plaats ten gevolcie dat het

vecietatiedek beschadigd worcit. Het wordt lager en/of ijier
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of verciwijnt zelfs geheel. De beschermende werkincj ervan voor de

bodcm verd.wijnt daardoor geheel of yedeeltelijk. liet iricroklimaat

viak boven de bodem wordt extremer; er vinden sterkere schornne1incen

1aats in ten'peratuur en vochtigheid. Bij boderverdichting zal de

hovenste laag sorns geheel uitdrogen, dan weer onder water komen te

staan. Cit heeft sterkere wisselingen in nat en droog en in de

zuurstofvoorzieniflg van de wortels ten aevolGe. aar de boder

losgetrapt wordt betekent dit dat ze sterker aan de invloeden van
zon, wind en regen wordt blootgesteld. De losse en onbeclekte boder'
zal eerder uitdrogen en verplaetst worden door het strorrende water

of door de wind. Verder zal hij lostrappen en kapottrappen de bcde'

orncrewoeld worden heteen een noo intensievere blootstellina van het

odemrateriaal aan weer en wind ten cievoloe heeft. Er zullen extra

voedingsstoffen heschikbaar koiren:

-doordat de humus in de bodern door de blootstelling aan weer en wind

en door de orioe1ing versneld afcrebroken wordt;
-doordat de kapotgetrapte en afcjestorven plantendelen vercaan;

-doordat nensen afval achterlaten.

Kortorn de buffer tecjen de inwerkinrT van dynarrische factoren 'an

uitenaf die het eccsysteer had opcebouwd stort in en het

ecosysteern krijgt flu hierdoor,en ten gevolge van het achterlaten

van afval,plotseliflg in een grote hoeveelheid afbraakprodukten

te verwerken. Het evenwicht tussen opbouw en afbraak wordt hierdoor

verstoord waardoor het bestaande ecosysteen' nog verder ontregeld

wordt.

In ecologische termen sarrenievat kcmen al deze veranderincren er op

neer dat de hoeveelheid dynamiek verhoocjd wordt.

3.3 Invloed van hetreding op de rijkdoir aan soorten planten en planten--

ceveenschappefl.

a.TheoretisChe beschouwinci.

In hoofdstuk 2 is duidelijk gerraakt dat bij een afnan'e van de

dynarriek de soortenrijkdorr in een ecosysteerr toeneert,dcordat

steeds meer fijngevoelige especialiseerde scorten hun eicen

plekje weten te vinden, terwiji een kleiner aantal n'inder kies-

keurige erg op dynarniek gestelde soorten het veld ruiiren. Op

plaatsen waar flu cle dynarriek onder invloed van r-enselijke

betreding toeneemt kunnen we verwachten dat het orrgekeerde
gebeurt. Ce vele op rust gestelde planten en daarree ook de



82

plantencjerieenschappen waartoe ze behoren, die aan zeer 'epaalde

milieuonlstandigheden zijn cjebonden, verdwijnen en maken plaats

voor een kleiner aantal planten die op een hogere graad van
dynamiek ingesteld zijn.

Een illustratie van de verschuivinçjen onder invloe van hetreding
vinden we in figuur 5.3.3A

r&o bedkkry
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booiri 1adptoe
Recreatie-intensjteitsklasse
0 vergelijkbaar nulgebied

20
1 zeer laag

laago 3 middelmatig
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uJeIdepIn-erL

flier komt duidelijk tot uitina, dat het type heciroeiing verschuift

van een vegetatie behorende bij een climaxecosysteern ftos)
, waarhij

rriaxiriiale rust en gelijkrt'atigheid van omgevincrsfactoren aanwezig is,
naar een type begroeiing behorende bij een ecosysteem met n'eer

wenselijk toegevoegde dynamiek (weide en wecjen)

Uit bijiage 5.3.4A en 5.4.3 op respectievelijk bladzijde 235 en 238
wordt al duidelijk dat de rreeste plantencremeenschappen wel enioszins
gevoelig zijn voor betreding. Hoewel de daar vermelde ceaevens op

schattincjen berusten en niet precies duidelijk is wat er met iratici

en zeer gevoelig voor betredinc bedoeld wordt, kunnen we toch wel

aannemen dat slechts eeri minderheid van de in deze bijlagen opce-
somde planten(gemeenschappen) op de lange duur zal standhouden onder
invloed van hetreding. Ze zullen rreestal veranderen in de richtinq

van een plantengerneenschap die wel hestand is tecjen hetredincr, zoals
onder andere weide-en tredp1antencemeenschappen.

Figuur 5.3.3A Verhand tussen hedekkincTspercentare van verschil1nde

plantensoortenqroepen en de mate van betredinci op paden

en bermen in een proefebied bestaande ult vochtia

voedselrijk loofbos (overcTenorren uit Bakker, 1978)
II.\NTI \SI'OII I \ ;IiIIIJE N
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In de praktijk zal het slechts zelden qeheuren dat een planten-
gerneenschao in z'n ceheel onder de voet gelopen 'ordt, Vaak zal
een gedeelte van de oppervlakte die een bepaalde cTereenschap
beslaat bespaard blijven.

Uit fiquur 5.3.3 hlijkt niet duidelijk of de variatie aan planten

Lce- of afneemt. Bij lichte betredinci is in de berrren rogelijk
zelfs sprake van een zekere toenaire aan variatie doordat hier
flu planten uit verschillende groepen naast elkaar vocrkcrren.

;ei is duidelijk dat bij toenerrende betredincr de bos— en zoorr_
planten , en na een aanvankelijke stijcinci cok de hocilandplanten,
de neicrincr hebben on af te nerren en plaats te rcaken voor weide—
en tredplanten.

b OnderzOekScTecTevens

Iie onderzoek dat speciaal ciericht is op het nagaan van de invloed
van hetredlnci op de verschillende soorten vindt neestal nlaats op
(proef) vlakten van enkele die voor alle floristjsch relevante
variahelen zoveel rrogelijk overeenkonren, met uitzonderjna van de
rrate waarin betredinq plaatsvindt. Vaak wordt dit onderzoek ciedaan
op zoenaap;de transecten(dwarsdoorsneden) van wecren of paden in de
overcianc van veel naar filet betreden plaatsen. De soortsamenstelljnc
en de hedekkingsciraad van cle vecetatie in de verschillende betrec1incis-
fasen worden dan ir.et elkaar vercieleken. De resultaten van deze
onderzoekjncren laten zien dat onder inviced van hetrer9jnrr reer
soorten de neicing hebben cm af te neren dan on toe te nenren.

Op de Ginkeise heide (voornamelijk behorend tot de droge kruip-

heidegerneenschap, Caluna Genisteton), bleek meer dan de heift

van de oorspronkelijke soorten bij sterke betreding sterk achter—

uitgegaan of verdwenen. (Vrieze,1973)

In de duinen van Meyendel bij Den Haag bieken van de drien-
zesig in niet betreden vegetatie voorkomende soorten, bij
sterke betreding flog slechts zesentwintig aanwezig te zijn,
slechts elf soorten waren niet duidelijk afgenomen in hoeveel—
heid, rnaar wel in Vitaliteit, De vijftien nieuwcjevestigde soorten

waren alien onkruiden en tredplanten en betekenden biologies een
niveilering en daardoor in feite een verarming. (Van der Werf,1970)

Ook in ander onderzoek is gebieken dat onder invloed van betreding
meestal meer soorten cle neigincj hebben om te verdwijnen dan om
(nieuw) te verschijnen of in aantai toe te nemen.
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iieroiiuer is een overzicht cjeqeven van do hierover in een aantl
criderzoeken verzarneldie geqevens (zie ook bijiage 53.3 op hlz.230)

'iahel 5.3,3L Reactie van soorten op toenemende betredinq.

auteur terrein 1) 2) 3) 4) 5) 6)

O 't Ilof 1974 Posbank e,o, 25 4 12 3 4 2

Vn der Vverf 1967 Meyendel 80 14 29 20 11 6

\Tan uer Werf 1967 lloqe Veluwe 98 19 19 20 21 19

Ceerlings 1967 Diepermeerven 19 2 5 5 3 4

teCtebouwk.Studiegroep 1973 Terschelling 32 5 5 20 2 0

Zdeva 1973 Kootwijk 35 13 13 7 2 0

aci.1)Totaal aantal soorten ad.4)Weiniq verariderinci

ad.2)Sterke terugcjang ad.5)1atige toenarne

ad.3)Matige teruggang ad.6)Sterke toename

c.Betekenis van de onderzoeksgeaevens

Op gronci van de hovenstaande gegevens kunnen we niet zonder meer

concluderen dat betreding een verminderina van de rijkdom aan

soorten planten en ecosystemen te zien zal geven. De bovenstaande

gegevens met betrekking tot de plantensoorten hetreffen onderzoek

dat op slechts enkele vierkante meters op en lanas weaen is verricht

en geven de reactie van planten hij toenepiende betredinq aan.

In feite blijkt uit bovenstaande gegevens slechts dat er meer soorten

zijn die onder invloed van betreding de neicling hebben om te verdwijne

dan soorten die van betreding profiteren. Als we echter het totaal

aantal soorten per oppervlakteeenheid beschouwen dan kan hetredinci

voor een toename in de verscheidenheid zorcien.

Uit het oogpunt van variatie kunnen we betreding imxners zien als een

factor die nuts plaatselijk toeciepast, variatie in het milieu verhoogt

doordat ze verschillen aanbrengt tussen wel en niet betreden plaatsen,

Deze rnilieuverschillen ontstaan loodrecht op de richting van het pad.

Er kan daar een geleidelijke overciang ontstaan. In de lengterichtina

van het pad wist ze echter alle verschillen uit. De betredinçj en haar

gevolgen overschaduwen daar de effecten van eventuele andere aanweziqe

kleine milieuverschillen. Op de schaal van een ciroter gebieci kan de

recreatie bijdragen aan de variatie in plantensoorten en planten-

gemeenschappen door de aanwezigheid van paden en betreden plaatsen.
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Op zeer licht betreden paden en in de geleidelijke overgangszone

tussen liáht betreden en onbetreden terrein zullen zowel planten

die op betredinqsdynamiek zijn inqesteld als planten die op rust zijn

cresteld voorkomen. Flierdoor zal de soortrijkdom ter plaatse verhooqd

worden. De eventuele toenarne van soorten wordt hier onder andere

veroorzaakt doordat de oorspronkelijke soorten noq steeds, zij het

in kleiner aantal of op de minder hetreden plaatsen, standhouden,

terwiji soorten die de opencevallen plaatsen in korte tijd kunnen

innemen hun kans waarnementerwijlook lage soorten betere kansen krijçjen

doordat andere planten door betreding kort gehouden worden. Van dit

laatste profiteren met name inossen en laaggroeiencle planten. Op arme,

droge zandgronden profiteren bovendien somrnige planten van de toename

in voedselrijkdorn en vochthoudendheid.

Bij de onder invloed van betredirig nieuw erbij gekomen soorten

kan het gaan om triviale onkruiden, maar ook orn minder algernene

soorten die elders in het qebied ook wel voorkomen, maar die zich

flu op de betrokken plaatsen kunnen vestigen en oni de planten,

die speciaal op betredingsgradinten zijn aespecialiseerd. Bij

toenemend betreding zullen echter uitsluitend nog de planten die

meer hierop zijn ingesteld overblijven. De tredplanten, een kleine

groep planten die vooral veel op wegen en paden aangetroffen wordt,

en de onkruiden, die vooral gesteld zijn op een losse boden' en veel

voedinqsstoffen, zullen het laatst het veld ruimen en respectievelijk

(rneestal) een harde kale bodem of een zandvlakte achterlaten.

In een volledig onbetreden gebied zouden we betreding misschien

kunnen verwelkomen als één van de factoren die variatie aanbrencft

in de plantengroei, Aangezien betreden plaatsen en wegen in al

onze natuurcrebieden voorkomen, zal het nivellerende effect van

betreding in de rneeste gebiec3en crroter zijn dan het variatie—

aanbrengende effect. De kans dat door hetreding de variatie in

plantengroei binnen een groter gebieci vermeerdert is waarschijnhijk

kleiner dan de karis dat betreding de variatie verciroot, In het

onderstaande zullen we zien dat oncler invloed van betreding vooral

de toch al zeldzame soorten verdwijnen terwijl er meer algemene

soorten voor in de plaats konien,
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5.3.4 Invloed van betredinc op het voorkomen van zelcizame soorten

planten en p1antengereenschappen.

a.Theoretische beschouwing

17e hehhen eerder gezien cat onder onviced van hetre(ina een

verschuivincT optreecit in e soortsarenstellinci. Planten die

crespecialiseerd zijn op, en gevoelic zijn voor zeer hepaalde

rilieuorrstandiccheden vercijnen en rak.en plaats voor planten

cie irinc7er qespecialiseerd zijn en zich hij reer verschillen(e

r ilicuor"stan(içheden thuis voélen, rrits doze rraar een hepaa1ce
rate van onrust verteqenwoordicren. P1antencierreenschppen (i.e

iiit rnsi1taat zijri van een lanoe, oncestoordc cntwil:ke1irr
vur\3jnen en raken pinats veer p1antenaereenschpnen die eer
korte ontwikke1incitijd nodiq hebben or to ontstEan. C'r twee
redenen kunnen we verwachten dat een deree:liji:e veranderine

crepaard zal raan ret een afnare in hot voorkeron van zelcizaro
soorten planten en plantengerneenschapnen.

Incleeerstenlaats is de kans on zeldzarne corhinaties van
rilicufactoren croter naarrate reer verschillende rniiieufE'ctoren

bun inviced kunnen doen cre]den. Dit laatste is bet ccevai in een
situatie waarin rust heerst en waarin veel kielne verschillen in

riiieufactoren aanweziq zijn. Flier he-staat do kans dat nlaatseliTh

unieke situaties ook door de vecTetatfe 'herkent' worden.
aar r:aar én of enkele dynawische factoren cle aanweziee kleine
verschillen in rilieuor-.standiqheden en de effecten ervan op d
vegetatie uitwissen, is de voor do plantenqroei effectieve

variatie in rilieuornstandicrheclen veel winder. Ook de kans op

het voorkorren van zeldzame situaties is kieiner en voor zover
ze al ontstaan, zijn ze niet hestendiq zodat de plantenqroei

or niet op kan reacreren. On doze reden is de kans op bet voor-
konen van zeldzaire scorten planten en plantengereenschanpen in

een situatie net weinig dynamiek aroter dan in een situatie wet
veel dynarniek,

Tn(etweede_plaats kornt de situatie die door hetredino veroorzaakt
wordt zeer a1ger:een voor. re situatie is zefs nog aicier-ener (an
bet voorkoiven van hetreden plaatsen. De situatie die ten cTevoloe

van berec1inq ontstaat wordt eekenrrerkt door eon verhooede rate
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van dynariiek. De dynairiek wordt veroorzaakt door hodemverdichtinr,
lostrappen of kapottrappen van de bodem, door verhooode b1ootste1]inc
van de bodent aan weer en wind en door bet plotselina vrijlcon-en van
voedincsstoffen, onder andere door de afbraak van humus.

Derce1ijke situaties zijn risscien ooit zeldzaari geweest. Cnder
invloed van de mens zijn ze dat echter al lane niet Ireer. Ze konen

'van nature' voor op plaatsen waar dieren grazen, op plaatsen
waar zich orcianisch afval ohoopt (hijvoorheeld aanspoe]selruieten)
of op plaatsen die door natuurrampen, zoals bosbranc1en en
overstroninclen,retroffen worden zodat afhraa}; nlaatsvindt.
Dercielijke situaties zijn nu op grote schaal overal door de

nens "nacTebcotst'. Door intensieve beweiding eecornjmineerd met

bemestinc' en het gebruik van zware landhouwmachines, door het

storten en wegwerpen van afval, door tijdelijke waterstancJs—
verlagine, door cTraven, spitten, schoffelen, rnaaien en hetreden.

\7eel van de in deze situaties voorkcmende planten kennen we ls
weideplanten en onkruiden. Bij de onkruiden ciaat het daarYij

r.eestal om planten en plantengerneenschappen die erop zijn inre—

steld, in korte tijd rrassaal de nieuw ter beschikkincT ciekomen

terreinen in heslaci te nenen en cm van een plotselina vrijkomend

voedselaanbod te profiteren.

C'rider invloed van betreclinci wordt dus in veel gevallen een
norelijk zeldzame situatie ingewisseld voor een veel voorkorende
situatie, Ook op orond hiervan kunnen we verwachten dat onder
invloed van betredinci de zeldzaaj-j-heidswaarde van de aanweziee

piantensoorten en plantenciemeenschappen achteruit zal raan.

b.Onderzoeksgegevens.

Dat onder invloed van betredina de specialisten en de op het

einen karakter van het gebied afgesteirde planten verdwijnen en

vervanoen worden door rninder karaktex-istjeke soorten, die zich ock
in andersoorticie gehieden thuisvoelen, werd onder andere door
van der Verf (1972) aangetoond, op basis van gecTevens uit

!'eyendel en de HocTe Veluwe. Hij herekende de overeenkorst tussen

de terreinctecleeltes ret een verschillende hetrec9jnasjntensiteit

en de onhetreclen situatie op basis van de aanwezjcte scorten en

de bedekkingsciraad ervan, met hehuip van de correlatie-cofficjnt
van van der 'aarel (1965)
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Ficuur 5.3.41'. Correlatje 1?ij toenerende betreding.

Correlatie tussen
de verschjllende
betredings fasen
en uitgangssituatje
in Iloge Veluwe

V.
""a

-

________

i_

_________

_____Y'y "'.1
lx
N

L

_________

LilIlili

in % betredincsfasen
en uitganccssituatje
in Meyendel

DNBETREDE

[izII-Ij:

____

JSTERK BETREDE

Ult: van der Werf, 1972

Zoals ult figuur 5.3.47 blijkt, komen de vegetaties van t'eyende1

en de Hoge Veluwe weinig overeen. De correlatie van 3% cieeft aan

dat het om gebieden gaat met een zeer verschillenc3 specifiek

eicTen karakter. Bij toeneride betredino, caan de Veluwe en I'-'eyendel

echter steeds meer op elkaar lijken. In de laatste betredingsfase

tenslotte, vertoont de Hoge Veluwe ireer overeenkomst met eyende1
in dezelfde betredingsfase (17%) , dan met de oorspronkelijke

natuurlijke veoetatie ter plaatse (9%) (van der Werf, 1972).

De beschikbare onderzoeksgeoevens bevestigen in het aloerreen de in

het berin van deze paragraaf geuite veronderstellinci dat onder

invloed van hetreding de zeldzarr'e soorten reer de neioing tot
afnenen en de meer algemnene soorten meer de neigino tot toenerren
hebben.

Bij een onderzoek op een aantal betredinqscjrac7inten op Terschellinn,
werden de zeldzaarrheidswaarden voor de in aantal toe— of afgenomcn
planten berekend zoals hiervoor in 4.5.2 op blz,66 is aangeoeven.,

(volgens Z\rnolds en van der Ieyden, 1976). De soorten, die zeer Eterl

respectievelijk sterk en maticr achteruit aingen door betreding
hadden een gen;icidelde zeldzaarnheidswaarde van achtereenvolcTens:
4.4, 3.4, 3.3. Het slechts half zo grote aantal scorten net r'atiq
respectievelijk sterke vooruitqano zette de trend voort van 3.0 tot
1.0 (A.NW.B. , 1974)

Cc'rrelatie tussen
Hoge Veluwe en

Correlatie tussen
de verschjllende

Neyendel

17
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Een soortcjelijke berekenincj heb ik uitcrevoerd voor de totaal 104

verschillende plantensoorten waarvan in verschillencle onderzoekincTen

is vastcjesteld hoe ze co betreding reaeren (zie hiervoor ook

bij1ace 5.3.3 op hladzijde 230). De planten werden daartoe in 5

categorin ingecleeld naar hun reactie op hetreding; Per catecorie

werd vervolgens de gerriddelcie zeldzaamheidswaarcle vo1cens

2'rnolcis en van der eyden (1976) berekend. De resultaten van deze

berekening zijn in tabel 5.3.4B weergegeven.

Tabel 5.3.4B Peactie op betreding en zeldzaarrheid van plantensoorten.

Peactie op betredincj; neg. (terucjgang) weinig verandering pos. (tcenawe)
sterk rraticT rratic sterk

gewickielde zeldzaam— 3,5 3,31 2,95 2,34 2,14
he idswaarde

aantal p1antensoorten10 35 20 27 14

Bij planten die in meerdere onderzoekingen ziin aanetroffen is

uitgegaan van de gerriddeld.e recreatieindex (zie hiervoor ock blz.234)

Een herekening van de gerriddelde zelclzaan'heidswaarde van een aantal
plantencjeireenschappen die door de P.P.D. Drenthe op basis van hun
(door deskundiGen geschatte) kwetsbaarheid (=reactie op hetreding)

in 3 groepen werden verdeeld levert het volgende beeld op

(zie ook bijlacje 5.3.4P op blz.235)

Tahel 5.3.4C Kwetsbaarheid en zeldzaarrheid van plantengerreenschappen.

Kwetsbaarheid groot matig cering

gerridclelde zeldzaarn— 5,33 4,65 3,54

he idswaarde

aantal planten— 22 34 13

gerreenschappen

UiL de hierhoven verrrelde gegevens blijkt dat hetrec1inc in het
algereen een aantastincr betekent van de waarde van een gehied

het oogpunt van zeldzaamheid,

Een andersoortige indicatie van de achteruitciancr van de kwaliteit
van de vegetatie geeft de veranderinc-i van de gerriddelde indicatie-
waarde voor stikstof (volgens Eflenherg, 1950) van de aancjetroffen
soorten bij Loenerencie hetreclincj. De inciicatiewaarcle vcor stikstnf
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van een plantensoort eeft ann hoe zeer een soort op stikstcf dn c1e

boden qesteld is. Stikstof is een afhraakprociukt van orccanisch
nateriaal. Ret is zeer sterk gecorrelleerd met berestincj, ver
vuiJinq en dynamiek en bovendien ret fosfant. oorten met een hnre
inc9icatiewaarde voor stikstof zi dus ook neestal soorten van ver-
vuilc'e en dynan.ische r.'ilieus. Deze rilieus zijn zoals eerder JS

uiteenciezet weiniq zeldzaar en ceirakkelijk te reproduceren.
De schaal loopt van 1 (vrijwel ceen actieve stikstof) tot 9 (sterke
overnant nan stikstcf) . Voor 21 series veoetatieopnnren cp de Iloce

Ve1u!e en 9 series in ?eyendel nan de crer-iddelde indicatie.'aarc1e
voer stikstof van dc aangetroffen soorten bij toenenende Letre(inr1s-
intensiteit regelmntici toe, zoals aanqecreven in tabel 5.3.4r

Iiet bleek dat juist de door betredinci nie.uw erhil qekonen seorteri

een hocje indicatiewaarcie voor stikstof hadden.

Tabel 5,3.4D Ceniddolde indicatiewaarde voor stikstof van sccrten
aanqetroffen hij verschillende }metredinrsintensiteiten.

niet betreden ster] hctreen
Hoqe Veluwe 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0

?eyendo1 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4

Uit:van c)er erf, 1967.
Een vergelijkiny van de stikstofindicatiewaarde van de socrten die Ce
neicinc hebben on af te nerr.en of te verdwiThen, onCor invloe( van
recreatie, net soorten die juist positief on recreatie reacieren, is
weergeceven in tabel 5.3.4F.

9 abel 5.3 .4E Indicatiewaarde 'c:or stikstcf van p]antenscc'rten naar
hun reactie op bet eCinr.

necjatieve reactie en recr. positieve reactic c reer.
(verdwijnen) (versclijnec)

Uoee \Jeluwe 1,1 1,2 2,5

reyendel 2,1) 2,5 2,2 2,8

Tit:van der ierf, 1977.

136 soorten, die nen in heel !TeCerlanC bet talrijkst in eec aanti
raCinten nantreft, vzorden op hun tredoevoel irhnid qeranqschikt

in 5 groepen. Do stikstofindicatiewaorp bleek recicirratic too te
neren van 2 tot 7 (van der erf, 1977)
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c.Uitzonderingen.

flp de 1iprhoven aangecjeven tendons dat coder inviced van hetrediro
do zeldzaarheidswaarde van de veretatie afneert zijn uitzonderinren:
1)Onder invloed van zeer lichte hetrecli.nr kunnen ook meer zeldzar'e

sccrten verschijnen.

2) net kan ook voorkomen dat jongere successiefasen met een hocjere

dynamiek een hogere zeldzaamheiclswaarde hebben dan de latere

successiefasen.

ad. 1

In verschillencle publicaties (onc1er andere 1\.N.1.B., 1974, ('eer].inrs,

1967, Udo de Iiaes en van der Zande, 1977 en 1illors, 1972) wordt

GesLjjnaleerd dat onder onvloed van betredincT ock een aantal n'eer

zeldzair.e soorten kunnen verschijnen. Ilet aat hier in alle reva1len

or corten die uitsluitend voorkon'en op zeer licht betreden nad.en en.

karresporen in de e1eicielijke overanr van lichtbetreden pad naar

onbetreden ebied. Deze soorten verd.ijnen hij het intensievor wcrden

van cle betreding. Taak zijn ze zeif ock revceliçj voor betreciinr'.

De oorzaak van hun verschijnen kan zijn: dat ze een kierned

vinden als er een lichte bodemuverwonding optreeclt (Geerlincjs, 1967)

dat ze een kans krijgen doordat de overiae vecetatie door de
betreding korter gehoucien wordt (A.N.W.D. , 1974) , of dat deze

planten juist gespecialiseerd zijn op een milieu waar onder invlced

van betreding af en toe kleine fysisch—cherische veranderinoen in de

hodem otreden. Er is nog weinig hcderrkundi onderzcek naar verricht,

maar de beschikbare resultaten wijzen erop dat deze planten cp

uiterrate gerincje irilieuverschillen reageren. Pe fijnnroevers

reajeren uiteraard het scherpst (Saaltink, 1976)

In hijlarje 5.3.413 op bladzijcle 237 is een overzicht Ilegeven van do

in Lovencjenoerde literatuur verrclde planten, die onder invloed van

hetredincj verschijnen, .7'chter de verschillende plantensocrten is

steeds hun uurhokfrequentie verrneld. Dc lijst in deze hijiaqe is

geenszins uitputtend.

Ondanks het vrij çjrote aantal waarnerincjen rroeten we hecienken dat

bet verschijnen van deze zeldzare soorten eerder uitzonderinci dan

regel is. De waarnerincien zijn rreestal gedaan bij toeval of hij

floristisch onderzoelc en inventarisatjcs van cTroLere crehieden.

Daarbij zullen cle zeldzaiere soorten het eerst cngererkt iorden
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en ook hij de vers1a1eqoinq cle rneeste aandacht krijcen,

ad. 2

Een ecosysteem waarvan een vroegere successiefase uit het oconunt

van ze1clzaarrheid een hoqere waarcle vertenenwoordicit dan de latere

faseri vinden we op onze stuifzandgronden.

Cp deze cTronc3en zijn vroeqer zandverstuivinoen ceweest. eze zijn

onts-Laan door overheweiding van de heide met schapen en/of door

placrgen steken. Na het verdwijnen van de qrote schaapkuddes zijn

ze ecliter vanaf het eind van de voriqe eeuw behest of dichtciecroeid.

Er hebben zich op de aanvankelijke open stuivende zandvlakte Ce
voiqende vegetaties ontwikkeid: buntciras en zandzeccre, korstmossen,
heide, hos. Juist de korstrosvegetaties in onze stuifzanden behoren
thans tot de zeldzaamste van vest-Europa (Schinirel, 1975, erthof, 197

In grote open zandverstuivincTen waar de wind noc vat op het zand had

heerste een evenwicht tussen verstuivinc en het o riang komen van de
eerste successiefasen. De flu noci resterende zandverstuivinoen Creigen

echter clicht te qroeien, cloordat Ce oorzaak van hun ontstaan wecrcTe-

vallen is en doordat ze omrincTd zijn met hossen waardoor ze niet

voldoencle wind meer vancen.

I'en heeft in dit verband wel eens opqemerkt, dat Ce recreatie een
positieve bijdraqe zou kunnen leveren aan het openhouden van Ce
zandverstuivinqen en aan het instandhouden van Ce verschillende

successiefasen (Schimniel, 1975) . Inderdaad is het zo dat bet in

sornmiqe verstuivinoen nit het oocpunt van beheer wenselijk is dat

het vecretatiedek op bepaalde plaatsen heschadid wordt,zodat er

zich weer een korstmosveqetatie kan ontwikkelen. Net prob1eer 'r.i

bet toelaten van recreatie, is echter dat bet iroeilijk zou zijn

deze te beperken tot die qedeeltes waar hetreclinci uit bëheersoocpunt
oewenst is, omdat deze vaak direct qrenzen aan Ce ui.terst kwetshare

korstr'osvcgetatie (Schirnirel, 1975) . Fen onaeccntroleercle recreatie-

druk zal waarschijnlijk Ce reeste zandverstuivincTen in korte tijd

tot een clrote oninteressante kale zandvlakte reduceren.
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..5 fle invloed van hetredincs op de natucriijkheid van cle vecretatie.

In hoofdstuk 4 hebben we do natuurli jPheid van eon cehied crTscllrevon
els c1e nate van vrijwarinc van eon ehied van door do nons voroor-
zackLe dynawi.ek (kladzijcle 68 ) .Cp crond van doze ovschrivincr hotekent
}:etredinci altijd een aante.stinc van do natuurlijkheid van hot reb.ied.
Hen hepeelde hoeveelheid toeoevoeqde (lynar'iek hoeft echter niet voor
e]k ecosysteerr even qrote cjevoleen. In zeer dynanische ecosysterncn
heeft do toeevoec1e nense1ijke dynariek relatief s]echts een rerino
effect. Pc door de rens veroorzaakte onrust cract in do a]. heersende
cnrust verloren. Pit is des te veer hot ceval wanneer do card van do
dynaniejc overeenkont net, of aithans dezelfde uitwerkine heeft als,
do ter picatse eanwezicre natuuriijke dynamiek,

Ecosyster;.en wear betreding effecten heeft die daar ock door natuur]ijke
oorznken teweeci crehracht kunnen worden zin duinen en zandverst.uivincTen.
In heide ecosysteven komen verstuivinren van nature voor. In 1-'eide
ecosvsteren heerst een zeker evenwicht tussen in verstuivincr ra1'en
en weer opnieuw 1-ec2roeid raken, Hot ontstaan van stuifplekken door
menseiijke hetreding in dercjelijke ecosvstenien is in zoverre in
overeensterrminq met de natuuriijke gang van zaken dat do natuur or
bier çroed raacl iree weet. Pet systeerr is er op inccesteld om de nieuw
ontstane stuifplekken weer dicht to laten oroeien, Pit zal cTeheuren

ret clezeifcle piantensoorten die cok natuuriijke stuifpiekken \reer in
bezit plegen te nemen.

Pet onnatuurlijke aspect van do renselijke hetrocling wordt vercorzaakt
docrdat door de menselijk toegevoeode dynarriek bet evenwicbt tussen

verstuivinq en vastiecjgincT verschuift in de richtincr van verstuivincr.
Daarhij is ook de vercieiinq in tijd en ruirte van jrense].ike betredincr

anclers dan het effect van de wind. Pet qevaar hesteat daardoor dat

piaatscn die door de wind tijdelijk eniqszins rret rust cTelaten worden

en enigszins ecTroeid qeraken, door do rens opencTer'aakt of opencehouden
wordon. 'e hebben hjervoor ci cesteid dat or deze reden in een zend-

verstuivincj een onciecontroleerde Imetredino ongewenst is, teneer daar

hot hier om uiterst kwetshare vecetaties qaat ret een door bet

voedselarme karakter zeer lancTe hersteltijd. Pier zou bet evenwcht

zeer snel verschuiven naar een totale zanc1Joestiin. fle vegetatie in

do zeereep van de duinen is minder kwetsbaar en hersteit zicin in veel

kortere tijci. Voor cieze veqetatie creidt met hetrekkincr tot hot

toelaten van recreanten echter in principe hetzeifde ais voor do
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zandverstuivincien, alleen in rninder sterke irate,

Bij het beheer van de zeereep moet bovendien rekening ciehouden

worden wet de zeer belancrijke functie van de duinen voor de

zeewerinq. Alleen al omwille van deze functie kan men in de

zeereep de cyclus van verstuivinc en overgroeiing niet aan de

natuur overlaten. Als men dit wel doet, dan zou de kustlijn op

veel plaatsen langzaam landinwaarts verschuiven, waarhij de duinen

van de zeezijde onderrnijnd worden en landinwaarts wecTeeblazen wcrden.

De Irens proheert dit proces, waar dat eniozins rroaelijk is te ver-

tracjen of te stoppen, onder andere door helmmnpiant. Als in dercielijke

cjebieden de recreatie nog als extra dynaivische factor wordt toecevoec1c

wordt het nog moeilijker om het proces van afkalvinq van onze duinen

tegen te houden. Ook al is dus in de zeereep het ontstaan van kale

plekken op beperkte schaal niet direct een verlies uit het oocjpunt

van natuurlijkheid, uit bet oogpunt van kustverdediging is bet

niet gewenst.

In cle rceeste anciere winder dynamische eccsystemen heeft, aithans

intensievere, hetreding gevolgen die van nature niet in het eec'-

systeerr voorkolTen en waarop het systeew niet een systeew—eien
anLoord klaar heeft.

2'ls bijvoorheeld in de ireer landinaarts cieleaen cluinqedeeltes
door betreding kale plekken ontstaan, hetekent dit een verlies dat
niet op korte teririjn en op natuurlijke wijze hersteld han wcrden.
De picniervecjetatie, T.Jaarree cleze kale plekken, als ze tenrr.inste

r:et rust cjelaten worden, begroeid zullen raken, horen van nature
niet thuis in dit gcdeelte van de duinen. Er koiren weliswaar een
aantal typische duinpianten terug, maar er verschijnen ook een
aantal meer algerrene onkruiden. fle veqetatiesuccessie die ontstaat

zal afwijken van cle oorspronkelijke successie, omdat er een

combinatie van factoren is die hier niet van nature voorkornt,

(Werkgroep Berkheide, 1977).

5.3.6 De herstelduur van de oorspronkelijke vegetatie.

De herstelduur is de tijcl, die een ecosysteem noclig heeft ow na

storing te regenereren tot de uitgancissituatie (Pouma en van der
Ploea, 1975)
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De herstelduur is ondermeer athankelijk van het ten hehoeve van het

herstel gevoerde beheer en is als zodanig geen objectieve grootheid.

Ilerstel is feitelijk alleen te verwachten bij afsluitina van een

cjebied. Ook bij vermindering van de hetreding zullen de ontstane

veranderingen nog gernakkelijk lange tijd in stand gehouden kunnen

worden. De onderhoudsdosis orr bijvoorbeeld stuifDlekken open te

houden is kleiner dan de dosis die nodig is orn ze te doen ontstaan.

Het natuurlijke herstel van de oorspronkelijke vegetatie zal in het

algemeen viugger gaan bij pioniervegetaties en lancrzamer als het gaat

am vegetatietypen die het einde zijn van een ontwikkelinqsreeks

van vele jaren.

In voedselarme situaties zal het herstel in het algerreen lancTzarrer

verlopen dan in voedselrijke situaties (van der Werf, 1967) . In de

eerste plaats verloopt het groeiproces langzamer in een voedselarrre

situatie, in de tweede plaats verloopt het proces van verarI'ing,

dit is het omgekeerde van de verrijking met voedseistoffen, die

onder invloed van de recreatie plaats kan vinden, des te lanazarrer

naarmate het proces. verder voortqeschreden is,

Het herstel van de voedselarme situatie zal rreestal rnoeten gebeuren

door uitspoeling van de voedincmsstoffen, Dit zal het sneist cebeuren

op hooggelegen en zanderige gronden waar weinia vocht en voedings—

stoffen bindend bodemnmateriaal,in de vorm van humus of leerr,aanweziq

is, In gronden die het vocht en de voedingsstoffen sterk vasthouden

of die geen natuurlijke waterafvoer hebben, zal dit proces nauwelijks

plaatsvinden.

Cm deze redenen is met name bij venoevers of veentjes een aantastinq

vaak onomkeerbaar. In de duinen zal het herstel naar de natuurlijke

situatie het sneist gebeuren in de aan zee gelecien cTebieden.

Het herstel zal sneller gebeuren naarmate het zand voedselrijker is

en naarmate neer voedselrijk Irateriaal uit zee wordt aangevoerd.

}3ij verstuivingen van de ireer landinwaarts gelegen terreinen kcmt

in de kalkrijke duinen vaak het kalkrijke zand naar boven en verdwijnt

de humus, Ilet proces van humusvorminci en uitloging dat dan opnieuw

doorlopen moet worden kan vele tientallen jaren duren. Punhaar

vermeldt voor de kalkrijke duinen een herstelduur die van de zee—

zijde naar de landzijde oploopt van 0 tot ongeveer 100 jaar.

(Runhaar, 1977 in Udo de Haes en van der Zande, 1977)
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Korstmosvegetaties bij stuifzanden hebben ondanks hun pionier-

karakter oak een zeer lange hersteltijd (van der Werf, 1967)

Dit wordt veroorzaakt door het extrene voedselarme karakter van

het zand. De groei kont hier zeer lanqzaarnweer op qanj.

Volgens van der Werf (1967) verloopt het herstel van verdichte

bodems langzamer dan van losgetrapte bodems. Herstel van verdichte

bodem zal moeten plaatsvinden door wortelgroei en door de activiteit

van regenwormen. In het algemeen is de activiteit van beiden in

voedselarme gebieden kleiner dan in voedselrijke oebieden4van der

Werf, 1967) .

5..4 De kwetsbaarheid van de vecjetatie voor betredina

5.4.1 Inleiding.

Ondrde kwetsbaarheid verstaan we de intensiteit van betreding

die nodig is om bepaalde plantensoorten of vegetatietypen te laten

verdwijnen.

In 5.3 zijn de gevolgen van betredinci beschreven voor de verscheiden—

heid aan plantensoorten en plantengerreenschappen , voor de zeldzaarn—

heidswaarde van de aanwezige vegetatie en voor de natuurlijkheid

van het gebied. Al deze gevolgen zullen des te crroter zijn naarrnate

de betreffende plantensoorten en vegetatietypen kwetsbaarder zijn.

De kwetsbaarheid geeft dus aan de irate waarin onder invloed van

betreding veranderingen zullen optreden in de vegetatie, Een hoge

kwetsbaarheid betekent, dat reeds onder invloed van gerincTe

betreding veranderingen zullen optreden.

In principe zegt de kwetsbaarheid niets over de waarde van de

vegetatie. In het voorciaande is echter al gebleken dat in het

algeireen onder invloed van betreding vooral de zeldzarrere soorten

planten en plantengerneenschappen de neiging hebben orn te verdwijnen.

Bij het beschrijven van de kwetsbaarheicl van de verschillende

plantensoorten en typen ecosysterren zal ik proberen om de praktijk-

gegevens, die hierover beschikbaar zijn, te verkiaren door na te

aaan welke factoren op de kwetsbaarheid van invloed zijn.
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1k zal eerst de gegevens over de relatieve kwetsbaarheid

vermelden, vervolgens die over de absolute kwetshaarheid.

Daarna zal ik inqaan op de factoren die op de Fate van kwets—

baarheid van invloed zijn.

.4.2 Relatieve kwetsbaarheid van verschillende plantensoorten en

vecjetatietypen voor betreding.

Een vrij nauwkeurige maat voor de relatieve kwetsbaarheid van

plantensoorten is de recreatieindex (van cler Werf, 1967)

Deze rnaat geeft aan in welke mate een plantensoort onder invloed

van betreding de neiging heeft orn toe of af te nerren.

De recreatieindex kan variren van —100 (uiterst gevoelic) tot

+100 (reageert zeer positief op betredincr) . Deze rraat wordt

herekend aan de hand van vegetatieopnames van verschillende

betredincjsfasen van dezelfde uitganosvegetatie. De recreatie—

index van een plantensoort is gebiedgebonden. Bij andere

rnilieuomstandigheden zal ook de gevoeligheid vaak verschillen.

De voedselrijkdom van de boclem is daarbij een belanorijk criteriuni.

In verschillende gebieclen zijn volgens dezelfde niethode recreatie—

indices van de daar voorkorrende planten berekend. fle resultaten

van deze onderzoeken staan vermeld in bijlage 5.3.3 op bladziide 230,

Van der Werf (1967) heeft ook enkele recreatie—indices voor gehele

vegetatietypen berekend. Dit werd gedaan door het gerniddelcie te

nerren van de verschillende indices van de verschillende er voor—

komende soorten, Hij kwam op basis hiervan tot de volaende getallen:

als bet kwetshaarst van een beperkt aantal typen vegetatie, kwarr

naar voren een cjesloten korstrnossenvegetatie (recreatieincIex -61)

en een heide met veel korstmossen (recreatieindex —54)

Voor drocje heide op leen-, natte heide en enkele soorten eiken-

berkenbos werd berekend -38 tot -41, Een open pioniervegetatie

in de duinen craf -24. Een doorsnee weiland (raaigras-kamgras

associatie) gaf de waarde +22. De echte tredplantenvecetaties

javen waarden van +50 tot +68, Van der Werf berekencle hier de

kwetsbaarheid op basis van de geniiddelde kwetshaarheid van de

aanweziqe plantensoorten. Het lijkt misschien meer verantwoord

orn dc kwetsbaarheid van plantengenieenschappen te waarderen op

basis van de kwetsbaarheid van cle kwetsbaarste erin voorkomencle

soort. Op deze wijze is de kwetsbaarheid bepaald door de P.P.D.
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van Drenthe (zie bijiage 5.3,42 op bladzijde 235). De in deze

hijlacje cjeqeven mate van kwetbaarheid is echter opcesteld op
basis van schattingen en ervaringen van dekundigen.

Van der Werf (1967) geeft ook van een aantal vegetatietypen
een schatting van de kwetsbaarheid . Het gaat hier om

vegetatietypen die in I\'leyendel en op de Hoge Veluwe voorkornen.

De resultaten van deze schattinq zijn vermeld in bijiage 5.4.3

op biadzijde 238

Op basis van het percentage kaalgelopen paden per vecletatie-

type hebben Boorman en Fuller (1977) de relatieve kwetshaarheid

van de verschillende vegetatietypen in de duinen hepaald. Ze komen

dan tot de volgencle veronderstellincjen:

Kwetsbaarheid ruige grasvegetatie:kwetsbaarheid heide (Calluna

veqetatie) is als 1:2 (de recreatieindices zijn respectievelijk

-15 en ± -40) , Kwetsbaarheid ruiqe grasveqetatie:kwetsbaarheid

helm (Pmmophyla) is als 1:10. Kwetsbaarheid ruige grasvegetatie:

kwetsbaarheid kort gras is als 3 a 4:1 (Boorman en Fuller, 1977).

Een zwak punt van cut laatste onderzoek is dat de factoren, die het
qedrag van de recreanten beinvloeden, niet voldoende in de herekeninqe

konden worden betrokken. Zo is het zeer waarschijnlijk dat in

kwetsbare vecretatie paden eerder zichthaar worden, Daardoor zullen

in dergelijke vegetaties waarschijnlijk meer paden ontstaan en zal

de druk mogelijk meer over al deze paden verdeeld worden. Inde

gerakkelijk begaanbare vegetaties (kort gras) zullen de mensen zich

waarschijnlijk minder aan de paden houden, waardoor de druk over

het hele gebied verdeeld worcit.

Tenslotte vermeld ik nog enkele alger'ene uitspraken over de kwets-

baarheid van verschillende vecretatietypen afkorstig uit diverse

literatuurbronnen,

Zeer kwetsbaar zijn: trilvenen, zeggerroerassen, bronveqetaties

en venoevers (Willems, 1972), Over cle Hoge Veluwe vermeldt

van cler Werf (1967) :"De rneeste plantenqezelschappen hlijken

vrij sterk gevoelig te zijn voor verarming door recreatie.

hot kwetsbaarst zijn de vegetaties met Sphaqna, dus vennen,

heivennen en bosveentjes, aismede de lichenenrijke crezelschappen

van de uitqestorven laacjten, Dit zijn dus de extreer. natte en



99

extreem droqe standplaatsen. Ook hierin irnifesteert zich het

gevaar van nivellering"(hladzijde 73).Over Neyendel zecjt van

der Uerf:"De rneeste plantenqemeenschappen hlijken vrii sterk
qevoelig te zijn voor verarming door recreatie. Het kwetsbaarst
zijn een aantal ciezelschappen op vochtige qrond en het opgaande

droje bos zonder veel struiken. TIet rrinst kwetsbaar zijn een

aantal pioniergezelschappen, die wel qevoelig zijn voor verstuivinc

en vertrappen, maar door deze zelfde oorzaken ook nieuwe bestaans—

rogelijkheclen krijgen' (hlz,50)

(Zie voor de gevoeligheid van plantensoorten in r1eyende1 en op de

Hoge Veluwe ook bijiage 5.3.3 op blz.230)

Korstnossen zijn in het alcjemeen zeer kwetshaar. In het Kootwijker-

zanci zijn opnamen gen:aakt op plaatsen met verschillende hetredings-

intensiteiten, Hieruit bleek dat hij betredincj vooral de hiad—,

lever- en korstmossen, vooral Cladonia,zullen verdwijnen (Willeirs,

1972)

l3ij een indelinc van het toekomstige nationale park Dwingeloo-

Ruinen in drie kwetsbaarheidsklassen volciens de in hijiage 5.3.41

op bladzijde 235 vermelde kwetsbaarheidsbeoordeling van de P.P.D.

Drenthe bleek het volgende: cle vennen en jeneverhesstruwelen vielen

steeds in klasse 3 (zeer kwetsbaar) , de dennehossen op stuifzand

steeds in kiasse 2 en de bossen met aanplant van exoten in kiasse 1,

De heide vertoonde een incjewikkeld patroon van vecTetatietypen, die

afwisselend in klasse 2 en 3 vielen (Addink, 1980)

.4.3 Cegevens over de absolute kwetshaarheid

Onder de absolute kwetsbaarheid verstaan we het in hoeveellieden

uitgedrukte verband tussen een bepaalde hoeveelheid betreding

en de ten gevolge hiervan optredende mate van veranciering van

de vecetatie.

Uit tellincjen op cle Strabrechtse heicle blijkt dat op droae grond

struikheide zich kan handhaven bij dichtheden op topdagen van

200 personen per hectare, Dopheide verclwijnt reeds bij veel

lagere dichtheden (Ceerlincjs, 1967) , De recreatieindex vol tens

van der Werf (1967) van de hierhij genoemde vegetatietypen is

ongeveer —40. De grasvegetaties(schapeçrras, struisgras en horstel-

gras) die bij betreding in cle plaats komen voor de heideveqetatie
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blijken zich onder invloed van betreding lang te kunnen handhaven.

Deze vegetatietypen zijn op de drogere gronden bestand tegen een

recreatiedruk van 750 personen per hectare en op de vochticre delen

zelfs tegen een recreatiedruk van 1400 personen per hectare op top—
dagen (Geerlings, 1967).

Boorman en Fuller (1977) deden in de duinen van Winterton

(kalkarm, wijkende kustlijn) in Ehgeland betredinasexperinienten

in een gebieci dat begroeid was met een ruige grasvecetatie,

voornarrelijk bestaande uit Festuca ovina en Carex arenaria.

De recreatiejn6jces (van der Werf, 1967) van deze twee soorten

waren in het waarschijnlijk voedsel- en kalkrijkere eyendel

en op cie Hoge Veluwe respectievelijk;-15,—17 (ey. en +14,6 (H.V.)

liet gaat hier dus om een weinig gevoelige vegetatie. In tabel

5.4.3A wordt de relatie gegeven die Boorman en Fuller vonden

tussen de betredingsintensiteit, uitcjedrukt in het aantal

passanten per jaar en de afname van cle hoogte en het ontstaan
van kale plekken:

Tabel 5.4.3A Hoogtereductie en % kale plekken van een grasvecetatie

qerelateerd aan het aantal passanten.

aantal passanten %reductie in grashoogte % kale plekken

20 per jaar 23± 9 0

l2Oper jaar(Juni) 34- 4
+

l2Oper jaar(Dec,) 53-- 5

l2Oper jaar(10/maand) 62± 5 3

48Oper jaar(40/mand) 75± 4 5

96Oper jaar(80/maand) 80— 2 14

Uit:Boorman en Fuller, 1977

Als we deze gegevens extrapoleren, dan blijkt dat bij 1500 passanten

per jaar de heift van een 0,4 meter breed pad kaal wordt en dat

totale vernietiging van de vegetatie bij ongeveer 2000 passanten per

jaar plaats vindt (Boorrnan en Fuller, 1977) . We moeten hierbij wel

bedenken dat het hier orn een weinig kwetsbare vecetatie ciaat.

Door vergelijkino van drie duinnebieden in het Noordhollandg

Duinreservaat kwam van de Linden (1980) tot de conclusie dat blj
toenerrende betreding de padlengte per hectare oncreveer evenredic-i
toenam.
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In tabel 5,4.3B is een overzicht qecTeven van de effecten van

(eperirnentele) betredingscloses op een aantal verscliillende

veetatietypen.

Tahel 5.4.3B Het aantal passanten dat nodig is om de vegetatie

tot 50% van de oorspronkelijke bedekkinc of hioinassa

te reduceren.

auteur, veçTetatietype aantal passanten prirnaire productie
en plaats verdeeld over een in arammen per meter

bepaalde periode per jaar (geschat of
binnen een jaar. berekend)

Bayfield(1971) ,Schotland, 161 140
zure heide

Kellomaki(1973),Finland, 48 90
hos, bodemflora,
(Vaccinum myrtillus)

Liney(1974) ,SchOtland, 288 400
Ammoph I lum (he lmvegetatie)
duingrasland 344 500
Calluneturn
(struikheiclevegetatie) 119 251

Liddle(1973) ,Noord Wales,
duinweide ('s winters) 1061 500
duinweide ('s zomers) 1828 500

Boorman en Fuller(1977)
Winterton, helmvegetatie 150 250

Verkort overgenornen uit Liddle, 1975 en Boorinan en Fuller, 1977.

.4.4 Factoren die van invloed zijn op de kwetsbaarheid.

De verschillen in de kwetsbaarheid tussen veqetatietypen en planten

soorten worden veroorzaakt door een aantal factoren die in hun uit-

wr1cing elkaar nu eens versterken, dan weer(qedeeltelijk)opheffen.

Lit bestudering van de praktijkgegevens en van de ecologische theorie

kom 1k tot de volcjende factoren die van belanq kunnen zijn voor de

kwetsbaarheid. 1k vermeld ze hieronder: (niet in volgorde van helanci'-

rijkhei)

a.De nate van dynamiek en de aard van de dynarniek van het ecosysteem;

1..De productiviteit van het ecosysteem

c.De fysische eicjenschappen van de vecietatie.
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a.De mate van dynamiek en de aard van cle dynarniek van het ecosysteern.

Het is te verwachten dat de gevolgen van een bepaalde hoeveelheid
rieriselijk toecjevoeçide dynamiek afhankelijk zijn van e in Let
s'steem al aanwezie natuurlijke dynarr.iek en van de mate waar±n
Uc natuurlijke dynamiek overeenkomt met de door betreding vercor
zaakto dynamiek. Len hepaalde hoeveelheid extra onrust komt des te
harder aan naarmate de situatie rustiger is en naarmate het systeem
miet op het betreffende type onrust is ingesteld. We kunnen dit als

volcjt wat cc)ncreter formuleren:

-De effecten van mechanische heschadiging zullen des te groter zijn

naarnLate de vegetatie er rninder op ingesteld is. Weide en bociland

en vcoral tredplanten zijn hier bijvoorheeld beter op ingestelci dan

bosplanteri en korstmosvecjetaties,
-De effecten van betreding zoals b1ootste11inj aan zon, weer en wind

zullen des te ingrijpender zijn naarmate deze hlootstellinci voorheer

niet aanweziJ was.

-DE effecten van een plotselinge toevoer van voedingsstoffen zullen

des te dramatischer zijn naarmate de voedinasstcffenkringlcop voor-

been cjelijkmatijer verliep. Len ecosysteem dat ingesteld is op eer.

onregelmaticje toevcer van voedingsstoffen zal zich van d.e extra

onregeirnatigheid die door mensen veroorzaakt wordt weinio aantrekker.

2'.1 eerder hebben we gezien dat planten die ingestelci zijn op een

onevenwichtige voedingsstoffenkringloop (planten met een hoge

stikstofindicatiewaarde) minder de neigin hebben em te verdwijnen

onder invloed van betreding dan planten die riet op een dercielijke

overraat aan afhraakprodukten zijn ingesteld (zie tahel 5.3,4L' op

blz. 90 ).

-Naarmate een ecosystoem rneer tot rust is gekomen heeft er meestal

meer opbouw plaats gehad. Er is nicer plantenmateriaal opgebouwd

en er is meer humus gevormd. In een dergelijk systeem is ook meer

potentieel afbreekbaar materiaal voorhanden, Er zal hij betreding
meer a.fbraak plaatsvinden omdat er ineer af te breken valt. Dit is

met name van belang in veenachtige situaties zoals hoogvenen, yen—

oevers, bosveentjes.

H .De productiviteit.

Onder de productiviteit wordt hie.r verstaan de primaire produktie,

ofwel de hoeveelheid stralingsenergie (van de zon) die per tijds.

eenheid omgezet wordt in organisch materiaal, De primaire produktie
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is vooral afhankelijk van de mate waarin voedingsstoffen voor

de pianten beschikbaar komen. Deze is weer afhankeiijk van de voedsel—

rijkdom van de bodem en/of van de mate waarin voedsel van buiten af

aangevoerd. wordt. Ook het kalkcjehalte en het vochtgehalte van de

hodem zijn er op van invloed, De aanwezicjheid van kalk bevordert het

vrijkomen van voedingsstoffen uit het bodernrnateriaal. Vocht is onder

andere beiangrijk als oplosmiddel en transportmiddel voor voedings-

stoffen. In zeer droge omstandicjheden kan vocht de beperkende factor

voor de groei zijn.

In ecosystemen waar van nature veel voedsel per tijdseenheid dmgaat

zal het vrijkomen van extra voedingsstoffen of de toevoer van

voeclincjsstoffen van huiten af relatief mincler cTewicht in de schaai

leggen dan in zeer voedselarrre ecosysternen. De sneiheid waarmee

voedsel ter besc'ikking koirt is ook belangrijk voor de sneiheid

van de hergroei van de vegetatie bij vertrappen of mechanische

beschadicjing, In voedsetarme en/of zeer drocie omstandigheden komt

de groei minder snel op gang. In voedselrijke en voldoende vocht—

houdende bodems zal een beschadigde vegetatie zich weer snel her-

ste lien.

Liddle (1975) berekende op basis van een aantal betrediricjsexperimenten

(zie tahel 5.4,3B) de relatie tussen primaire produktie en kwetsbaar—

heid van de vegetatie. Deze relatie kan als volgt omschreven worden:

iog10 (aantal passanten dat nodig is om bedekking te haiveren)

= 1,362 1og10(productiviteit) — 0,896
(Liddle, 1975)

De voedselarme: en kalkarme duinen (ten noorden van erqen) en op

de Waddeneilanden zijn door hun lage productiviteit kwetshaarder

dan de duinen ten zuiden van Bergen. In de kalkarme duinen vertonen

zonnicje open, mos- en korstmosvegetaties reeds wind erosie wanneer

twee a drie keer per jaar enkele personen dezelfde plaats betreden.

(Wiliems, 1972). Uit de gegevens van van der Werf (1972) (zie figuur

5,3.4A op blz. 88 )biijkt ook dat de Veluwe over het aicjeireen kwets-

baarder is dan Meyendel. Dit is volgens hem gedeeiteiijk te verklaren

uit het feit dat op de arme zandgrond van de Veluwe de natuuriijke

buffering minder is.
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Een aangroeiende kustlijn gaat meestal samen met een relatief hoge

productiviteit in de dicht bij zee gelegen duinen, Een kustlijn die
de neiging heeft landinwaarts te verschuiven gaat meestal sarnen met

een lagere productiviteit in de duinen. Dit wordt veroorzaakt door—
dat er in het eerste ceval met het door de wind uit zee aangevoerde
zand ook veel plantenvoedingsstoffen cle duinen in worden geblazen.

In het tweede geval vindt veel minder aanvoer van vers materiaal
plaats. Batist constateert dat de begroeiing van de duinen van
Noordwijk in de richting van Scheveningeri steeds slechter wordt,
dit terwiji de recreatiedrujçte in Scheveningen n'inder is dan bij
Katwijk. Hij verklaart dit door erop te wijzen dat in de laatste
100 jaar de kustlijn bij Scheveningen 300 a 400 meter is terugge-
weken terwiji deze bij Noordwijk 20 30 meter is aangegroeid.
(Batist in Werkgroep Berkheide, 1978)

Al eerder is opgemerkt dat tijdens droge perioden en op droge zuid-
hellingen de kwetsbaarheid van de vegetatie in het algemeen croot is.

c.De fysische eigenschappen van de vegetatie.

Bepaalde plantensoorten zullen door kun fysische eieenschappen niet

qeffakkelijk vertrapt worden, andere juist wel. Cp de kenn'erken die

in verband daarmee belangrijk zijn is hiervoor in 5.2.1 oo blz.72

al ingegaan, Sommige plantensoorten hebben zich aancepast aan, of

ciewapend tegen betredincr en vraat (tredplanten, doornstruiken,

distels, hrandnetels) . Dit zijn over het alcerreen planten die cok

van nature' in meer dynamische en voedselrijke (bearaasde en be-

treden of hewerkte) milieu's voorkomen. Hun voorkorren hanct sterk

sanen ret de hiervoor onder a en b cjenoende factoren: voedselrijk-

dorn en een bepaalde vorm van dynamiek, nairelijk: hetreden en/of

becirazen en/of toevoer van voedinqsstoffen.

Een ander type planten die niet gemakkelijk onder de voet gelopen

zuilen worden zijn de bomen. In bossen zal de bufferende werking

van de bomen voor het microklimaat ook bij intensieve recreatiedruk

gehandhaafd blijven waardoor de gevolcen van betreding hier mmnder

ernstig zijn dan wanneer er geen bomen waren.
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cLHet effect van de verschi11ene factoren.

-4 —4 - -* —f --4 —.
Ms we cie effecten van de hiervoor genoemcle factoren tegen elkaar

afwegen, clan komt hieruit de factor productiviteit als de meest

bepalende factorvoor de kwetsbaarheid naar voren.

Het effect van de factor "mate van dynamiek" wordt in droge

omstancligheden vaak meer dan geneutraliseerd door de factor

"productiviteit". Bij hoge dynamiek is in droge omstandicfheden

de productiviteit door vochtgebrek laag, In de loop van de

successie worcit de vochtvoorziening gelijkmatiger waardoor

de productiviteit bij gelijkblijvende voedselrijkdom kan

toenemen, Hierdoor kan de kwetshaarheid ondank cle afname

aan dynarniek toch afnemen, In natte omstandiqheden versterken

cle factoren "voedselrijkdom en "mate van dynamiek" elkaar.

Voedselarme en natte omstandigheden net een zeer lage dynarniek

zijn daardoor extra kwetsbaar (venoevers, hoogveen) Natte en

voedselrijke omstandigheden met .een hoge cynamiek zijn weiniq

kwetsbaar, Bij afnemende clynamiek wordt het effect van c3e

factor "dynamiek" vaak geremd doordat er bomen gaan groeien.

Tenslotte blijkt ook de aard van de natuurlijke dynamiek soms

belangrijker dan c.'e totale mate van dynamiek zodat planten die

inaesteld zijn op betreding en hecirazing of een grote toevoer

van voedingsstoffen vaak beter bestand zijn tegen betredincj dan

planten die ingesteld zijn op andere vormen van dynamiek zoals

bijvoorbeeld extreme temperatuurwisselingen.

5.5 Enkele kwantitatieve gegevens over de huidige omvanci van de

invloed van betreding op de veccetatie

5,5,1 Inleiding.

De effecten van betredina die we tot nu toe besproken hebben

waren in het gunstigste geval steeds tot een zeer klein crecleelte

van het terrein beperkt, namelijk tot enkele weaen en paden en

enkele plaatsen waar men gewoonhijk gaat zitten, In het ongunstigste

aeval zijn de gevolgen van betredinq over het hele terrein in

allerlei gradaties aanwezig, De mate en het patroon van heinvloeding

zullen voornamelijk afhangen van de kwetsbaarheid van het terrein

en het gedrag van het publiek. Het ccedrag wordt weer beinvloed

door oncler andere de aard (aantrekkelijkheid lanclschap) , inrichting
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(padenpatroon, zonering) en het beheer (toezicht, regels) van

Ii) I/(j•"4f( -het terrein.
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Er zal nu een overzicht gegeven worden van de mate van beinvloeding

van de vecjetatie door de recreatie die in verschillende terreinen

in Nederland is vastgesteld In een poging om tot een benadering

te komen van grootschalige "dosis—effect relaties", zullen we naast

de kwantitatieve gegevens over de mate van beinvloeding zo moGelijk

ook cijfers over de drukte vermelden. Deze dosis—effect relaties

zijn zeer terrein--specifiek, We zullen ze op waarde moeten schatten

tegen de achtergrond van gegevens over de kwetsbaarheid van het

terrein en het gedrag van de mens zoals dat onder andere bepaalcl

wordt door het landschap en de inrichting en het beheer van het

terrein.

Er zal hier van drie criteria voor de rrate van heinviceding cebruik

cjen'aakt worden, namelijk van de oaddichtheid en het percentacie stuif-

plekken en van de "mate van beinvloedincj" volcjens van der 'ierf (1967)

5.5.2 Gegevens over de paddichtheid en het percentage stuifplekken.

Een van de meest cjebruikte methoden om de invloed van de recreatie

op de vegetatie in grotere gebieden te meten, is het karteren van

de door de recreatie ontstane paden en/of stuifplekken. Dit is een

vrij eenvoudige en snelle methode. De inventarisatie van de paden

en stuifplekken geschiedt meestal door middel van luchtfoto's.

Vergelijking met oudere luchtfoto's geeft een beeld van de toename

van de padlengteen van de toename van het percentage kale crrond.

Enkele bezwaren van deze rrethode zijn:

-In zwaar begroeide gebieden is deze methode niet bruikbaar.

De paden zijn dan vanuit de lucht niet zichtbaar.

-Niet alle kleine paadjes zijn op luchtfoto's (meestal schaal

1:5.000 - 20.000) herkenbaar.

—In gebieden waar betreding leidt tot lostrappen van de bodem

vallen de ontsane paden rneer op dan in gebieden waar betreding

leicit tot verancieringen in de soortsanienstellina van de vegetatie.

De oppervlakte aan stuifplekken is niet altijd een juiste rraat voor

de mate van beinvloedincr door de recreatie, Voornamelijk in de duinen
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kunnen 00k van nature stuifplekken ontstaan. De onpervlakte aan

tuifplekken is daarorn op zichzelf oeen maat voor de invloed van
de recreatie.

Ook om andere redenen kan de mate van beinvloeding niet altijd
( fgemeten warden aan de paddichtheid en de oppervlakte aan stuif-

plekken: een intensieve maar zeer verspreide hetredinq geeft

namelijk een oelijkmatige veranderjna van het hele terrein zonder

dat veel herkenbare paden ontstaan. Net het karteren van alleen

de paden ontsnappen alle invloeden aan de aandacht die niet de

vorm van paden aanqenorren hebben. Zo bleek bij vergelijking van

4 duinhelljnoen in het Noordholland Duinreservaat, die alleen wat

betreft de recreatiedruk duidelijk verschilden, dat op de drukst

bezochte duinhellinq bet percentage kale grond huiten de paden

groter was dan het percentage kale grond op de paden van de minst

druk hezochte duinhelling (Van der Linden, 1980) . Net andere

woorden: bier was het niet als pad gekarteerd terrein—gedeelte

meer beinvloed dan een als pad gekarteerd terrein—gedeelte,

Tijdens mijn paden-karterinq in het tcekomstige nationale park

Dwingeloo-Ruinen kreeg ik de indruk, dat naarmate de paddichtheid

toenam ook de beinvloedino buiten de paden toenarr.

Bij onderzoek in het Waddengebied bleek de paddichtheid aan een

maximum gehonden. Boven dit maximum waren afzonderlijke paden

niet meer herkenbaar. Alles was dan in feite pad, ofwel,de bein—

vloecling huiten de paden was even groat geworden als de beinvloeding

op het pad: er ontstondengrote kale plekken.

Op basis van het bovenstaande kunnen we ervan uitgaan dat de

paddichtheid als maat voor de beinvloeding hij stijqende

paddichtheid achterloopt bij de feitelijke beinvloedino.

Een bijvoorheeld twee keer zo grate paddichtheid zal daarom

meestal betekenen dat de "werkelijke" beinvloeding meer dan twee keer

zo groat is geworden.

Do mate van beinvloeding die eeri bepaalde paddichtheid met

zich meebrengt is zeer afhankelijk van de breedte van de

beinvloecle overgancszone naast het eicjenhijke pad. In de

literatuur waar uitqebreid aver onderzoek naar de paddichtheid

qerapporteerd is, is echter aver de breedte van deze beinvloedé

zone naast het pad weinici te vinden.
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1k vermeld hier de weinige gegevens die hierover werden

angetroffen

Dd beinvloede zone langs een pad kan variren van enkele

tientallen centimeters tot enkele tientallen meters, waarbij

in de uiterste situatie herkenbare paden ontbreken, omdat de

hele vegetatie gelijkmatig is aancetast (Van der Werf, 1967)

Het ligt voor de hand dat op plaatsen waar langs de rand van de

paden hoog struikgewas en dergelijke staat, de beinvloedingszone

door betredincj smaller is dan in meer open qebieclen zoals duinen

en heiden. Ook in de meer dicht begroeide qebieden kan echter tot

op grote afstand van de paden beinvloeding optreden door het

wegwerpen van afval.

De Z½NWB schat dat op Terschellina de beinvloede zone aan

weerszijden van een pad, ten gevolge van het wegwerpen van

afval en het gaan zitten langs de rand van het pad ongeveer

10 meter is (ANWB, 1974).

C-eerlings (1967) vond op de Strabrechtse heide een beinvloede

zone langs paden, die aan beide zijden niet breder was dan het

pad zeif. Hij vond. geen afcloende verklaring voor het feit dat op

de Strabrechtse heid het klein warkruid voornamelijk voorkwam in

een zone van 10 a 20 meter breecite langs de heidepaden (Geerlincis,

1967)

Tijdens het rijden van de route van de Drenthe rijwielvierdaaqse

van 1979, één dag nadat deze was afgelopen, viel mij op dat de

platcjezefen stukken in de vec'retatie, waar kennelijk ruensen haciden

gezeten om even uit te rusten, praktisch allemaal binnen een afstand

van ± 12 meter van het fietspad lagen,

Tijdens mijn onderzoek in het toekomstige nationale park

Dwingeloo-Ruinen kreeg ik de indruk dat in gebieden met een

geringe paddichtheid de beinvloedingszone langs de paden aan

beide zijden niet brecler was dan de padbreedte. In terreinen

met een hoge paddichtheicl was ook buiten de paden veel

beinvloeding te merken, Deze beinvloeding had echter niet de

vorm van een beirivloedingszone van én bepaald pad of wecicjetje,

maar was rneer een gevolg van dezelfde oorzaak waar ook de hoqe
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paddichtheid ter plaatse door ontstaan was, namelijk van het

kris kras door het terrein lopen door niensen en van het maken

van doorsteken en dergelijke.

Om ons een betere voorstelling te kunnen maken bij de hieronder

te noemen cijfers over de paddichtheid zijn in figuur 5.52A

enkele voorbeelden van padenstelsels weergegeven, geprojecteerd

op de Dam van Amsterdam. Uit deze figuur is ook het beinvloedings-

effect van het padenstelsel af te lezen als we uitgaan van ver—

schillende breedtes van de beinvloedingszone langs een pad.

In normale bossen vinden we meestal een paddichtheid van 75 tot

100 meter per hectare. In heiden veel minder: 20 tot 50 meter per

hectare. Op druk bezochte he.tdevelden kan de paddichtheid oplopen

tot het tienvoudigehiervan(Van-der Werf, 1977)

Hieronder volgt een overzicht van de uit onderzoek bekende gegevens

over de paddichtheid en het percentaae stuifplekken.

a.De kalkrijke duinen van Noord— en Zuid-Holland.

In alle duingebieden waar metingen zijn gedaan is de laatste

tien jaar een toename van het aantal paden en. verstuivingen

geconstateerd.

In het hele duingebieci tussen Ijmuiden en Den Haag bedroeg de

paddichtheid in 1966/67 gemiddeld 61 meter per hectare. De

paddichtheden in 44 van de 71 grotere en kleinere beheerseenheden

en delen van beheerseenheden waarin dit gebied is verdeeld zijn

weergegeven in figuur 5,5.2B. In 1976/77 was de paddichtheid in

het hele duingebied met gerniddeld 11% gestegen tot 68 meter per
hectare. De bezoekersdrukte was hier gemiddeld in de opengestelde

cjebieden ± 635 bezoekers per hectare per jaar (de Knegt, 1979,

Studiegroep Recreatie en Natuurbehoud in de Duinen, 1978)

De toename van de paddichtheid bleek in de voor recreatie open-

gestelde gebieden significant hoger dan in de niet voor de recreatie

opgestelde gebieden (zie ook figuur 5.5.2C) . Daarnaast bleek ook

het verband tussen de hoogte van de recreatiedruk en de mate waariri

de paddichtheid toegenomen was significant (de Knegt, 1979,

Studiegroep Recreatie en Natuurbehoud in de Duinen, 1978)
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Paddichthejd 44 beheerseenheden, geranqschikt naar
hun mate n openst11ing,in de duinen tussen
IJmuiden en Den Haaa.
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Figuur 5.5.2D: Omvang van de verstuiving als percentacre van het
oppervlakte voor cieheel opencrestelde ebieden,
alleen op wecen en paden toecjanhelijke ciehieden
en geheel cTesloten crebieden in de duinen tussen
IjmuicIen en Den Haag. -
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(Uit de Knegb, 1979)

Figuur 5.5.2E: net opperviak (in perc.) dat de stuifplekklasSes

innelvefl in Berkheide, bij verschilleflde recreatie

druk buiten de paden (in aantE'.l recr.per ha.per jaar)
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De verstuiving besloeg in dit duingebied in 1966/67 4,54% van de

totale oppervlakte. In 1976/77 was dit percentage 5,76%. Dit

hetekent dat het gebied als geheel siqnificant meer is gaan

verstuiven. Dat deze verstuiving niet in de eerste plaats door

natuurlijke oorzaken werd veroorzaakt, maar door de recreatie

blijkt ult het feit, dat in de openuestelde gebieden significant

meer verstuivingen waren dan in de niet openqestelde gehieden.

(zie ook figuur 5.5.2D) . (de Knegt, 1979, Studiegroep Recreatie

en Natuurbehoud in de Duinen, 1978)

Van het gebied Berkheide (509hectare) waren ook gegevens bekend

over de interne drukteverdeling. Deze gegevens zijn in fiquur

5.5.2E in verband gebracht met de oppervlakte aan stuifplekken.

(Studiegroep Recreatie en Natuurbehoud in de Duinen, 1978)

Ret gebied Meyendel bij Wassenaar is met ± 4800 a 6200 bezoekers

per hectare per jaar (Udo de Haes en van der Zande, 1977, de IKnect,

1979) waarschijnhijk een van de meest druk hezochte duingehieden

van Nederland, Ret: is ook buiten de wegen en paden openqesteld.

Er werd hier van 1967 tot 1973 een toename van de paddichtheid

van paden breder dan 50 cm. geconstateerd van 11%, namelijk van

890 tot 927 meter per hectare (Adviescommissie Recreatie—Socio-

logisch Onderzoek Meyendel, 1978) . Daarhij werden de paden die

smaller waren dan 50 cm. buiten beschouwinc gelaten. De totale

iengte van alleen deze kleine paden werd geschat op bijna 40%

van de lenqte van cle overige niet-verharde paden. Opvallend was
dat ook hier, evenals in het Waddenciehied, de qrootste sijqinr
te zien was in de lencte aan bredere paden (hijna 25%)

In het Noordhollands Duinreservaat inventariseerde van der Linden
(1980) de paden in 5 terreingedeeltes van onqeveer 1 km2 groot.

Ret Noordhollands Duinreservaat is met 200 bezoekers per hectare

per jaar een van de minder ciruk bezochte duinaehieden (Udo de Haes

en van der Zande, 1977) , De door van der Linden onderzochte stukken

hehoorden tot de drukkere gedeeltes. De paddichtheid varieerde hier

van 1080 meter per hectare bij Egmond tot 290 meter per hectare bij

Wijk aan Zee. Ook hier waren in de minder druk hezochte gebieden

minder paden dan in de druk hezochte qebieden. Er werd een sterk

verhanci gevonden tussen de aanwezigheid van wilde paden en het

aantal mensen dat buiten de paden c-jing (van der Linden, 1980)
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b.De duinen op de Waddeneilanden.

Op de Waddeneilanden is de paddichtheid en de oppervlakte aan

stuifpiekken opva11nd veel sterker gestecien dan in de kalkrijkere

auinen van Noord— en Zuid—Holland. De oorzaak kan cielegen zijn in

de grotere kwetsbaarheid van cle eilanden, maar mogelijk ook in de

sterke stijging van de recreatiedruk op de Waddeneilanden. De drukte-

cijfers voorzover die beschikbaar zijn voor het Hollandse c5uingebied

wijzen op een vanaf 1967 vrij constante drukte.

(o.a. Studiegroep Recreatie en Natuurbehoud in de Duinen, 1978)

'e1 varieert het bezoek van jaar tot jaar maar dit wordt waarschijn—

lijk door het verschil in slechte en goede zomers veroorzaakt.

Do drukte nam in dezelfde periode op de Waddeneilanden waarschijnlijk

sterker toe. Het aantal overnachtincen van vakantiegancrers op de

Waddeneilanden van 1963 tot 1970 narn toe van 3 tot 6 miljoen, en

van 1970 tot 1976 van 6 tot 7 miljoen.

Op het eiland Terschelling bleek in de periode van 1959 tot 1969

het aantal strekkende meters pad met 42% te zijn toeaenomen. De lenytE

van de bredere paden was daarbij met 93% toeqenomen en de lencrte van

cle smallere paden met 32%. Bij een toename van het aantal duin-

bezoeken met een factor 2,35 trad daarbij een toenan'e van cle pad—

clichtheid op met een factor 1,42 (Stedebouwkundige Studieqroep

Terschelliflg, 1973)

Ook op cie andere Waddeneilanden werd een aanzienlijke toename van

het padennet geconstateerd. In figuur 5.5.2F volgt een samenvattincT

van de gegevens over de toegenomen paddichtheid zoals die verzarneld

zijn door de Werkcjroep Recreatie van de Landeiijke Vereniqinc tot

Behoud van de Waddenzee (1977)

Figuur 5,5.2F: Toename paddichtheid op c3e Waddeneilanden van 1969

tot 1975.

oppervlakte gemiddelde paddichtheid toename

duinen (ha) 1969/70(m/ha)1975/76/77 (%)

SchiermonnikoocT 735 525 605 15

Ameland 1460 395 630 60

TerschellincT 2400 345 480 40

Vlieland 950 305 415 35

Texel 2255 345 (375) (10)

Nb.Van Texel waren geeri luchtfoto's ult 1975/76 beschikhaar. De
tussen haakjes geplaatste cietallen zijn geschatte waarden voor 1977.

(Uit Werkgroep Recr. v.d,Land,Ver,tot Behoud v.d,Waddenzee,1977)
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Het opperviak aan stuifgehieclen op de Waddeneilanden steeg tusen

1969 en 1975 gerniddeld met 283%. Er bleek daarbij een duidelijke

relatie te bestaan tussen de toename van de paddichtheid en van

het opperviak van de verstuivingen (Werkgroep Recreatie van de

Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, 1977)

c.De hoge zandgronden.

De padlengte in het Stroese zanc1 bij Kootwijk nam toe van 55 meter

per hectare in 1967 tot 210 meter per hectare in 1973 ten gevolcje

van de ontsluiting via de E8 (Aleva, 1973)

In de dennenbossen op stuifzand hij Dwingeloo werd op 80 hectare

die vlakbij een camping waren gelecjen een pacldichtheid (paden

breder dan 30cm.)van ± 300m. per hectare gevonden (berekenci op

basis van gegevens van Addink, 1980)

5.3 Mate van beinvloeding volgens van der Werf (1967)

Een andere manier om de invloed van de recreatie op de veoetatie

te heschrijven werd in 1966 door van der Werf in Meyendel voor bet

eerst gebruikt (van der Werf, 1967, 1970) . Hij deelde het onder-

zochte gebied in volgens bepaalde criteria in drie beinvloedings-

kiassen, Sindsdien zijn ook andere terreinen volgens deze criteria

ingedeeld. Een nadeel van deze irethode is dat de criteria zeer

subjectief zijn.

Van der Werf (1970) gebruikte in 1968 voor Meyendel de volgende

be in vloedingsk lass en

A. weinig of niet beinvloed. De vegetatie is mm of meer oospronkelijk.

Tredplanten en onkruiden ontbreken. De hooote van de vecjetatie is niet

of nauwelijks afgenomen. De rneeste planten komen tot bloei. Er hot

weinig of geen afval. Door het ebied lopen maar weinicj paden.

B. maticj tot sterk beinvloed, De plaats van verscheidene in aantal

afgenomen of verdwenen soorten is incjenornen door tredplanten of

andere soorten, die op verontreinicino wijzen. De hoogte van de

kruidlaag is vaak gehalveerd en vele soorten komen niet meer tot

bloei. 1en vindt talrijke paadjes en afval is niet zeldzaam.

C. sterk of zeer sterk heinvloed. De oorspronkelijke plantengroei

is verdwenen. Het terrein is kaal of tredplanten en onkruiden rnaken

de hoofdzaak uit van de lage vec'etatie, Bloei vindt weinig of niet



plaats en de bodem is sterk verdicht of losqetrapt9 Er is vaak

veel afval. De paadjes zijn vaak ineengevloeid.

o. zeer sterk beinvloed: Bij de herkartering van Meyendel in 1973

ontstond behoefte om de categorie C te splitsen in de oorspronkelijke

cateqorie C en een nieuwe cateaorie D. Hierin werden plekken ingedeel

die geheel kaalgelopen waren of die grotendeels beçjroeic3 waren met

specifieke onkruiclen als distels en brandnetels onder invloed van

vervuiling, graafactiviteiten en dercjelijke, maar ook plekken in

speelweiden, die na afdekking met teelaarde opnieuw ingezaaicl

moesten worden.

Hieronder volgen cle resultaten van de onderzoekingeri waarbij de

invloed van de recreatie volgens deze methocle is aekarteerd.

a.De duinen bij I1eyendel.

In tabel 5.5.3 zijn de verschuivinoen weergegeven zoals die tussen

1968 en 1973 in Meyenclel werden cieconstateerd. De al zeer slechte

uitgangssituatie, waarbij nog slechts 27,5% van de oppervlakte mm

of meer ongestoord was, verslechterde nog verder.

Tabel 5.5.3: '1ate van beinvloeding in 1968 en 1973 in Meyendel.

Oppervlakte Verschil 1968-1973
A Niet of 1968 1973
weinig be-
invloed 25,97ha 23,99ha —1,98ha —7,7%

B Natig
beinvloed 51,28ha 47,6lha —3,67ha —7,2%

C Sterk
beinvloed 16,94ha 18,68ha +1,74ha +10,3%

D Zeer sterk
beinvloed 0,39ha 4,3Oha +3,9lha +100,0%

Totaal
cjekarteerd 94,58ha 94,58ha

(bit :Adviescormiissie Recreatie-Socio—
logisch Onderzoek Meyenclel, 1978)

In totaal vonden op 11% van de vrij toegankelijke groene

oppervlakten veranderingen plaats, minder dan 1% hiervan had

betrekking op verbetering.

b.De hoge zandgronden.

Aleva (1973) karteerde volgens dezelfde methode als van der Werf
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in Kootwijk ruim 4000 ha, heide en stuifzandciehied, Een ruwe

schatting van de op kaart aangeqeven beinvloedingsklassen
laat zien dat ± 12% sterk beinvloed was en 11% matig beinvloed.

Beinvloeding werd hier echter ook veroorzaakt door auto's die de
heide inreden,

Op 't Hof (1973) heeft ook volgens dezelfde rnethode 3 heideterreinen
in het Zuid Oosten van de Veluwe gekarteerd (Phedense heide, Roosen—
daalseveld en de Worth—Rhedense heide, totaal ± 1000 ha.) Op basis

van het kaartmateriaa.1 kunnen we de verdeling van de beinvloedincss-

kiassen als volgt schatten:
+- 1,5% zeer sterk beinvloed (voornarnelijk orngeving Poshank en dacicam-
± 6,0% sterk beinvloed. -pincT).
+-22,0% matig beinvloed.

Als ik op basis van het door rnij veiizairelde rnateriaal in het

toekornsticje nationale park Dwingeloo—Ruinen een schatting zou
moeten doen van de verschillende beinvloedingsklassen volgens
van der Werf in dit gebied (± 3700ha., ± 47 bezoekers per ha.per
jaar) , dan kom 1k tot de volgende taxatie:

Sterk of zeer sterk beinvloed: ruinder dan 0,5%.

Maticj beinvloed: rninder dan 2 3%.

Deze cijfers betreffen uitsluitend het eigenlijke natuurterrein.
De offici1e kampeerterreinen, parkeerplaatsen en de oppervlakte
aan wegen zijn hierhij niet meegerekend,

Bij de bovenstaande cijfers moet opnrernerkt worden dat te verwachten

is dat de beinvloedjnc! vaak het sterkst is in de nieest waardevolle
terreinen. In 5.3.4 op bladzijde 86 e,v. is aancietoond dat een

grote kwetsbaarheid en een hoge zeldzaamhejdswaarde vaak sarren gaan.

In 5.2.3e op blz.77 e.v. is opqerrerkt dat een aantal aantrekkelijke

vegetatietypen juist erg kwetsbaar zijn. Ret totale verlies aai-i

natuurwaarde zal daarom meestal groter zijn dan in de hier genoerrde

oppervlakte-percentages tot uiting komt, Verder rroeten we bedenken
dat bij de cenoemde beirivloedingspercentages de totale oppervlakten
aan wegen en paden niet afzonderlijk zijn rneegeteld. Als we ervan
uitciaan dat de beinvloedde zone van een pad totaal 2½ meter breed
is, dan is bij een paddichthejcj van 100 meter per hectare al 1%

van het gebied mm of meer aangetast. Bij een paddichtheid van 500
rreter per hectare is dit al 5%,
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5.5.4 Conclusie en verc'elijkinq van do invloed van betredinc' in
verschillenc1e cebieden.

Tn alle cieliederi waar )Tetredinrsonderzoek is credaan kon do inviced

van do recreatie op de vecfetatie duidelijk worden aancetoond. flok
kon overal cen toenarne van doze beinvlredinq worden econstateerd.

J'1et nare op de Paddeneilanden bleek de beinvioedinc en de sneiheid
waarnee c1eze was toeqenopen zorcyekkend. bier rerc1 in 6 jaar eon
toenan-e van de verstuivincTen van 2C3%, en van de naddichtheic1 van
1O60% qeconstateerd. In reyendel block cen paddichtheicl van ± 900 v.
per ha. samen te caan net een situatie waa.rbij 75% van bet terrein
r in of meer door de recreatie was heinvloed. Ue kunnen daaron ver—

voeden dat in do duinen van do Wacideneilanden, waar de rerriddelde

paddiclitheid tusn de 375 en 630 n. per ha. varleert bet percentane

van hot terrein dat door de recreatie beinvloecl is r'instens enice

tientallen procenten zal hedracren. J'.ls we daarhij bedenken dat de

rreest waardevolle plantensoorten en vegetatietypen vaak bet eerst

zullen verdwijnen dan zijn dit zeer verontrustende cijfers, die

vraqen om duidelijke r.aatregelen.

Dc situatie in de duinen op het vasteland is hieriree vereeleken

veel minder ernstig. Wel wordt uit do c'enevens c1uidelijk dat

vrijwel overal in de duinen van Noorcl- en Zuid-Holland de
rocreatie een beinvloedingsfactor van betekenis is, en dat

hot ook bier heel wat 'hesparincT aan natuur' zou kunnen op-

leveren als we er in zouden slacien on. deze recreatie in rrinder

schadelijke banen te leiden.

Pc qeqevens over de vecietatie op de hone zandcironden zijn beperkt.

bet percentage heinvloeci terrein in Dwincielco-fluinen (2 3%) ver-

schilt nocjal van de voor Kootwijk en de Zuid-rostelijke Veluwe

verrrelde percentages (23% en 29%.) . I-Jet is niet duideiijk welke

cijfers bet rreest 'norrraal' zijn voor derqelijke nehieden.

1k verrnoed dat de situatie in Dwincieloo-Puinen relatief nunstici

is door een goed recreatieheheer en door een eerincre drukte.

Kootwijk en de Zuid—Oost—Veluwe zijn onder andere als onderzoeks—

terrein gekozen ondat hier van een duidelijke recretie-invloed

sprake was. Mogelijk neat bet bier err twee terreinen waar in verge-

lijkinq met andere, soortcelijke qe.hieden van veel heinvloec7inct

sprake is.
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5.6 Overice invloeden van de recreatie op de veqetatie

We zullen hier ingaan op twee andere belangrijke vorrnen van bein-

vloedina door de recreatie van de vecTetatie, narrelijk: het achter—

laten van afval, het plukken van hloerren en het uitsteken van
planten, We zullen bij het bespreken van deze twee vornen van

beinvloeding ook ingaan op de wijze waaropde beinvloeding tot
stand komt, de gevolgen voor de waarde van het gebied, de kwets-

baarheid voor deze vorm van beinvloeding en de mate waarin de
betreffende vorm van beinvloeding voorkomt,

6.1 Het achterlaten van afval.

Waar veel mensen korten,komt afval. Plastic, papier, flessen en

blikjes vormen de meest in het oocj lopende vervuiling en zijn

voor veel mensen een bron van ergernis. Voor het milieu wordt

echter de grootste vervuiling veroorzaakt door minder opvallend

en gemakkelijk verteerbaar afval,zoals etensresten en urine en

faecalien van mensen en honden, dat een berrestend effect oç
boder heeft.

Op de gevolgen van deze vorm van hemesting, namelijk het vrijkomen

van grote hoeveelheden voedincrsstoffen, zijn we al eerder inqegaan.

Er verschijnen soorten die op een meer dynamische voedingsstoffen-

krinqloop zijn ingesteld. Dit zijn vaak dezelfde soorten die we ook

zien in de buurt van iresthopen, afvalterreinen en berreste akkers en

weiden, soorten met een hocje stikstofindicatiewaarde (zie ook

blz. 90) Vrijwel altijd gaat het orn weinig zeldzame soorten, die van

nature in het betreffende natuurgebied niet of nauwelijks voorkorren.

Herstel van het voedselarme karakter zal voornamelijk moeten plaats-

vinden door uitsr'oelinq, Deze vindt het sneist plaats op hooçjgelecien

terreinqedeeltes met een weinig vochthoudende en doorlatencie boderr,

Het rreest gevoeli voor dit verrijkende effect (eutrofirincj) zijn

de weinig dynamische en vooral voedselarme milieu's, zoals verinen,

venoevers en hoogvenen en in mmndere mate heide. De laaggelegen

crebieden zijn ook gevoelig voor eutrofiring in hun directe onigevincr.

Via het water verplaatsen de afvalstoffen zich gemakkelijk naar de
lacjere terreinqedeeltes. Vooral voor de uiterst voedselarrre vennen,

die noq maar on enkele plaatsen voorkorren en hun oeverheGroejina
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vormt eutrofiring een groot gevaar. Zelfs een zeer gerinqe mate van

voedselverrijking kan hier een complete en unieke levenscjemeenschap

doen verdwijnen. Uitspoeling of doorspoelinq met recjenwater vindt

hier nauwelijks plaats. In de vaak afvoerloze vennen met

een ondoorlatende bodem kunnen de voeclingsstoffen langs natuurlijke

weg nauwelijks meer verdwijnen. Door de vergrote productiviteit zal

langzamerhand alles dichtgroeien met een weinig interessante vecretatie

Soms kan enig herstel bereikt worden door het voedselrijke bodem—

materiaal uit te baggeren en/of het yen door te spoelen met arc' water.

Inbijlaqe5.3.4(b1z.'235) en5.4.3ftlz.238)

is voor een aantal olantener'eenschappen en vec'etti2t7pen hun qe-
voeliqheid voor eutrofirincr en verontreiniqjncr aancleaeven.

Eutrofirincj gaat meestal gepaard met betreding. Vooral als het om een
lichte mate van eutrofiëring gaat is het effect ervan niet te schejden
van het effect van betreding'. Om deze reden zijn in het voorafgaande
bij het bespreken van decjevolgen van betredinq de c-evolcTen van de
lichte mate van eutrofiring, die rreestal met betredinc samencjaat,
umeegenomenI. Alleen op plaatsen waar het afval zich concentreert

is het effect ervan enigszins te scheiden van het betredingseffect.

Hoe de qevolgen van het achterlaten van afval zich verhouden tot die

van betrecling is echter moeilijk te taxeren. In Dwingeloo-fluinen heb

ik als indicator—soort voor zeer sterke eutrofring het voorkonen van

met brandnetels begroeide plekken cjeinventariseerd. De hrandnetel is

een typische plant van rnesthopen en afvalplaatsen. De geeutrofierde

plekken waar deze planten werden aangetroffen waren vrijwel zeker

allemaal veroorzaakt door boeren (storten van landbouwafval, weo-
werpen van (bijna) lege zakken met kunstrrest)of door orrwonenden
(tuinafval, huisvuil) . 1k kreeg de indruk dat d recreatie in dit
gebied een zeer onbelangrijke vervuilingshron was.

5.6.2 Het plukken van bloemen en het uitsteken van planten.

Het plukken van bloerren of het uitsteken van planten is vooral
ernstig als het gaat om mincler veel voorkorrende soorten. Het
plukken van bloemen kan daarbij het n-inst kwaad. Alleen als dit
rnassaal gebeurt of als het om slechts enkele alleenstaande
exemplaren gaat kan hierdoor de reproductie in gevaar komen.
(Willerrs, 1972). Het plukken van bloemen zal meestal geheuren
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door toevallige passanten. Planten rret een opvallende bloeiwijze

zullen het daarhij vooral inoeten ontgelden, Minder alaernene soorten

met opvallende bloemen waarvan door verschillende waarnemers wordt
gerreld dat ze regelmatig geplukt werden, zijn beenbreek, klokjes—
gentian en orchiden (van der Werf, 1972, Ter Heide en Zingstra,
1974) en wolverlei (o.a.mondelinge mededeling Schuiling, eigen
waarneming in Dwincjeloo—Ruinen)

Veel ernstiger is het uitgraven van hele planten door verzamelaars
of amateur—tuinlieden. Veel zeldzame planten zijn meestal gebonden

aan een statisch en speciaal milieu. Hun overlevingsstrategie

bestaat er meestal uit dat ze zich in dit milieu goed kunnen hand-

haven. Ze zijn er vaak minder goed in om zich snel opnieuw ergens

te vestigen (zoals bijvoorbeeld onkruiden) . Ze zijn elk jaar weer

opnieuw op dezelfde plek aan te treffen en zullen zich daarbinnen

hoogstens vrij lanazaam en daarbuiten nauwelijks uitbreiden. Hierdoor

zijn ze extra kwetsbaar voor de activiteiten van verzarnelaars,

Vrij veel zeldzame soorten zijn hierdoor al van hun standplaats

verdwenen zoals primula's, anjers, anernonen, kievitsbloem, narcissen,

orchideeën en gentianen (N6rzer-Bruins, 1970).

Vooral de orchideen rroesten het vaak ontcjelden. Diemont (1959, in

Willems, 19?2) heeft onderzoek gedaan naar de orchideenstand in

het Geuldal in Zuid-Lirnburg. Met name op de Keutenberq was een

aantal vindplaatsen volledig geplunderd. De laatste jaren zijn

voornamelijk door verzamelaars uit Zuid—Linibrug verdwenen:

Hondskruid (Anacamptis pyrirnidalis) , Bruinrode Wespenorchis
(Epipactis atrorubens) , Aangebrande Orchis (Orchis ustulata)

en Bokkenorchis (Himantoglossum hircinun') . Zeer zeldzaam werden

de Poppenorchis (ceras anthropophrum) , Grote Muggenorchis

(Gyrrnadenia conopsea) , Bijenorchis (Ophrys apifera) , Mannetjes-
orchis (Orchis rrascula) , Weiriekende Nachtorchis (Platanthera
bifolia) e.a. (Willems, 1970) . Van de laatste exen-plaren van
de Grote Muggenorchis (Gymnadenia conopsea) welke in de

Kennemerduinen voorkwamen, werden alleen nog de gaten terug-
gevonden waarin ze gestaan hadden (Roderkerk, 1961).

Cp cjrond van eigen ervarincren heb 1k de indruk gekregen dat bet
bier niet om incidenten cTaat, Dc orchideeënjagers zijn lijkhaar
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ovcral. Van de nisschien vijf keer dat ik met in het i1d levende

orchideen in aanrakinç ben geweest, werd ik twee keer met het

verschijnsel uitsteken geconfronteerci,

—Toen ik eens aan iemand cle standplaatsen van een mij oribekende

orchideeënsoort wilde laten zien, vond ik alleen ncg maar twee

kuiltjes,

-Op een tuincentrum in Amsterdam trof ik eens naast de keurici in

standaardmaat plastic potjes gekweekte tuinpianteri, ongeveer

twintig exemplaren aan van de gevlekte orchis (Orchis iraculata)

compleet met de kennelijk kortgeleden uitgestoken kluit, waarop

de vecjetatie van de oorspronkelijke standplaats noa aanwezig was,

Ze waren 'opgepot" in een ongeregeld allecraartje van plastic en
stenen bloernpotten, bakken en potjes. Alles wees er op dat bier
ierrand een kielne bijverdienste had oemaakt van de leverincT van
wilde planten.

De laatste jaren zijn enkele veel çjeplukte maddenstoelensoorten

duidelijk achteruit geçraan. Vooral de massaal geplukte cantharel

is op veel standplaatsen door het hele land praktisch verdwenen.

In veel mmndere mate geldt dit voor enkele holetensoorten,.

Volgens Jansen (1981) die uitgebreid onderzoek deed naar de padden-

stoelengereenschappen is de achteruitcranc echter niet aan de pluk

te wijten. Oorzaak is waarschijnhijk het veranderen van de groei-

omstandigheclen op de standplaatsen. Het verhieden van het plukken
van paddenstoelen acht zij daaroir niet zinvol en zeker niet afdoende

on verdere achteruitgancr van de paddenstoelenflora. te voorkomen,
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6. DE INVLOED VAN DE RECREATIE OP DE FAUNA

6.1 inhouden opzet van het hoofdstuk

De belangrijkste invloed van de recreatie op de fauna is verstorino,

Andere invloeden van de recreatie op de fauna zijn: het ontstaan

van branden door de recreatie, het platlopen of verdwijnen van

de vegetatie waar bepaalde diersoorten in leven en het doodrijden

van dieren door auto's. 1k zal in dithoofdstuk alleen op de

eerste vorm van beinvloeding ingaan. De meeste aandacht zal

daarhij besteed worden aan de invloed van de recreatie op de

vogels. Gerekend naar het aantal vo6rkomende soorten zijn in

de Nederlan'dse natuurgebieden de vogels in het algemeen de

belangrijkste (grotere) fauna—elementen. Over de vogels zijn

ook de meeste gegevens beschikbaar. De invloed van de recreatie

op de overige fauna-elernenten zal minder uitgebreici behandeld

worden, Hierover zijn veel minder gegevens beschikbaar.

Dit hoofdstuk is in principe op dezelfde wijz,e opgezet als het

vorige. Echter de hoeveelheid tekst die aan de verschillende

onderdelen is besteed loopt, door de verschillende aard van de

onderwerpen, nogal uiteen.

In 6.2 zal ik eerst kort aangeven wat de gevolgen van verstoring

kunnen zijn voor de vogels en voor de waarde van een nationaal

park,

In 6,3 zal 1k beschrijven op welke wijze verstoring van invloed

kan zijn op de verschillendeievensveri-ichtingen en activiteiten

van vogels,zoals onder andere voedsel zoeken, rusten, broeden

en het grootbrengen van jongen.

In 6,4 zal ik vervolgens een overzicht geven van de factoren die

mede bepalend zijn voor de mate van verstoring die door de recreatie

veroorzaakt wordt.

In 6,5 zal jets gezegd worden over de gevoeligheid voor verstoring

van de verschillende vogelsoorten.

In 6.6 zullen de tot nu toe bekende resultaten samengevat worden

van in Nederland gedaan onderzoek naar de invloed van de recreatie

op voorkornen, verspreiding en populatiegrootte van enkele vogel-

soorten.
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In 6.7 zal tenslotte de invlocd van de recreatje op de overjee
fauna-eIcmenten behandeld worden. Hot zal daarbij voornaruei
uaan over tie invloed op tie grote zooadieren.

6.2 Do mo9eljj evoiqen van verstorjna
) f

6.2.1 De wijze waarop verstoring de voels en tie vogeist

heinvloeden.

Vorstorinc betekent voor de iooe1s dat ze hun acti\'iteit-en

of hun rust voor korte of lancie tijd moeten onderhreken en

vervancjen door andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld waak-
zaaici zijn, zich schuilhouden of vluchten.

Afhankelijk onder andere van de afstand en intensiteit van

(e verstorjncisbron kunnen v000].s vo1r.( rcact5
vertonen:

-attentie, onrust, stoppen net de activiteit waar ze eec bezig
waren,

-zich schuilhouden totdat tie verstoring voorhij is, bijvoorbeeld
door zich teoen tie orond of het nest te tirukken (onder andere

bij hoenderachtiaen in terrein met dekking en bij andere grond-
broeders),

-over tie grond (van het nest) weglopen,

-opvlieoeri en weer irivallen op dezelfde plaats of viakhij.

-tie aandacht van tie verstoorder trekken door roepen of schijn—
aanval]en net de hedoeling tie verstoorder van het nest of tie
jonge Vogels weg te jagen, of :ea te lokken (zocrr:anid afleidinus-
gedrag)

-opvlieoen, eventueci nog even ronticirkelen en vertrekken naar elders.
-de verstoorde plek voor lanoere tijd of voor altijd veririjden.

Kortom, elke verstoring kost aan tie vogels tijd en energie.

Dit is vooral nadelig als dit gebeurt in een periode dat tie

vogels al hun tijd en energie nodig hebben om in optirnale
conditie te blijven, of om belanorijke levensverrichtingen,
zoals trek, rui, broeden en het oroothrengn van de jonqen,
succesvol te voibrencen.

I
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In de broedperiode kan een eenffaiige verstoring al tenqevolcie

hebben dat het broedsel niisiu}ct, doordat de eeren teveel af-

koelen of doordat het nest door een andere vogel ieec3cieroofd
wordt

Veel vogeis reageren op (regelrratiae) verstorinq door bun

activiteiten zoals het zoeken van een nestplaats, baits, nest-
houw, broeden, fouraceren, rusten en dergelijke in bet verstocrde
yehied tijdeiijk of voorgoed te beeindigen. Vordt bet zoeken van
een nestplaats, de nesthouw of bet broeden, door verstoriri
beendigd dan kan dit tengevoicie hebben dat bet versioorde
vocjelpaar dat jaar niet meer, of op een te iaat of riinder
cjunstig tijc3stip tot broeden kornt. In alie gevallen hetekent
hot in feite een verkleining van bet gebied dat aan de vocel-

soort ter heschikking staat.

Verstorinc kan de vogeistand dus op drie manieren beinvloeden:

-door verrninderde conditie en overlevngs}ansen van oudere en

jonge voqels;

-door verrninderd broedsucces;

-doordat bet gebied dat de soort ter beschikking staat kiciner

word t.
Uiteindelijk kan elk van deze beinvloedinoswijzen ertee leider

dot do nopulatiecrootte van de soort afneernt. Fij toenevende

drukte en hij kleinere (deel)populaties kan dit zelfs bet

verdwijnen van de soort nit bet cebiec3 tennevoice LrHon.

Dc n-ate en frequentie van verstor.inq waarhij een r'erkbare
beinvioedllng van de popu] at iegrootte optreedt is echi. or
hijzonder nioeilijk aan te ceven. Dit wordt veroorznakt doordat

rren reestal niet voldoende inzicht heeft in het hele proces dat
resulteert in bet lange terrnijr. effect (de Poos, 1972)

.2.2 Evaiuatie van de mogelijke gevoinen van verstoring voor de

waarde van nationale parken,

In ' .1 op hi adzijde 63 zijn de cri teria aanceneven waarnar

de door de recreatie aan do natnur toecTebrachte schade afcie—
neten kan worden.
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Ms we deze criteria op de vocjels betrekken dan hlijken

veranderingen in de volcjende criteria van be1an orr de schade

aan de vogeistand te hepalen:

a)de verscheidenheid aan vocjelsoorten in het gehied,

b)de zeldzaarnheid van de in het ciebied voorkomende voqelsoorten,

c) (in mindere mate) de natuurlijkheid van do ecosysternen in het gebied

C)rie hersteitijd.

ad a)Elke soort die uit een gehied verdwijnt vermindert de

verscheidenheid aan soorten binnen dat gebieci. Een verminclerde

populatiegrootte betekent vaak dat de scort uit een deel van

het gebied verciwenen is en betekent daarom meestal ook op

kleinere schaal een afnarre van de verscheidenheicl,

ad b)Wanneer een soort uit een gebied ver(lwijnL of er in aantal

achteruitgaat, wordt hiercloor de bijdracje van het gehied aan de

instandhouding van de betreffende soort verminderd. Het verlies
is des te groter naarmate het om meer zeldzarre vogels gaat.

Met betrekking tot de zeldzaaniheicl van de verschillencie vogel-

soorten in Nederland zijn,er zoals we hebben gezien in 4.5.2 cp '1z.Y

twee soorten gegevens bekend, narnelijk:

-het totaal antal broedparen in Nederland,

-het aantal uurhokken waarin de betreffende soort waarschijnlijk

of zeker broedend is aangetroffen.

Met betrekking tot de in dit hoofdstuk verrrelde vocelsoorten

zijn beide soorten geqevens in bijiage 6.2.2 n hlz.24fl vrrncld.
Lij hot raadplecer var deze clecTevens moo En e ern C IeCerhep C
uitsluitend betrekking hebben op de zeldzaai-rheicl in Nederland.
Van enkele wadvogels is in bijiaqe 6.3. 21' op bladzijde.242
verrreid: de grootte van dat deel van de Noord-West-Europese
populatie wiens trekroute lancjs do Noordzee ligt.

Ms we bet criteriurn van het aantal uurhokken waarin de soort

broedt voor de zeldzaamheid gebruiken,moeten we daarhij be-

denken dat ook do spreicling van de vocjels over Nederland bij

dit criterium een rol speelt. Door vergelijking

van de totale populatiegrootte met het aantal uurhokken
waarin de scort broedend is aanqetroffen kunnen we meestal
zien of het gaat om een vocjelsoort die overal zeldzam is of
om eon scort die plaatselijk erg talrijk is terwiji hij in het
grootste gedeelte van Nederland niet voorJcot
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ad c)De achteruitgang in de natuuriijkheid van het gebied is

vooral yroot ais de verdwenen, of in aantal achteruitgegane
soorten tot de karakteristieke vogeisoorten van het betreffende
natuurgebied behoren,

d)Cver de hersteltijd en bet berstelverrocen zullen in 6.3.4
erjle]e oprerkineen cenaakt woren.

Met behuip van bovenstaande criteria en de qegevens die daar
betrekking op hebben zuilen we ons een heter oordeel kunnen
vorrnen over de ernst van de door de recreatie veroorzaakte
schade aan de vogeistand. We rroeten daarhij onderscheid maken
tussen de criteria die de ernst van de schade aangeven, en de
criteria die de mate waarin gevolgen zijn te verwachten van een
bepaaide activiteit aangeven. Deze iaatste criteria hebben
hetrekkinci op de kwetshaarhejd of de cevoeljqhejd voor verstorinc
van de vociels, Hierop zal in 6,5 incleciaan worden, In ciehieden met
een vooei]5evoiking die cjevoeiic s voor verstorina, zijn, hij
ceiijke recreatie—doses, orotere verandcrnaen te ve•achten dan
in een ciebjed met minder voor verstorina cievoelige vooels. Toch
is het ronelijk dat een crote veranderinci slechts een qerince
schade aan de natuur betekent, hijvoorbeeld wanneer bet cm zeer
aiqemene scorten aaat, Een kieine afnaiiie van een zeifzame soort
daarenteaen kan ernstige schade aan cle natuur hetekenen.

Daarom zal zowel de kwetsbaarhejd voor verstoring van de in een
cehied voorkomende vogelsoorten als ook de faunistische waarde
van het gebied een beianorijk criterium moeten zijn blj het
bepalen van de toe iaathare recreatiedruk.

6. 3 Dejze_waarop ye invioed kan
jjpsdevers ch I ilende activiteiten van d e voqe is

Naar de mate waarin en de wijze waarop verstorincj van invioed kan
ZIjfl, zijn een aantai activiteiten van de vociels te onderschejdpr
De meeste van deze activiteiten zijn aan bepaalde perioden van
het jaar en/of aan hepaaide omstandiciheden aehonden.

Voor de vogeis essentj1e activitejten die van verstoring te
lijden kunnen hebben zijn:

-het voedsel zoeken,

-het rustefl(oflder andere 's nachts, tijdens hoog water, tijdens
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de trek),

—de rui,

Alle activiteiten in verband met de voortplanting, zoals;

-'de baits en de partnerkeuzer

-de nestplaatskeuze,

-de nestbouw,

—het uitbroeden van de eieren,

-het grootbrengen van de jongen.

6.3.1 Verstoring tijdens voedseizoeken, rust, rui en trek, in het algemeen

Het hele jaar door is het voor vogels (en ook voor andere dieren)

van belang, dat ze voldoende tijd, rust en gelegenheid krijgen

om de voor hen geschikte voedselgebieden te bereiken en te

gebruiken en om te rusten. Regeirnatig gestoorde terreinen kunnen

door schuwe dieren niet als voedselgehied gebruikt worden.

In gebieden waar bepaalde diersoorten een groot deel van hun tijd

en energie aan vluchten moeten besteden zullen ze minder tijd

overhouden om te eten en te rusten. Hierdoor zal hun conditie

achteruitgaan, vooral wanneer de verstoring sarnengaat met

ongunstige natuurlijke omstandigheden,zoals weiniq voedsel

en ongunstig weer of tij. De dieren zullen dan een minder grote

vetreserve kunnen opbouwen voor de winter en/of voor de trek.

Hun overlevingskansen worden daardoor kleiner en ze zulien

rninder jongen groot kunnen brengen.

Volgens Zegers (1973) besteden wadvogels op het fourageergebied

10 tot 30% van hun tijd aan rusten, slapen en toilet maken.

Deze 10 tot 30% uvrije tijd" kan eventueel in geval van nood,

bijvoorbeeid bij tijdgebrek of energieverlies door verstorincr,

ook ingezet worden orn voedsel te zoeken. Is de verstoring

echter frequent of langdurig, of gaat deze samen met andere

ongunstige omstandigheden, dan is dit niet voldoende en

ontstaat voor de vogels een ongunstige situatie (Zwarts,1972).

Vooral wadvogels die aan het ruien zijn en/of op krachten moeten

komen na een lange tocht of op het punt staan weg te trekken

kunnen weinig tijd of energie missen. In Engeland heeft men

gevonden dat steitlopers die na een lange trektocht uit het

noorden ankwamen per dag 7% in gewicht toenamen, Na 1 a 2

weken waren de vogels dan weer voldoende op sterkte orn door
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te trekken naar Afrika (ANWB,1974) Onder laboratoriumcondities

bleek dat ruiende vogels 30% meer energie verbruikten(ANWB,1974),

De ruiperiode valt voor de meeste vogels van juli tot en met

september, voor ganzen en eenden van juni tot en met september

(Raad van Advies voor Natuurbehoud en..beheer,1977), Doortrekkers

kunnen we bijna het gehele jaar door in Nederland vinden, In mei

trekken veel vogels die in Noord Europa broeden door ons land.

canzen en eenden kunnen we van septerrber tot april op doortrek

aantreffen (Raad van Advies voor Natuurhehoud en-heheer, 1977).

Fourageren en rusten doen alle vogels het hele jaar door.

Sommige vogels zijn daarbij aan een bepaalde periode van de dag

gebonden. Vogels als uilen, nachtzwaluwen en houtsnippen

fourageren 'S nachts en rusten overdag. ogelijk zijn ze daardoor

minder gevoelig voor verstoring dan vogels die overdag fourageren

zoals bijvoorbeeld de dagroofvogels en de weidevogels.

Wadvogels zijn bij het voedselzoeken gebonden aan het tij,

Over verstoring van wadvogels zijn relatief veel gegevens bekend.

Om deze reden en vanwege het enoririe belang van het waddengebied

voor het natuurbehoud in het algemeen en voor de vogels in

Europa in het bijzonder zal ik wat dieper op de verstoring van

wadvogels ingaan,

3.2 Verstoring van wadvogels.

a,Betekenis van het waddengebied.

Dc met laag water droogvallende gronden in het waddengebied zijn

zeer uitgestrekt en zeer voedselrijk, Hierdoor kunnen zich daar

vele honderdduizenden vogels voeden, Sommige vogels vertoeven het

hele jaar in cUt gebied, anderen slechts voor een langere of

kortere periode. Voor grote aantallen vogels heeft dit aebied

ook een functie als pleisterplaats tijdens de trek, Ze vertoeven

dan korte tijd in het ciebied om weer op krachten te kornen om

hun trek voort te zetten, Van sonimige vogelsoorten is bekend,

dat 50 tot 80% van de totale wereldpopulatie als trekvogel

uit het noordelijk haifrond in het Waddengebied komt (Sinke,1977)
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Vooral in de maanden juli tot en met september is het Waddengebied

voor de vogels van grote betekenis. Ten eerste zijn de rneeste

soorten dan in maximale aantallen aanwezig, ten tweede trekken

ze dan door in nog grotere aantallen, ten derde maken de meeste

vogels dan de rui door (ANWB,1974).

Van alle zee- -Of kustvogels in het Waddengebied is aangetoond

dat ze er eenciedeelte van hun rui doormaken, Een aantal soorten

waaronder de wuip brengt zijn gehele ruiperiode door in het

Waddengebied (Bootsma,1977),

Een indruk van het internationale belang van de Wadden voor de

vogels wordt gegeven in bijiage 6,3,2A op hlz.242.

De vogels, die met laag water verspreid over het uitgestrekte

qebied voedsel zoeken, verzamelen zich tijdens hoog water op een

beperkt aantal plaatsen die niet onderstromen. Dit zijn zogenaamde

hoocjwatervluchtplaatsen, zoals kwelders en hocxer ge1ec'en

zandplaten en ook binnendijkse gronden en duingedeeltes. Flier

wachten de vogels de eb af. Er zijn daarom voor de wadvogels

twee vormen van verstoring te onderscheiden: verstoring tijdens

het voedseizoeken op het wad en verstoring van de hoogwatervlucht—

plaatsen (Zwarts,1972)

b.Verstoring van wadvogels tijdens het voedseizoeken.

Voorzover geen andere verwijzingen worden gegeven zijn de

gegevens hierover,en ook die over de verstoringen van de

hoo@watervluchtplaatSefl, ontleend aan de artikelen van

Zarts (1972) en ZecTers (1973) in het Waddenbulletin.

Bij het voedseizoeken verdelen de vge1s zich niet gelijkmatig

over het wad. Door allerlei oorzaken (vliegafstand tot de

hoogwatervluchtplaats, voedselrijkdom en voedselvoorkeur)

zijn er gebieden waar vee] en gehieden waar in het geheel

geen vogels voorkomen,

1 2 uur na hoog water valt het eerste wad onder de kwelcler-

rand droog. Kleine aantallen vogels gaan daar dan ommiddelijk

naar toe en fourageren in dichtheden tot 500 vogels per hectare.

Anderen wachten tot meer voedselgebied beschikbaar is en fourageren

tijdens eb in dichtheden van 70 tot 100 vogels per hectare, op-

lopend tot 300 tot 400 vogels per hectare. Met opkomend water
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worden de vogels weer in grotere dichtheden naar de randen toe—

gedreven, Sornmige soorten gaan dan direct naar de hoocwater—

vluchtplaatsen. Anderen blijven fourageren tot viak voor hoog

water. Wulpen en scholeksters fourageren bijvoorbeeld ongeveer
de heift van de getijdeperiode, Tureluurs en bonte strandlopers

blijven veel korter op de hoogwatervluchtplaatsen.

De vogels op het wad vliegen afhankelijk van de vocielsoort en

het soort verstoorder op, op een afstand van 150 tot 300 meter.

(zie ook bijlage 6,5.0 op bladzijde244). Uitcaande van een

verstoringsafstnc1 van 180 meter en een vogeldichtheid van

100 tot 200 per hectare zal de aanwezigheid van een verstoorder

op het Wad om zich heen dus 1000 tot 2000 vogels opjagen.

Voordat de vogels op de wieken gaan zijn ze al enicie tijd

qestopt met voedseizoeken en attent aeweestop de verstoorder.

Als er voor een wandeling langs of over het wad maar de juiste

tijd en de juiste route gekozen wordt is het echter ook mogelijk
dat rnaar heel weinig vogels opgejaagd worden, Zo zullen door

een tocht over het wad langs de kwelderrand bij laag water

vrijwel geen vogels verstoord worden,

In veel gevallen zullen de recreanten die lanus bet strand of

de kwelderrand lopen juist aangetrokken worden door de qrote

cjroepen vogels die ze zien fouracieren, net is een imponerend

Gezicht om honderden of duizenden vocjels tecielijk op de wieken
te zien gaan. Fotoorafen zulien probereri dit vast te leggen en

de vogels zo dicht rnogelijk te naderen,

Andere storingsbronnen voor de fouragerende wadvogels zijn:

loslopende honden die achter vogels aanrennen, en verder:

pierenstekers, mosseizoekers, wadlopers en sportvliegtuigjes.

Deze worden door de vogels voor roofvogels aancrezien (de Roos,1972).

De mogelijkhec3en voor de opgejaagde vogels om elders voedsel

te zoeken zijn niet zo groot als we misschien wel uit de

uitcjestrektheid van het Waddenciehied zouden kunnen afleiden.

Zoals gezegd, zijn er verschillende factoren, die de verspreiding

van de vogels beperken, zoals het cjetijderitme, de habitat—selectie,
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(onder andere in verband met het voorkomen van het voorkeurs—
voedsel en het type bodem) en de afstand tot de hoocTwatervlucht-
plaats.

Als de fourageerdichtheden van de vogels niet te groat zijn,

zullen de verdreven vogels soms elders een plaatsje kunnen

vinden. Bij grotere fourageerdichtheden lukt dit echter niet.

Er ontstaat dan onrust. Het percentage fouragerende vogels op

die plaatsen neemt dan onder invloed van de toegenomen onrust

af, Volgens Sinke (1977) fourageren wadvogels in optiniale dicht-

heden, waardoor inschikken niet rnogelijk is. Veel vogelsoorten,

zoals wulpen en bonte strandlopers hebben een mm of meer vast
fourageergebied. Worden ze hier verdreven dan gan ze op veilige
afstand zitten wachten tot ze weer op hun eigen plekje terecht

kunnen. Gebleken is ook dat door verstoring rondom een rustig

gehouden gebied de dichtheden in het ongestoorde gebieci nauwelijks

toenamen (Zegers, 1973)

Oak is geconstateerd, dat wandelaars of wadlopers de vogels steeds

voor zich uit dreven. Hierdoor werd aan deze vogels lange tijd.

geen rust gegund (Zegers, 1973).

Belangrijk voor de gevolgen van verstoring tijdens de rust of het

voeciseizoeken is de tijd die de gedragsverandering van de vogels

duurt, Op voedselgebieden onder Schiermonnikoog werd gemeten

hoeveel tijd de vogels nodig hadden om na verstoring weer op

hun voedselgebied terug te keren. Het bleek dat 5 kwartier na

een lichte verstoring gemiddeld nog maar 69% van het aantal

vogels van voor de verstoring aanwezig was. Bij zware ver- -

storing was dit 49%. Wuip en tureluur bleken het meest gevoelig

te zijn voor verstoring (Zegers, 1973)

Gevolgen van herhaalde storing voor de individuele vogels

kunnen zijn

-langzamer verlopen van het ruiproces, waardoor vogels langer

in het Waddengebied moeten blijven of met een onvolledig

geruid verenkleed verder moeten trekken;

—dit laatste kan weer gevolgen hebben voor de overlevingskansen

in de winter;
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-als de vogels langer moeten blijven bestaat de kans dat ze

neconfronteerd worden met een verminderd voedselaanbod;

-onvo1doende opbouw van "trekvet'.
Hierdoor zal de trek minder succesvol verlopen;

-slechte conditie van de vogels;

Ilierdoor zullen de vogels minder of niet tot voortplanting ' V

in staat zijn.

V

Op de lange termijn zal dit alles hij toenemende verstoring

tot een vermindering van de populatie van de verschillende

soorten kunnen leiden (Sinke, 1977) . Er zijn rnij echter geen

gegevens bekend over de vraag bij welke mate van verstoring dit

effect zich aantoonbaar zal voordoen,
—

_ _

- .- -—

__

—

c.Verstoring van wadvogels op de hoocrwatervluchtplaatsen.

Wadvogels gebruiken vri jwel steeds deze lfde hooc2watervlucht—
plaatsen. Op de hoocjwatervluchtplaatsen ontstaan vaak concen—

traties van vele tienduizenc3en vogels. Meestal zullen er al

vogels opvliegen voorc1at een wandelaar de plaats tot 100 200

meter is genaderd (Zegers, 1973), De ANWB geeft zelfs een

benaderinysafstand van 150 tot 300 meter (ANWB, 1974). Sinke

(1974) noemt een benaderinosafstand van 150 tot 500 meter,

Als enkele vogels opvlieoen zullen deze vaak ook de rest

"rneetrekken"

De reacties na het opvliegen kunnen verschillen. Afhankelijk

van de jrootte van de hooqatervluchtplaatsen en de ernst van

do verstoring, zullen de vogels zich een eindje verder her-

yroeperen, of eerst kilometers over de Waddenzee vliegen,om

vervolgens op dezelfde plaats weer neer te strijken,of.ze

zullen uitwijken naar een andere hoocjwatervluchtplaats. Ook

kan verstoring het vertrek naar de voedselgebieden, als deze

tenminste al aan bet droogvallen zijn, bespoedigen. Enkele

rralen herhaalde of re9elmatige verstoring kan maken dat een

hrogwatervluchtplaats niet neer C2ebruikt wordt, De vocels zuflen

dantijdelijk een andere, minder ideale hoocrwatervluchtplaats

gebruiken.

Bij een hoogwatervluchtplaats van tureluurs die twee nachten achter

elkaar door rincjonderzoek gestoord werden duurde het vijf dagen

voordat de vogels weer allemaal van deze plaats gebruik durfden
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te maken. Bij wulpen duurde het, naclat met een tussenliggende

periode van 9 dagen twee keer was geprobeerd ze met zogenaamde

kanonnetten te vangen, 2 a 3 weken voordat de oude situatie

hersteld was (Zegers, 1973)

De gebruikte hoogwatervluchtplaatSefl voldoen rneestal aan een

aantal voorwaarden die per vogelsoort kunnen verschillen. Een

zeer belangrijke voorwaarde is altijd de nabijheid van de

voedselgebieden.

Het is de vraag in hoeverre wadvogels onder invloec3 van

frequente verstoring op de lange cluur ook cienoeqen zullen

nemen met minder ideale hoogwatervluchtplaatSen, zonder dat

hun aantal hierdoor zal verminderen (Zwarts, 1972).

Op Schiermonnikoog verloren de tureluurs hun enige grote

hoogwatervlUchtPlaatS door afdarnrning van een kwelder. Het

heeft toen enige jaren geduurd voordat deze vogels weer in

dezelfde aantallen pleisterden. Zij zijn toen een hoogwater-

vluchtplaats aan de andere kant van het eiland gaan gebruiken.

(Zwart, 1972)

De belangrijkste hoojwaterv1uchtplaatS voor de wulpen op

schiermonnikoog werd tussen 1965 en 1970 tussen half juli

en half september gemiddeld 1 2 keer per week verstoord.

In 1972 was dit 12 a 16 keer per week (Zegers, 1973).

Op Vlieland kon de hoogwatervluchtplaats van wulpen bij
Nieuwe Kooi in het hoogseizoen vanwege herhaalde verstoring
niet door de wulpen gebruikt worden (Bootsma, 1977).

6.3,3 Verstoring tij.dens de voortplantingstijd(eind februari—eind juli).

Onder de voortplantingstijd wordt hier verstaan de periode

vanaf de eerste voorbereithngen tot het broeclen: baits,

territoriumvorming en partnerkeuze, tot het moment dat de

jongen zelfstandig geworden zijn.

Voor de meeste vogels is dit de periode waarin verstoring

de ernstigste gevolgen kan hebben. Voor een gedeeite valt

deze periode samen met het recreatieseizoen.
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Vooral de maanden mei en juni en de drukte rond pasen

(einc1 maart/begin april) en pinksteren en hemelvaart

(eind april/eind mei) zijn wat dit betreft kritiek,

Ter illustratie zijn hieronder de recreatiedrukte en de

aanwezige aantallen broedparen in het Kortenhoefse plassen—

gebied grafisch weergegeven, Het is te verwachten dat in

droge" gebieden de recreatieclrukte nog jets vroeger in het

jaar zal beginnen dan in dit "natte" gebied.

Figuur 63.3:Aantallen broedparen en aantallen recreanten

in het Kortenhoefse plasscnceiec.

naar: c Zceuw (1972)

1= Aantallen broedparen; totaal voor het Kortenhoefse plasseri-

gebied geschat op 8000 10000.

2= antal1en recreanten op zondagen met goed weer (strandweer

verwachting KNNI 7—8); hierbij zij aangetekend dat in het

voorseizoen bijvoorbeeld op hemelvaartsdag en met pinksteren

en bij zeer goed weer in de maanden september en oktober de

aantallen recreanten hoger zijn dan staat aangegeven (Uit c1e

Zeeuw, 1977)

Naar de mate en de wijze waarop verstoring van invloed kan zijn

zijn een aantal perioden in de voortplantingstijd te onder—

scheiden.

aantal
broedende
voge1pareN.

verloop

iedruk

mel aug.
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a.De tijd van nestplaatskeuze (eind februari tot half april).

In deze periode zoeken de vogels eeri geschikte nestplaats.

Schuwe vogels zullen onrustige gebieden mijden en rustiger

gebieden opzoeken, Zijn deze nergens te vinden, dan zullen

ze of verdwijnen, of (soms) met minder genoegen nemen.

(mondelinge mededeling A,J.van Dijk)

Volgens Spek (1975) moet de periode van nestplaatskeuze beschouwd
worden als de periode waarin de crevoeligheid voor rustverstoring

het grootst is. Net name van de grote dagroofvogels is bekend

dat ze zeer kieskeurig zijn bij de keuze van hun nestplaats.

Als ze niet een geschikt, rustig broedgebied vinden is het

mogelijk dat ze dat jaar niet tot broeden komen

Omdat in de tijd van nestplaatskeuze de recreatiedrukte meestal

nog gering is, kan het gebeuren dat vogels een slechte keus doen

en met nestbouw beginnen op een plek die, als zich een mooie

voorjaarszondag aandient, plotseling erg ciruk blijkt te zijn.

Er bestaat dan grote kans dat deze plaats dan aisnoct verlaten

wordt, of dat de in de loop van het seizoen steeds vaker

voorkomende verstoring het broedsucces vermindert.

b.Verstoring van de baltsplaats (februari--niei).

Bij somrnige vogels, bijvoorbeeld korhoenders, is de balts aan
een bepaalde plaats gebonden, waarbij hoge eisen van rust aan
deze plaats gesteld worden, Vindt (regeirnatige) verstoring
plaats dan kan de baltsplaats voorgoed verlaten worden.

c.Verstoring tijdens de nestbouw,

Oak in deze periode kan verstoring ertoe leiclen dat de nesthouw

gestaakt wordt, Eventueel zullen de vogels op een rustiger plek

dan een nieuwe poging tot nestbouw waçyen.

d.Verstoring tij dens het broeden (maart—eind juni)

De binding aan het nest in deze periode verschilt van soort tot

soort. Vindt in deze periode (regelmatige) verstorincx plaats,

dan kan dit tengevolge hebben;
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1.dat het broedsel voorgoed verlaten wordt;

2..dat de vogel het nest tijdelijk verlaaten dat, terwiji de

verstoring voorduurt ( nieerdere rnensen komen voorbij of

mensen gaan zitten in de buurt van het nest) de vogel niet

terug durft te komen zodat de eieren teveel afkoelen;

3.dat het tijdelijk verlaten nest door een kraai —of een

meeuwachtige (die de oude vogel heeft zien opvliegen)

leeggeroofd wordt.

ad,1 Dit zal meestal minder gauw gebeuren naarmate de eieren

langer bebroed zijn (de Boos, 1972)

Studies over de populatie van canadaganzen in Canada, wezen uit,

dat ongeveer 20 tot 50% van de nestelende wijfjes op een bepaald

eiland hun nesten waarschijnlijk verlieten, als ze voor of in de

broec1periode werden verstoord (Hanson, 1971 en de Roos, 1972).

ad.2 De schade door afkoeling bestaat eruit, dat enerzijds de

eieren niet uitkornen, anderzijds dat de vogel onevenredig lang

en nutteloos op de eieren blijft zitten broeden. En langdurige

afkoelingsperiode kan al fataal zijn voor het broedsel. Wanneer

echter tussen kleine verstoringen de eteren weer even opcewarmd

kunnen worden, is het effect van de verstoring rninder, Ook cle

temperatuur en de windsnelheid zijn belangrijk bij de sneiheid

waarmee de eieren zullen afkoelen (Bootsma, 1977),

Bij verschillende vogelsoorten is geconstateerd dat naarmate de

eieren langer bebroed zijn de vogel vaster op het nest zit en

minder snel bij benadering van mensen opvliegt (de Boos, 1972).

ad.3 Dit verschijnsel is door verschillende waarnerners gecon—

stateerd. Er schijnen zelfs meeuwen te zijn, die zich in deze

vorm van roof specialiseren (onder andere de Boos, 1972).

Tanis (1963) en de Boos (1972) kregen beide de indruk dat

kokmeeuwen en zilvermeeuwen vooral jongen en eieren van andere

vogels roofden als de broedende vogels door de mens verstoord

waren.

In Schotland bleek het 1 2 keer per week van het nest jagen

van de wilde eende ten behoeve van onderzoek ten gevolje te
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hebben dat meer nesten werden creplunderd dan in een vergelijkbaar

controlegebied, namelijk respectievelijk 41% en 17%.

(Newton, 1970 in de Roos, 1972)

Er zijn aanwijzinqen dat het roven van eieren en jonqen van sterns

door rneeuwen rrinder voorkomt op onctestoorde, aeso1eerde eiianden,

dan op eilanden welke herhaalclelijk door mensen worden bezocht.

(Drost, 1958 in de Roos, 1972)

e.Verstoringen in de periode dat de jongen grootgehracht worden,

(begin mei—eind juli)

In deze periode zal het nest van zogenaamde nestblijvers minder

gauw voorgoed verlaten worden. Wel zal verstoring, als deze van

lange duur is, de kans op roof van de jongen vergroten.

Tanis (1963) vond een verband tussen de roof van jonge berg-

eenden door zilvermeeuwen en verstoring door de mens.

6.3,4 Herstelvermogenen hersteltijd.

Veel vogels kunnen de gevolgen van verstoring teniet doen door

op een rustiger plek opnieuw een territorium te vormen, opnieuw

een nest te bouwen of zelfs opnieuw eieren te leggen. Dit alles

kost echter tijd en kan soms ten gevolge hebben dat de jongen

in een minder gunstige tijd opgroeien en niet op tijd volwassen

en sterk zijn voor de ontberingen tijdens trek en winter.

Verscheidene vogels zijn in staat tot én of rneerdere vervolg-

legsels ter vervanging van verloren gegane broedsels of zelfs

jongen. Ret verniogen om na verstoring of roof door mic9del van

vervolglegsels voor de voortplanting te zorgen is nog maar bij

enkele vogelsoorten kwantitatief bestudeerd (van Balen, 1959)

Van sommige soorten is bekend dat ze een sterk bebroed legsel

niet meer kunnen vervancten (groenpootruiter, zeekoet, gierzwaluw

en kauw), Voor andere soorten kan zelfs het verlies van kleine

jongen nog hersteld worden, nuts het seizoen niet te ver verstreken

is (patrijs, kievit, bontbekplevier, kleine plevier, zilverrneeuw

en ekster, de Roos, 1972). Als bij de wuip het eerste legsel voor

half mei verlaten wordt door verstoring, kan een tweede legsel

volgen. Dit zal bestaan uit 2 tot 3 eieren in plaats van 4 (de Roos,

1972)
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Volgens van Balen (1959) bestaat er een verband tussen de grootte

van de vogelsoort en de duur van de periode van herstel na

verstoring. De cluur is uiteraard ook afhankelijk van het

ontwikkelingsstadium van het verstoorde legsel.

De Roos (1972) geeft een overzicht van de waarnemingen met

betrekking tot de produktie van vervolglegsels bij verschillende

soorten, Dit overzicht is weergegeven in bijiage 6,3.4 op blz.243

Wanneer het karakter van de vegetatie in een qebied niet

veranclert en het verdwijnen van vogels(oorten) uit eeri (deel

van een) gebied uitsluitend door verstoringen is veroorzaa)ct

zal de hersteltijd meestal niet zo erg lang zijn.

Wanneer de verstoringen ophouden zal een daarvoor geschikt

gebied in het algemeen op vrij korte termijn opnieuw bevolkt

worderi met de er thuishorende vogelsoorten. Alleen wanneer

mm of rneer geisoleerde populaties van weinig mobiele stand-

vogois (dit zijn vogels met een mm of meer vaste verblijf-

plaats) verdwijnen zal hervestiqing langere tijd op zich laten

6,4 Factoren die van invloed zijngp de mate van vrifl

Dc mate van verstoring die door aanwezigheid en gedrag van

mensen veroorzaakt wordt is afhankelijk van een groot aantal

factoren. In het onderstaande volgt een overzicht van wat er

over cleze factoren in de bestudeerde literatuur te vinden was.

.4,1 De jacht.

In de literatuur over de relatie recreatie-fauna, wordt de

schuwheid van de dieren meestal als een gegeven grootheid

opgevoerd. 1k vraag me af of dat terecht is. Het lijkt me

waarschijnhijk dat de schuwheid van veel soorten in elk geval

ten dele veroorzaakt is door de jacht en door andere meriselijke

gedragingen waardoor het dier de mens, terecht, als gevaarlijk

is gaan zien.

Het is bekend dat de schuwheid van een aantal diersoorten

(eenden, herten, wilde zwijnen) in het jachtseizoen en op
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piaatsen waar op hen gejaagd wordt, groter wordt (Schuize, 1967,

Fentener van Vlissingen, 1966 in Uittenboogaard, 1970)

Ook is bekend dat dieren hun schuwheid kunnen verliezen en zich

aan de mensen kunnen aanpassen (blauwe reiger, merel, eend,

eekhoorn, herten, wilde zwijnen) Van Veen (1981) maakt op

basis van onderzoek en ervaringen in het buitenland aannemelijk

dat het edelhert z'n schuwheid grotendeels zou verliezen als

er een wildbeheer gevoerd zou worden waarhij de jacht geen

rol meer zou spelen. De rustgebieden voor het wild zouden dan

opgeheven kunnen worden, Dier en mens zouc1en niet meer van

elkaar gescheiden hoeven te worden, maar zich tesamen in het-

zelfde gebied kunnen ophouden.

1k vraag me daarom af of het niet juist is om de schuwheid van

dieren voor de mens te beschouwen als een grootheid die op de

lange termijn wel degelijk door de mens te beinvloeden is.

Het lijkt me waarschijnlijk dat ook de schuwheid van vogels

zal verminderen als ze geen onaangename ervaringen meer hebben

met mensen, Het is echter mogelijk dat een dergelijke gedrags—

verandering bij vogels minder gernakkelijk tot stand gebracht

kan worden dan bij bijvoorbeeld edelherten. Vogelpopulaties

beperken zich immers in het algemeen niet tot beschermde

natuurgebieden (trekvogels) . De kans dat de dieren toch af

en toe onaangename ervaringen met rnensen opdoen is daardoor

groter.

Als het inderdaad mogelijk zou blijken om op deze wijze de

schuwheid van de meeste dieren weg te nernen dan zou dit een

enorme verandering betekenen in onze verhouding tot de in het

wild levende dieren. Ook c3e tegenstelling tussen recreatie en

natuurbehoud zou er aanzienlijk door verminderd worden. Alleen

al om deze reden lijkt het me van belang dat de mogelijkheid

van deze oplossingsrichting verder wordt onderzocht.

6.4.2 De wijze waarop de rnens waargenomen wordt.

De meeste vogels zijn visueel ingesteld. Het zien van rnensen

is dus voor hen veel eerder storend dan het horen van iensen.

(Genciebien en M6rzer Bruyns, 1970, Bootsma, 1977), Net name

roofvoge.s hebben een zeer scherp gezichtsvermogen.
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Op de Wadden is gebleken dat vogels vooral sterk reageren op

een rnenselijk silhouet dat teqen de lucht afsteekt (Koersveld,

1972, Kesteloot, 1966), Een hoofd dat op grote afstand boven

een dijk uitsteekt kan voldoende zijn om vogels op de vlucht

te jagen (de Roos, 1972),

Ook is gebleken dat een lopend niens bij vogels eerder vlucht-

reacties oproept dan een mens op een paard of een fiets, of in

een auto (Kesteloot, 1966). Behalve met het feit dat de dieren

een fietser , een ruiter of auto's niet zozeer als "de gevaarlijke

mens" herkennen, hangt dit waarschijnhijk ook samen met de rneer

onrustige bewegingsdynamiek van de lopende mens.

,4.3 De aard van het terrein,

Juist omdat vocsels in de eerste plaats visueel zijn inresteld is de

aard van het terrein een zeer helancTrijke variahele. In enicizins

hecroeid terrein kan de rnens de dieren cemakkelijker tot on kleine

afstand onopqemerkt henaderen, In derqelijk terrein vlieaen vocTels

minder gauw op (Kesteloot, 1966, Koersvelcl, 1976)

Uit waarnemingen van verschillende auteurs hlijkt dat wulpen

en herten minder gauw verontrust zijn als ze in de buurt een

toevluchtsoord hebben waar ze in cieval van nood gemakkelijk

naar toe kunnen vluchten (Koersveld, 1976, Pelinck, 1968).

Verder is de aard van het terrein uiteraard in zoverre belangrijk

dat vogels die in moeilijk doordrinc!baar, dicht struikgewas

of dichte bossen leven, minder last van rondstruinende mensen

zullen hebben dan vogels die in recreatief zeer aantrekkelijke

en makkelijk toegankelijke gebieclen leven, zoals bosranden en
droge heide,

Onder invloed van de recreatie bleken bij de rietzanger op
Viieland vooral verschuivingen van het territorium op te treden
bij smalle, kleine territoria die makkelijk voor het publiek

te doorkruisen waren en waarin mensen gemakkelijk konden gaan

zitten (de Boos, 1972),

0
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6.4.4 Het beweingspatroon van de mens.

Dieren vluchten eerder weg voor mensen die een onrustig

gedrag vertonen: die hard lopen, af en toe stil staan, plotseling

van richting veranderen, spelletjes doen en dergelijke(Koersveld,

1976, Zwarts, 1972, Waardenburg, 1976).

Bij verschillende onderzoeken is cjeconstateerd dat vogels

bleven zitten, wanneer fietsers rustig doorfietsten, maar
dat ze juist opvlogen wanneer de fietser afstapte (de Roos,
1972, Citroen, 1976, Waardenburg, 1976). Zwarts (1972) nam

waar dat vogels op de hoogwatervluchtplaatsen hieven zitten
zolarig men doorliep, maar opvlogen op het moment dat men
stil ging staan,

Bij herten en reen bleek ook van helang, de richting waarin
men loopt. Loopt men kennelijk recht op het dier af, dan kan
men het dier vaak minder dicht benaderen dan wanneer men in
een andere richting loopt (Pelinck, 1968).

6,4.5 Gewenning.

Van sommige soorten is bekend, dat ze aan bepaalde vormen van

menselijke aanwezigheid kunnen wennen. In het algemeen treedt

gewenning alleen op bij zogenaamde standvogels (dit zijn vogels

met een mm of meer vaste "verblijfplaats") en als het menselijk

gedrag een vrij constant en ree1matig patroon volgt.

Dit laatste zal bijvoorbeeld het geval zijn bij regelmatig

voorbijkomende auto 9s of fietsers en bij rustig over vaste

paden doorlopende wandelaars. Aan de onverwachte elementen

in het menselijk gedrag zal echter moeilijk gewenning kunnen

optreden. Hiervan blijven vogels schrikken (Waardenburg, 1976,

mondelinge medecleling F.Boerwinkel).

Dat er bij de in de duinen broedende wulpen een zekere mate van

gewenning en aanpassing kan optreen aan de recreatie moge uit

het volgende citaat van Bootsma blijken.

"Daar er na de eerste passanten qeen verstorende invloed meer

uitgaat van de mensen, die zich aan het schelpenpad houden,

is de verstoring die in de ochtenduren kan optreden door
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wandelaars of fietsers, die zich aan het pad houden, in

vergelijking met elke verstoring die ontstaat wanneer men
het schelpenpad verlaat, kwantitatief verwaarloosbaar,

Ondanks verstoringen overdag vanaf het pad, beschouwde de

wuip 's nachts het gehele eiland inclusief paden en de

zeereep weer als zijn terrein, In het begin van c3e ochtend
trekt hij zich in het duin terug, veelal naar aanleidinq van

een wandelaar of fietser over het pad. '1eestal doet hij dat

stilzwijgend" (Bootsnia, 1977, blz.32),

Dat wadvogels, rneestal doortrekkers, aan menselijke aanwezigheid

zouden kunnen wennen is volgens Zwarts (1972) waarschijnlijk
ijdele hoop. Het lijkt aannemelijk dat eerder het tegendeel

het geval is. Volgens Koersveld (1976) kan men stellen
dat wulpen op een hoogwatervluchtplaats op grotere afstand

van een verstoringsbron opvliegen naarmate er daarvoor meer

verstoringen hebben plaatsgevonc3en, De onrust en nervositeit,
die door de eerdere verstoringen zijn veroorzaakt, doen de vogel
daarna eerder opvliegen (Bootsma, 1977).

Bij de wilde eend en ook bij andere soorten is gebleken, dat wanneer ze
1'een keer van het nest crejaacd zijn, ze hij een volaende

nadering van een niens eerder zullen oprliegen (de Roos,

4.6 De vervoerswijze en het gedrag van de mens.

De hierboven vermelde waarnemingen, dat vogels het sterkst

reageren op het zien van een rnenselijk silhouet, op een

onrustig bewegingspatroon en op het afwijken van de vaste

paden, sluiten aan blj de bevindingen van Citroen e.a.(1976)

met betrekking tot de broedende wuip en van Waardenburg (1976)

met betrekking tot de buizerd. Beide auteurs vonden, dat de

vogels schuwer zijn voor wandelaars dan voor fietsers en dat

ze het rninst bang zijn voor auto's,

Belterman komt op basis van onderzoek in de Amsterdamse water-

leidingduinen tot de volgende oplopende verstoringsreeks;

auto's, fietsers, bromfietsers, wandelaars en tenslotte

mensen met kijkers en fototoestellen die het gebied doorkruisen,

(Belterman, 1976 in Udo de Haes en van der Zande, 1977)
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Volcjens Koersve.ld (1976) wordt een jager door veel vogelsoorten

als zodanig herkend en is het verstorend effect van een jager

daardoor groter. I-let lijkt rnij echter aannemelijk dat het niet

zozeer 'de jaoer" is die de vooel onrustig maakt, maar eerder

het"jachtgedrag", hetzelfde gedraci dat we ook bij fotocirafen

en vogelwaarnerners kunnen zien, en dat allerlei voor de vogels ver-

ontrustende elementen in zich heeft, zoals; het herkenbaar

zijn van de ruenselijke cjestalte, een onregeirnatig bewegings—

patroon, bet zich niet aan de vaste paden houden en het langere

tijd op dezelfde plek blijven. Fen zelfde type gedrag zullen we

ook vaak bij kinderen aantreffen; ook als ze hijvoorbeeld aan

bet wandelen zijn met hun ouders zullen ze zich vaak gedragen

als een "stel jonge honden".

I3ootsna (1977) vond op basis van nauwkeuriqe observatie van

enkele broedparen van de wuip in de duinen, dat de meest

langdurige en dus schadelijke verstoring bereikt werd bij

fotocjrafen, eierzoekers, filmers en verenzoekers, en verder

bij zonnebaclers wanneer deze toevallig op een ongunstice

plek ginoen liggen, De echte wandelaars, de doorstappers,

bleken veel minder schadelijk.

Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat honden een zeer grote

vcrtoring teweeg brachten. Verstoring door loslopende honden

zcnder baas was het ernstigst. Deze bleven soms erG lang op

én plek rondzoeken en spelen. De loslopende honden met baas

veroorzaakten ook yrote onrust hij de wulpen. Maar deze hcnden

Lepen ook weer sne].ler door als bun wandelende baas tenrninste

niet ergens ging zitten. In hoeverre aancielijnde honden

een extra verstoring veroorzaaJten hoven de verstoring, die

door hun becjeleider werd veroorzaakt, was moeilijk na te gaan.

(Bootsma, 1977)

De schadelijkheid van bet rapen van eieren spreekt voor zich.

Uarineer dit voor verzamelincsdoeleinden gebeurt, zullen vooral

de ze1dzanere soorten het rnoeten ontGelden. Dit kan alleen door

een afdoende bewaking enigszins tegengeciaan worden.

Dc werkgroep Berkheide (1978 b) verineldt in haar rapport, dat

in het duingebied Berkheide jaarlijks alle eerste 1eyses van

dc kievit en 50% van de eerste lecjsels van ce wilde eend eeraapt
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werden. Van de zeldzamere soorten, waarvan nog slechts enkele

paren in Berkheide broedden, zoals de kleine plevier,en van

alle andere weinig talrijke grondhroeders,zoals wuip en schol-

eksters, en van diverse zangvogels, werden ieder jaar diverse

nesten leeggehaald. Welke vormen het weghalen van eieren elders

aanneemt is mij niet bekend

Fotografen veranderen sonis de omgeving van het nest om dit te

kunnen herkennen, orr voldoeride licht in het nest te laten vallen,

om een betere compositie te krijgen, of,onopzettelijk,doordat ze

de vegetatie er omheen vertrappen. Hierdoor wordt de dekking voor

bet nest weggenonien en is het mogelijk dat de oudervogel het nest

en de orngeving ervan niet meer als zodanig herkent Het nest

wordt dan verlaten. Het plaatsen van een schuiltent heeft dezelfde

uitwerking (de Roos, 1972)

Voor het filmen geldt hetzelfde als voor het fotograferen niaar in
veel sterkere mate. De verstoring is sterker en van langere duur.

Spectaculaire vogelsoorten zoals de rrote roofvogels worden

systematisch door filmers en fotografen belaagd (Kesteloot, 1966)

Volgens Kesteloot (1966) was de afname van de bruine kiekendief

in Delgi waarschijnlijk het gevoig van verstoring der nesten door

fotografen en filmers.

Grote schade kunnen fotografen en filrners aanrichten bij de in

rietlanden op de grond broedende kiekendief, Rietlanden, die

eenmaal zijn platgetrapt herstellen zich niet meer in korte tijd.

De vecjetatie rondoni het nest wordt vernield en de plaats van het

nest wordt zichtbaar, De paden door het rietland worden door

roofdieren gevolgd en deze vinclen zo de nesten (Kesteloot, 1966)

In enkele lariden is bet fotgraferen en filmen van hepaalde vogels

op bet nest streng aan bepaalde regels gebonden of zelfs verboden.

(Kesteloot, 1966) . Dit is in Ijsland onder anclere bet geval voor

de zeearend, de giervalk en de sneeuwuil, in Duitsianci voor wat

betreft de oehoe en verschillende soorten arenden (de Roos, 1972).

Uit systematische waarnemingen op verschilende hoogwatervlucht-

plaatsen in het Waddengebied bleek steeds dat sportvliegtuigjes

in verhouding tot het aantal beoefenaren van deze recreatievorm,
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een enorme verstoring tengevolge hebben. Deze kleine vliegtuigjes

werden door de vogels vaak voor roofvogels aangezien. Ook helicop-

ters bleken een grote verstoring te veroorzaken. Straaljagers

bleken relatief rninder storend (Bootsma, 1977)

Op de hoogwatervluchtplaats voor wulpen bij Nieuwe Kooi, op

Vlieland, namen sportvliegtuigjes 21% van aHe verstorincien

voor hun rekening. Tesamen met reclamevliegtuigjes veroorzaakten

zij zelfs 31% van alle verstoringen. Op dagen met goed vliegweer

was de verstoringsintensiteit van c3eze vliegtuigjes (= aantal
opvliegde wulpen x de vliegtijd) 2x zo hoog als verstoringen

door wandelaars (Bootsma, 1977).

6.4.7 De verdeling van de drukte in de tijcl.

Voor de mate van verstoring is niet zo zeer de gemiddelde drukte

van belang, maar vooral de drukte op topdagen (Genclebien en

M6rzer Bruyns, 1970). Op zeer drukke dagen is het namelijk

mogelijk dat vogels de hele dag geen rust krijgen, met alle

nadelige gevolgen van dien, vooral in de broedtijd.

Bij wadvogels bleek dat de frequentie van verstoring beiangrijker

was dan de intensiteit (Sinke, 1974) . Het is daaroom minder

storend als 2x per dag een excursie van 25 mensen voorbij komt,

dan wanneer 10 keer per dag 5 mensen langskonien.

Verstoringsbronnen, die tegelijkertijd of viak na elkaar

optreden, cumuleren het uiteindelijke verstorende effect.

(Koersveld, 1976) .

6.4.8 De tijd van de dag.

Vroege ochtend en avondschemering zijn vaak belanarijke piekeri

in de activiteit van de fauna. Menselijke activiteiten omstreeks

deze tijc3 zijn dus extra verstorend(van der Werf, 1977).

6.4,9 De reacties van de vogels op de mens.

De reactie van de vogels kan ook van invloed zijn op de mate van

verstoring. Vogels die luid alarmerend opvliegen en/of proberen

de aandacht van het nest af te leiden, zoals bijvoorbeeld de wuip,
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trekken juist de aandacht van eventuele argeloze voorbijgancjers.

De niensen die het afleidincjscjedrag interessant vinden blijven

hierdoor langer in de omgeving van het nest, of gaan zelfs op

zoek naar de nestplaats. Bij vogels die zich bij verstoring

tegen de grond of het nest drukken of die voorzichtig weglopen

zal de verstoring meestal van veel kortere duur zijn.

Dc hontbekplevier kon zich dankzij deze laatste gedracjsvorm

ook op de door de recreanten gehruikte strandgedeeltes van

Gibraltar Point handhaven. Dit in tegenstelling tot de dwercistern

dde neer opvliegerig van aard is (Wilkinson in de Poos, 1972)

1.10 De rroctte en sarnenstellina van de qroep vocels.

Bij wadvogels op hoogwatervluchtplaatsen bleek dat grote
groepen sneller reageren op verstorinq dan kleine groepen.
De oroep bleek zo schuw als het schuwste exernplaar in de ciroep.

Ook bleek dat in een groep met verschillende soorten vooels

de schuwe soorten de irinder schuwen vaak"rnet zich mee de lucht

introkken"(Koersveld, 1976, de 1oos, 1972).

6.5 p evoeligheid van de verschil±py2a2soortenvoorverstorincJ

Over de relatieve gevoelicjheid voor verstorino van verschiulende

vogelsoorten zijn weinig cjeaevens bekend, Fen zekere indicatte

oeeft de in bijlage 6.5,0 op hladzijde 244 geneven lijst met

opvliegafstanden. Deze rroeten echter met de grootste voorzichtig-

heid ctinterpreteerd worden. De verschillende waarnemingen lopen

nogal uiteen, en verder is de vluchtafstand afhankelijk van vele,

niet altijd verme]de, variabelen, Het is ook niet duidelijk in

hoeverre de vluchtafstand inderdaad een indicatie ceeft van de

irate waarin de vogeistand van de recreatie te lijden heeft.

In de literatuur worden steeds genocrid als de meest recreatie-

gevoelige soorten: de grote roofvogels en de grote grondbroeders.

1k zal hieronder proheren lets neer te zegcjen over de qevoeligheid

van de verschillenc3e soorten. 1k zal daartoe de verschillende

soortenqroepen afzonderlijk in volcjorde van verrnoedelijke

cjevoeligheid voor verstoring hehandelen.
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6.5.1 De grote dagroofvogels.

IIiertoe behoren onder andere havik, kiekendief, buizerd, sperwer,

boomvalk en wespendief. De grote roofvogels zijn over het algemeen

zeer schuw. Vooral in de fase warin ze hun nestplaats kiezen en

wanneer ze pas aan het broeden zijn, zijn ze zeer gevoelicr voor

verstoring (Spek, 1975, Schimmel, 1975), Een geringe verstoring

in die periode kan al tot gevoig hebben dat de vogels verdwijnen

en niet tot nestelen en broeden komen (Schimmel, 1975).

De vluchtafstand van een buizerd voor een wandelaar was in het

open veld 200 meter, in het hos 75 meter, en vanaf het nest

40 meter (Waardenburg, 1976).

De voorkeurs—broedbiotoop van een buizerd kan als volgt ornschreven
+worden: het nest ligt bij voorkeur - 30 meter van een bosrand van

een ouder bosperceel, dat zonder tussenlomst van een pad of weg

aan cultuurgroei grenst. De afstand van de bosranci tot een in het

bos gelegen weg of pad moet tenminste 100 tot 150 meter (afhankelijk

van de dichtheid van het bos) bedragen (Waarc1enburg, 1976)

De sperwer is waarschijnhijk minder schuw dan de buizerd. De havik

waarschijnlijk schuwer. De torenvalk is weinig schuw (mondelinge

mecledeling, F.Boerwinkel),

De populatie van de grote roofvogels heeft vooral in de zestiger

jaren erg te lijden gehad door het gebruik van gechioreerde kool-

waterstoffen als bestrijdingsmiddel in de landbouw. Nu deze

middelen verboden zijn, heeft de populatie zich weer hersteld.

6.5.2 De grote grondbroeders.

Hiertoe behoren onder andere wuip, bontbekplevier, strandplevier,

kievit, scholekster, tureluur, grutto, kluut, nachtzwaluw,

korhoen, patrijs, kemphaan, kiekendieven, eenden, sterns,

houtsnip, watersnip, kwartel en velduil,

De meeste van deze vogels broeden in meer open gebieden. In deze

gebieden zullen ze een mens al van grote afstand zien naderen.

Hun nest bevindt zich op de grond en is hierdoor gemakkelijker

te verstoren dan nesten in bomen. Vooral loslopende honden zijn

een groot gevaar voor deze vogels.
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In de meeste gevallen zullen deze vogels al opvliegen als de

mens tot op 100 200 meter genaderd is. Als ze op het nest

zitten zullen ze vaak minder gauw opvliegen.

Op basis van onderzoek op Vlieland kornt Koersveld (1976) tot de

conclusie, dat van de volgende steitlopers: tureluur, wuip,

groenpootruiter, bonte strandloper, kanoetstrandloper, steenloper,

rosse grutto en kluut, de kluut en de wuip het meest schuw zijn.

Op Vlieland bleek de regenwuip van de trekvogels de schuwste

soort te zijn (de Roos, 1972). Volgens Zegers (1973) zijn van

de op de Wadden fouragerende vogels, de wuip en de tureluur

het neest gevoelig voor verstoring.

00k Udo de Haes en van der Zande (1977) konien op basis van

literatuurstudie tot de conclusie dat de wuip een van de

schuwste is van de grotere grondbroeders.

Van een aantal soorten grote grondbroeders is cle populatie in

Nederland de laatste jaren afgenomen, De oorzaak moet waarschijn-

lijk eerder gezocht worden in moderniseringen in de landbouw en

een verandercie bedrijfsvoering, dan in de recreatie.

Over de rnogelijke invloed van de recreatie op de praktisch

overal in Nederland geconstateerele achteruitganq van het

korhoen, merkt Weyland het volgende op:

'Velen zijn van mening dat de onrust door de toegenomen recreatie,

de voornaamste oorzaak is van de achteruitgancr van de korhoender—

stand. Op grond van de thans beschikbare gegevens kan een causaal

verband echter (nog) niet worden aangetooncl. Er zijn echter wel

veel aanwijzingen, die het waarschijnlijk maken dat een hoge

recreatiedruk als een zeer ongunstige factor voor bet korhoender-

bestand kan worden beschouwd. In de eerste plaats is een korhoen

aan het begin van de broedtijd erg gevoelig voor verstoring van

cle nestplaats. Herhaalde verjaginq kan leiden tot het verlaten

van het nest, Ten tweede blijken korhoenders vrij schuwe en

voeilijk waarneembare vogels. Zij trekken zich terug in de

rusticje terreindelen en vertonen zich zelden daarbuiten. Net

cevo1g van dit gedrag is dat cjrote delen van het terrein niet

als fourageergebied kunnen worden benut, en dat de dieren cjenoegen
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moeten nemen met hetgeen er in hun onmicldellijke omgevinc te

vinden is. Er zijn gebieden waar ± 75% van het terrein voor

lange tijd niet door korhoenders kon worden gebruikt" (Weyland,ceen jaai

Overicjens acht ook deze auteur de aanwezigheid van de voor korhoender
meest geschikte biotoop (een coirbinatie van heide,' akkerlanc3 en
opsiag en/of bos) van minstens even groot, zo niet ciroter belanq

voor een goed korhoenderbestand dan de aanwezigheid van rust.

Voorzover nu hekenci (de korhoen neemt in geheel Noord Europa af)

vermoedt men een relatie met het soort voedsel dat voor de jongen

beschikbaar is (medec3.eling A.J.van Dijk).

6.5.3 Uilen.

Doordat uilen nachtdieren zijn hebben ze waarschijnlijk tijdens

hun actieve periode minder last van menselijke aanwezigheid.

Koning (1976) maakt echter melding van aanzienlijke percentages

nestverstoringen van bos- en ransuilen in de Amsterdamse water-

leidingduinen (80 bezoekers per ha. per jaar, Knegt, 1979),

waarvan het merendeel door recreanten,
Grondlegsels of nesten in lage holle bomen werden bijna altijd
verstoord door recreanten (Koning, 1976),

6.5.4 Kleinere riet en moerasvogels.

Kleinere net— en moerasvogels zullen we in de niet waterrijke

nationale parken voornamelijk aantreffen in natuurlijke en

kunstrnatige duinmeertjes. Bij onc1erzoek in Kortenhoef en in de

Rheewijkse plassen is vastctesteld dat grote en kielne karekiet,

nietzanger, fuut en rietgors duic3elijk gevoelig zijn voor de

recreatie (de Zeeuw, 1972, van den Straaten en Verhoef, 1971,

in Udo de Flaes en van der Zande, 1977) . De verstoringsafstanden

liggen in de orde van grootte van tientalien rieters (e floes, 1972)

6.5.5 Overige kleine zangvogels.

De ovenige kleine zangvogels zijn, vermoedelijk oirdat ze na een

verstoring snel naar hun nest terugkeren, in de broedfase minder

kwetsbar. Echter wanneer mensen viak bij het nest van een kleine
zangvogel neerstrijken zullen ook deze vogeltjes niet naar hun
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nest durven terugkeren, De verstorincrsafstanden liggen binnen of - , -
rond de tien meter (Uittenboogaard, 1970) .

Saris (1976) maakt aannemelijk dat bij de kleine zangvogels - '
\fvooral sprake is van indirecte effecten, dat wil zeqgen via

biotoopveranderingen: daar waar bepaalde vegetatielagen door '
de recreatie verdwijnen, zullen ook de aan deze lagen gebonden

soorten verdwijnen. Vooral de scorten die op de bodem broeden

(bijvoorbeeld boompieper, fitis en veldleeuwerik) of in de

onderste kruid en/of struiklaag (bijvoorbeeld nachtegaal,

tjiftjaf, grasmus en braamsluiper) hebben hiervan te lijden

(Saris, 1976 in Udo de Haes, 1977) . Verder vormen ook loslopende

honden voor de direct bij de grond broedende vogeltjes een gevaar.

6.6 Resultaten van onderzoek naar de invloed van de recreatie op

van enkele

soorten —

6.1 Problemenihidjt onderzoek
(' rT':- -, •—, -'

tE 7
We hebben et tot nu toe voornamelijk gehad over de wijze waarop,

en de mate warin vogels op menselijke aanwezigheid (kunnen)

reageren en over de korte—terrnijn gevoiqeri van verstorinc voor

de individuele vogels of voor het broedsel.

We hebben daarbij ook aangegeven dat verstoring op de lange

termijn, bij toenemende frequentie en/of intensiteit ook

gevolgen kan hebben voor de omvang en soortenrijkdorn van cle

vogeistand in een gebied. liet is echter bijzonder moeilijk

gebleken om aan te geven bij welke mate van verstoring dit

lange termijn effect zal gaan optreden. Een van de redenen

hiervoor is dat niet precies bekend is op welke wijze de

verschillende gevolgen van verstoring van invloed zijn op

het hele proces van populatieaanwas en vestiginq van de

verschillende soorten.

Om de grenzen van een acceptabele recreatiedruk aan te kunnen

geven is het echter wel belangrijk cm te weten in welke mate

en hij welke intensiteit de recreatie werkelijk schade veroorzaakt.

Want hoe vervelend het ook kan zijn voor de vogels als ze ieder

jaar een groot deel van hun broedsels verloren zien craan door de

recreatie, of als ze vele keren per dag voor wandelaars op de

vlucht moeten, vanuit ons menselijk gezichtspunt wordt de recreatie
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pas werkelijk schadelijk als de vogelbevolking van een bepaald

gebied, gemeten in aantal soorten of aantal individuen per soort,

afneemt,

De laatste jaren is in diverse onderzoeken geprobeerd deze lange-

termijn invloed van de recreatie op vogelpopulaties aan te tonen.

Dit onderzoek wordt vanuit twee invaishoeken gedaan:

--vergelijking van hetzelfde gebied in de tijd bij een toenemende

recreatiedruk;

—vergelijking van overeenkomstige gebieden met een verschillende

recreatiedruk.

J3ij beide soorten onderzoek doen zich een aantal onderzoektechnische

en rnethodologische problemen voor, die lang nièt altijd opgelost

• kunnen worden en die het vaak erg lastig maken om met enige

zekerheid uitspraken te doen over het wel of niet bestaan van

een relatie tussen recreatiedruk en de avifauna van een gebied.

De moeilijkheclen worden meestal veroorzaakt doordat er niet vol—

doende (nauwkeurige) gegevens over recreatiedrukte en/of avifauna

aanwezig zijn en/of ook doordat de natuurlijke variabelen die

invloed op de avifauna hebben, niet onder controle te houden zijn

en bovendien lang niet altijd precies bekend zijn,

Bij het verzamelen van gegevens over het voorkomen van vogels

kunnen gemakkelijk grote onnauwkeurigheden insluipen. Deze kunnen

ontstaan door:

-

--waarnemingsfouten, Deze kunnen bij ervaren ornithologen foci

oplopen tot 40% (Enemar, 1963 in van der Zancle, 1980);

—interpretatieverschillen, Deze kunnen uitgaande van hetzelfcle

materiaal bij moeilijke soorten en kleine aantallen terrein—

bezoek nog oplopen tot 75% (Svenson, 1974 in van der Zande, 1980);

Gegevens met betrekking tot de recreatie in de vorm van totale

jaarbezoekcijfers, of bezoekcijfers van een topdag zeggen nog

erg weinig over de relatieve grootte van de verstoring die

hieruit zou kunnen voortvloeien, Om de koppeling tusseri

recreatiedrukte en mate van verstoring te kunnen maken, moeten

• we, zowel van de recreatie als van de vogels, de spreidinq

over het gebieci weten, Vaak ontbreken deze gegevens echter.

Om met betrekking tot de vogels aelijke onderzoeksgebieden te
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kunnen selecteren, moeten we weten, welke factoren er zijn die,

met uitzondering van die recreatie, voor het voorkomen van de

verschillende vogelsoorten van belang zijn,

Deze factoren zijn meestal maar globaal bekend en voorzover

ze wel bekend zijn, zijn de gegevens erover vaak niet ult het

beschikbare kaartmateriaal af te lezen.

Bij vergelijking van populatiegegevens van meerdere onderzoeks-

gebieden kunnen onnauwkeurigheden optreden door:

—verschillen in het totaal aantal terreinbezoeken per seizoen;

—vergelijking van vogelgegevens afkomstig uit verschillende

jaren (van der Zande, 1980).

Bij vergelijkincj van hetzelfe gebied in die tijd, moeten we er

rekening mee houden, dat de vogeistand door tal van factoren

die niets met de recreatie te maken hebben, beinvloed kan

worden. Voorbeelden hiervan zijn: toenemende droogte of

vochtigheid in het gebied of elders (bijvoorbeeld door water-

onttrekking of door natuurlijke oor2aken) , veranderd beheer,

kaalkap, branden, populatieschommelingen van roofdieren (vossen,

wilde katten, roofvogels) , concurerende dieren of prooidieren

(muizen, insecten) , en jacht of verciticine elders. Zo is die

roofvogelstand in heel Nederland tot omstreeks het begin van

de jaren '70 sterk afgenornen, onder invloed van het gebruik

van gechioreerde koolwaterstoffen in landbouwbestrijdings-

rniddelen, De laatste jaren, flu het cjehruik van deze middelen

verhoden is is die stand weer toeeenomen. Verder is het een hekend

verschijnsel dat vogelpopulaties sterk kunnen fluctueren, onder

andere als gevoig van strenge winters (van der Zande, 1980)

Onclerzoek, waarbij met die inwerking van al deze factoren in die

tijd rekeriing wordt gehouden, is in die meeste gevallen onrrogelijk,

en is mij ook niet bekend, Het meeste en het kwalitatief betere

onderzoek is gedaan door vergelijking van mm of meer overeen—

komende gebieden of delen van gebieden.

Hieronder zal geprobeerd worden een samenvatting te geven van

he.tgeen er uit Necleriands onderzoek bekend is over die relatie

fauna-recreatie Niet alle gegevens, die hier vermeld zijn

berusten op onderzoek dat alle hierboven genoenide problemen

heeft weten te omzeileri of op te lossen, Geprobeerd zal worden

de belangrijkste beperkingen van deze onderzoeken aan te geven.
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6.6.2 1esu1taten van onderzoek op de hoge zanc1gronden,

a.Schaerlaekens, 1975: grote roofvogels.

Schaerlaekens vermeldt de onderzoekresultaten van twee Pelcjische

ornitholocjen (van Daernen en van Gorp) in enkele natuurgebieden

op de Belgisch—Nederlandse grens, Deze yehieden waren aan Ce

]1e1rjische kant nieestal afgesloten en aan de Nederlandse kant

veelal openqesteld. (Tpvallend was, dat in de afyesloten gebieden

veel peer roofvogels broedden (buizerd, sperwer, havik, boorivalk

en bruine kiekendief) dan in de opengestelde qebieden, Buiten

bet broedseizoen, wanneer ook de recreatiedrukte oinder was

bleken de aantallen overwinterende roofvogels aan beide zijden

van Ce grens ongeveer gelijk, Schaerlaekens constateerde zeif

in Noord—Brahant, dat zodra een gebied werd afoesloten voor

hetpuhliek (en de jacht) een onmiddelijke toenarne van Ce

roofroqe1 populatie viel waar te nen'en. 1\ls in een op zich

geschikte hiotoop, rust en veiligheid verdwenen, narr het aantal

broedgevallen van Ce roofvogels evenredic af (Schaerlaekens, 1975)

Janoezien Scbaerlaekens niet verrneldt ult welke bron en op welke

wijze hij zijn c3cqevens verkreoen heeft, is bet moeilijk na te

cjaan in hceverre Ce conclusies die hij trekt betrouwbaar zijn,

en in hoeverre zijn conclusies te rijJen zijn met de conclusies
van aarCenburg (1976)

b.UaarCenhurg, 1976; huizerd,

Door aarCenLurg is onderzoek qedaan naar de invloed van rnenselijke
activiteiten op vestioing en broedsucces van de huizerd. De huizerd
kan bier cezien worden als indicator van een aantal als schuw
bekend staancJe roofvoqels zoals havik, sperwer, ransuil en boomvalk,
(rondelinue rrededelinci F.W.Boerwinkel) . 'aardenburg volqde Ce
lotc2evallen van een aantal buizerd—nesten in een rustig en in een
wat Crukker hoscEbied in Oost-Nederland en in Duitsiand.
Dc beThnqrijkste resultaten van Cit onderzoek waren:

—Er zijn geen aanwijzingen gevonden Cat een hoge recreatiedruk
in een groot hosqehied de totale dichtheid van de huizerd

necatief beinvloedt, mits voldoende rustige boscjebieden aanwezig

zijn, welke op meer dan 75 reter van een pad of wec liqeen,

en zonder tussenkonst van een pad of weg aan cultuurcirond (eventueel
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kaalslag) cjrenzen.
—Op plaatsen waar buizerds alleen rraar kunnen broeden in hoscielen
viaar recjelrnatici verstoring optreedt, kan het mislukkingspercentaae

van de broedpogingen door verstorinc vrij hooG zijn. Bovendien

han in zc'n gebied het aantal vesticTinqen lager zijn dan de op

het voedselaanbod gebaseercie d.raagkracht van het qebied, enerzijds

orndat er geen rustige broedplaatsen gevonden kunnen worden,

anderzijcls orndat niet alle beschikbare voedsel hereikt kan worden.

c.Acldink, 1980: havik, korhoen, buizerd, ransuil, nachtzwaluw en wuip.

In DwincTeloo-Ruinen (47 hezoekers/ha./jaar) werd geproheerd de

recreatiedrukte en de ligging van territoria van een aantal vocrel-

soorten met elkaar in verhand te brencien. De cregevens met hetrekkinci

tot de recreatie zijn gebaseerd op waarnemincen op 10-20 (afhankelijk

van het cleelgebied) verschillende daqen in voorjaar en zomer 1979.

Daarhij werc3en de spreiding en het ciedrag van cierecreanteflop kaarten

aanqetekend. De qeqevens met betrekkincr tot de broedvogels zijn

afkomstig van de broedvogelinventarisatie Z.W.Drenthe van de P.P.D.

Drenthe.

Bij twee schuwe voqels van cle open heide, namelijk c3e korhoen en de

wulp, is nagegaan of ze meer in c1e rustiqe heidegebieden broeciden

clan in de drukkere crebieden. Het totale onderzochte open heicleqebied

beslaat ongeveer 1035 ha. Hiervan liqt ± 237 ha. binnen 125 n. van

regeirnatig gebruikte paden en wegen of binnen 250 m. van drukke weqen

en paden of attractiepunten. Van de wuip en de horhoen is nacjegaan

hoeveel nesten zich respectievelijk in het rusticre en onrustige

cTedeelte bevonden.

Tabel 6.6.2A: Drukte en nestplaatskeuze van korhoen en wuip op de
Dwinyeloosche Iloide.

Soort Totaal aantal Aantal territoria Aantal tern-
in het hele in het rustige toria in het
heidegebied gebied (=798 ha. onrustiqe ge-
(=1035 ha. =77%) . hied (=237 ha.
=100%) . =23%)

korhoen 5—10 = 100% 5—10 = 100% 0 = 0%

wuip 50—70 = 100% 35—50 = 70% 15—25 =30%

(Uit: Addink, 1980,\
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Het bleek dat van cle korhoen alle waargenornen territoria zich in

de rustige gebieclen bevonclen. Van de ongeveer zes terreinqedeeltes

waar de heide aan cultuurgroncl cfrenst (de hiotoop van korhoenders)

waren er drie in zeer rustige ciebieden qelegen en drie in vrij

cnrusticje qehieclen. In twee terreincTedeeltes wercien korhoenders

aanqetroffen. Beide behoorden tot de drie rustiqste crehieden.

De nestplaatsen van de wuip waren wat betreft cle drukte vrij

ce1ijkmatig over het crebied verdeeld.

Oru een indruk te krijgen van de mate waarin de nestplaatskeuze van

een aantal als schuw bekenci staande bos(rand)vocrels door de recre—

atie heinvloed wordt is bij deze vocjels nagecraan in hoeverre de

drukte in het cTehied met een straal van 125 ir. rond het nest afwijkt

van de gemiddelde drukte in een cjehied van een dercrelijke qrootte.

Tahel 6.6 .213: Drukte en nestplaatskeuze van een aantal hos (rand) -
vocreis in Dwincjeloo—Ruinen.

Pelatieve drukte in een cirkel met een straal van 125 n-.. rond de
nestplaats van een aantal bosrandvoqels op door de weekse dacTen
en zondagen:

Relatieve drukte op F?,elatieve drukte op Aantal
een werkdag in het een zondaci in het nest—
becin van het hoog— einde van het voor- 1aatser
seizoen seizoen

1,6X drukte op drukte op zondaci
werkdag in Paas— becrin voorseizoen
vakantie

GeITiddelde drukte in
bet hele bosgebiec': stel: 100% stel: 100%
In een cirkel met
r= 125 ru. rond de
nestplaats van:

Buizerd 83% 72% 21

Ransuil 121% 100% 28

Sperwer 100% 116% 6'

Havik 0% 0% 2

Nachtzwaluw 58% 51% 6

(uit: Addink, 1980)
Bij de interpretatie van bovenstaande tahel moet net het volciende
rekeninci gehouden worden:
—De nestplaatsenzijn vrij qlohaal hepaald op ± 75 m. nauwkeuricT.
-Bij het hepalen van de drukte is uitcTeciaan van de aantallen

voetqanqers die aancegeven staan op de kaart waarop de spreidinci
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en het cedracr van recreanten zijn oocietekend.

—Van zowel ransuilen als buizerds is hekend dat ze bij voorkeur

aan hosranclen broeden. Aangezien bosranden cok voor recreanten

aantrekkelijk zijn, is het rnoqelijk dat de clrukte rond de nest-

piaatsen van deze vogels hierdoor aan de hoqe kant uitcevallen is.

Door het kleine aantal nesten en recreanten, door de meestal niet

nauwkeurig Lepaalde plaats van hot nest en doordat de invloec1 van

hot veetatietype niet altijci uitcteschakeld kon worcien, kon hier

cjeen dwinqend ver1and aancietoond worden. WeJ wijzen de aeqevens

eniciszins in de richtincr van de volgende conclusies: havikken,

buizerds en nachtzwaluwen nestelen bij voorkeur in rusticer ce-

bieden. De twee broedparen van de kavik di.e in bet ciehied voor—
kwamen hadden teniidden van de uitc!estrekte naalcThossen (de hio-
toop van havikken) de twee rustiqste gedeeltes opciezocht om bun
nest te bouwen. Bij de ransuil en de sperwer blijkt cieen verhand

met de recreatie. Vooral bij de ransuil was hot opvallend dat eon

aantal broedgevallen viak hij de parkeerplaatsen of hij vrij drukke

harde wegen geleqen waren. Mogelijkerwijs wordt dit verschijnsel

veroorzaakt door de voorliefde van cleze vogel voor bosrandciehieden.

Bovenstaande aecTevens qeven eon aanwijzincT dat havikken en korhoen—
ders en in mmndere irate huizerds en wellicht ook de nachtzwaluw

zich waarschijnlijk bij voorkeur in de rustier crebieden vestigen.
Bovenstaande cjecievens zijn echter geen aanwijzincr dat het aantal

vesticinqen in dit Gehied door verstorinqen lacier is dan de op het

voedselaanbod Gebaseerde draacikracht van het qehieci.

Wat betreft de korhoenders is het wel duidelijk dat in dit gebied

een veel groter aantal zou kunnen voorkomen. Er zijn hier echter

waarschijnlijk ook andere heperkende factoren in het spel.

(Weyland, geen jaartal)

d.Bakker, J\lclewecren en Harms, 1978: broedvoqels van dennebos.

In ridden—Brabant werden de soortenrijkdom en de dichtheid van cle

broedvoqelpopulatie van twee cielijksoortige ciebieden met een

verschillende recreatiedruk vergeleken. De broedvociels wercien
c-teinventariseerd voiqens een vrij nauwkeuriqe inventarisatie-
methocle (Opdam en c.eynen, 1977). In tabel 6.6.2C zijn de dicht—

heden van de broedvocjels in beide dennehossen vermeld.
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Tahel 6.6.2C: Broedvoce1popu1atie (in aantal hroedparen per 10 ha.)
van twee ciennebossen iret verschillende recreatiedruk,

Iluisvennen Loqtse Ileide
(24 ha.,stil) (16 ha., druk)

Holencluif 0,2 2,3
Kauw 2,5
Crote bonte spccht 1,8 2,3
Spreeuw 0,2 3,0
ezen en andere kleine
holenhroeders 15,3 21,8
Poodborst 7,7 3,4
Zancilijster 3,0 1,3
Vlaamse qaai ].,6 0,5
Vink 5,5 3,8
Doon:pieper 1,3 0,5
Uinterkoninc' 6,8 6,2
Crete lijster 0,5 0,5
Iere1 5,2 6,1
Heqqerrus 1 , 5 3 , 0
Houtduif 10,4 8,2
Zwartkop 2,9 3,9
Fitis 2,1 2,5Tjiftjaf 2,7 2,3

(ron: Opdarn en Peynen, 1977)

Dc verschillen tussen de broedvoge1bevo1kinc van heide cebiec1en

h1ekn zo qerinq dat het niet rnogelijk was op qrond van de beschik—

bare gegevens een invloed van de recreatie vast te stellen. Wel

rnoet opcienerkt worden dat in ceen van heide qehieden vertec'en-

woordicTers werden aancietroffen van de schuwere vocelsoorten zeals

de cTrote roofvor1s en de cTrote grondb'roeders.

eJ'5rzer l3ruyns, 1971:fazant.

Volgens Mrzer Bruyns toonde onderzoek in Tjechoslowakije aan

dat ook weinig recreatiegevoelige dieren zoals hazen en fazanten

wegtrekken uit veel bezochte ciebieclen. Mrzer ]3ruyns geeft cjeen

bronverme iding.

6.6.3 Fesultaten van onderzoek in de duinen.

a.Studiecjroep Recreatie en Natuurbehoud in de Duinen (de Knegt, 1979;

van der Zande e.a., 1980): wulp,hraa.msluiner, tapuit, paapje,

iinip, croene specht, .roodorsttapuit, hoorniecuwerik.

IIet onderzoeksgebied van de tudiegroep was de duinen tussen

Ijrnuiden en Scheveningen. Dc studieçjroep heeft geproheerd een
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relatie to leggen tussen jaarhezoekcijfers per deeloehied en

de dichtheid van 8 hroeclvcqelsoorten. Po vcrzm;oldc' qrre\.'nns

zijn ]nter nader qeanalyseerd door van der Zande e.a. (1980)

Door een groat aantal (30) ciebieden te vergelijken is in cut

onderzoek geproheerd te voorkonen dat de hiervoor in 6.6.1

qenoemde veel voorkoriende verstorende factoren een systenatisch effect
zouden hebben op cle onderzochte relatie avifauna-recreatie.

Dc 8 vogelsoorten zijn gekozen oirdat over deze vogelsoorten

de meeste gegevens bestonden. J\ls recreatievariahele is van

elk deelgehied het totale jaarhezoek per ha. herekend.

Dc relatie tussen recreatiedrukte en broedvogeldichtheid

is berekend per vegetatietype. Daarbij heeft men, hij crebrek

aan nauwkeuriger recreatiegecievens (ten onrechte) moeten

aannemen, dat de recreatie binnen elk deelgebied cielijkmatig

verdeeld was. Men is er echter, naar mijn rnening terecht,

van uit gegaan, dat het effect van deze onnauwkeurigheid en

van de andere mogelijke onnauwkeurigheden, op de onderzochte

relatie, niet systematisch was, orndat een groat aantal

deelgebieden zijn vergeleken.

Do voiqende conclusies kunnen uit de resultaten warden cTetrokken:

—hoorrleeuwerik en houtsnip vertonen positieve verhanden tussen do

territoriumdichtheid en do recreatie—intensiteit. Dit wordt door
van der Zande e.a. (1980) verklaard door or op to wijzen dat cleze
twee voqelsoorten voorkeuren vertonen voor dezelfde heheersoebieden

als do recreanten, waarbij editor de vociels neer in de stillere

ccdeeltes voorkonen. Doordat er per heheersoehied rreteld is ontstaat

hierdoor eon verstorend effect.

--voor qroene specht en roodhorsttapuit kon rret de cehanteerde
rothode en het beschikbare rrateriaal qeen verband tussen dichtheid
en recreatie werden aanaetoond.

—voor tapuit, paapje en braamsluiper zijn er lichte indicaties voor

een neratief verhand tussen recreatie-intensiteit en dichtheid.

—de dichtheid van de wuip vertoont een duidelijk necatief verhand

niet de recreatie-intensiteit. Dit verhand hlijft bestaan na correctie

voor verschillen in vecretatie en lijkt 1ocaritrrisch to zijn, hetcTeen

betekent dat een verdubbelinci van het effect optreedt bij eon vertien—

voucicinc van de recreatiedosis. Van 0 tot 1000 personen/ha,/jaar

nan de dichtheid van de wuip lociaritrrisch af. Bij 1000 ersonen/ha./

jaar was de clichtheid veelal 0.
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—Wanneer d.e verschillencje onderzoekscrehjeden in c'ruk en stil worden

vercleeld, met als crens 200 hezoel:ers/1-ia./jaar ontstaat cle indruk

dat: van (le 8 oncierzochte vocielsoorten er 6 in do reeste vecetatie—

typen sicrnificant peer voorkorren in stifle cehiec1en clan in drukice
crehjeden. Zie hiervoor ook tahel 6.6.3.

Tabel 6.6.3: Vercielijkincr van do kans op voorkomen van vorelscorten
in stille en cirukke crebieden per vercetatietype.

Voeelsoort Wuip Hout- Croene Draam— Pood- Poom- 1'aapje Tapuit TotE:
snip Specht slul— horst-leeuw—

per tapuit erik

Vec'etatietype
Pr — - 0 - —

Ph — 0 0 0 0 0 — —

Pk 0 0 0 0

Pks — 0 + 0
Pkb 1) 0
Pcb 0 0 0 0 0

Ps 0 0

liii 0 0 0 0 0 + 0 0

111. 0 0 — 0 0 0 0 0

Hcb 0 0 0 0 0 0 0 --

1-1k 0 0 0 0 0 — 0 0

I\k 0 0

1s 0

Kb 0 0 0 0 0 0 0 0

Khr 0 0 0 0 0 0 + +
Ihc 0 0 0 0 — 0 0 —

Kc 0 0 0 0 — — —

Phi; 0 0 0 0 0

Hbrc 0 0 0 0 0 0

Ilrbc 0 — 0 —

Khs — 0 0 0 —

Totnal + 0

—: sicrnificant rreer hroeclparen OP stil (P 5%)
+ significant meer paren op druk (P 5%)
0: evenveel paren op druk als OP stil (P 5%)
hianco: geen overschrijdinoskans herekend weciens te lacre aantallen
of zeer oncielijke verdelincj van oppervlakt

( 25% in druk of stil)
onthrekende veqetatietypen: onc'eiijke verdelincT van opperviak

25% in ciruk of stil)

Met logaritmische karakter van de relatie tussen recreatie—

drukte en de dichtheicl van de wuip impliceert dat een gecieven

aantal extra recreanten in een stil qehied, daar veel crrotere

effecten met zich meebrengt dan in een druk gebied. Hieraan zou
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rien een argument kunnen ontlenen teqen het uitsmeren van

recreanten en voor het handhaven of invoeren van zonerina.

(van der Zande en anderen, 1980)

h.\erkgroep Berkheide, 1978: wuip, houtsnip, boomleeuweri}z,

roofvogels.

Voloens de werkgroep l3erkheide heeft de recreatie in bet

duincjebied Berkheide ten gevolge aehad, dat een aantal soorten

zoals wuip, houtsnip en hoomleeuwerik, zich alleen nog maar

vestigen in de weinig of niet hezochte qebieden. Ook in het

najaar en in de winter zitten de meeste vogelsoorten in

opvallend grotere aantallen in het rustiger oostelijkgedeelte

van bet qebied dan in de rest van Berkheide. Roofvogels

fourageren zelfs uitsluitend in dit gec5eelte. Dit terwiji de

terreinornstandigheden in bet oostelijk gedeelte voor deze

vogels niet opvallend heter zijn dan in bet overiqe qebied.

In bet rapport wordt niet aangegeven op welke gegevens de

bierhoven genoerrde conclusies gebaseerd zijn, en op welke

wijze ze tot stand gekomen zijn.

c.Roderkerk, 1961: wuip, kievit, kleine plevier, nachtzwaluw.

Roderkerk, de vroegere directeur van bet nationale park

'dc Kennerner Duinen", een man die de opvattinq huldigt dat de

schade die de recreatie aan de natuur aanbrengt nogal meevalt

en die in diverse publicaties rnoeite doet dit aan te tonen

(Roderkerk, 1961, 1972, 1978), kan er in zijn eigen dissertatie

(Roderkerk, 1961) niet omheen teverrrelden, dat kievit, kleine

plevier, wuip, scholekster en nacbtzwaluw rnede onder invloed

van de recreatie verdwenen uit de drukkere cjedeelten van bet park.

In zijn betoocj legt hij echter de nadruk op de volgende verkiarinu

voor bet verdwijnen van deze vogels. Voiqens hem was het zo dat

de rneeste van deze vogels en ook de bontbekplevier, uit de drukke

gebieden verhuisden naar speciaal voor hen aangelecjde meer

aantrekkelijke hiotopen, zoals bet vogelmeer, en/of dat

(vervolgens) bun aantallen door allerlei natuurlijke oorzaken

achteruit ginqen. Hij oeeft echter geen gegevens on deze

verkiaring te ondersteunen (P,oderkerk, 1961, 1978).
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d.Wijkhuizen, 1975: broedvogels duinen.

Wijkhuizen, die het op massarecreatie in de duinen qerichte beleid

van de heer Roderkerk fel aanvecht, proheert aan te tonen dat in

dE rustiger gedeeltes van do Kennemerduinen de vogels in roterc
aantallen en in grotere scortenrijkdom broeden, dan in de drukkere
delen, Hij vergelijkt claartoe de voeelhevolkincT van vijf eua
veqetatietype overeenkomsticje delen. Den duidelijke relatie kornt

hieruit echter niet naar voren: Uit het qeqeven blijkt dat juist

hot rustiGste terrein ("Trorrrnel") overeenkoirt met het drukste

terrein (Het Koeviak")

Wel rerkt hij op dat als we naar de concentraties van territoria

kijken, het opvallend is dat cleze alleen in de rusticier eedeeltes

zijn cielecien en dat in cie drukkere aedeeltes voornae1ijk die

soorten voorkomen die aanciepast zijn aan de mens.

6.6.4 Resultaten van onderzoek in weide- en waddengebied.

a.De Boos, 1972: broedvoqels Kroon's polders.

Do Boos ging op Vlieland na hoeveel territoria en/of hroedparen

en/of nesten verdwenen door toedoen van de recreatie.

Het onderzoek speelde zich af in het Staatsnatuurreservaat

Kroon's Polders en naaste omqevincT. In dit gebied werden

1 maal per week vanaf begin maart tot eind augustus dc

aanwezige territoria, nesten en broedparen cjeinventariseerd.
Ook werden waarnerningen gedaan met betrekking tot het aantal
en het gedrag van de recreanten in het gebied.

Voor bet verdwijnen van broedparen, werd steeds met hehuip van
terreinwaarnerninqen en kennis vaL het credraq van de betreffende
soort naar een verklarinq gezocht. In een aantal gevallen was
een natuurlijke verkiaring, zoals bijvoorheeld doortrek,

voltooiinG van de broedperiode en dergelijke rrinder waarschijnlijk,

en was het verdwijnen van de nesten met meer of minder qrote

zekerheid toe te schrijven aan de recreatie. Slechts in enkele

ceva11en kon de recreatie onomstotelijk als de schuldige aanqe—
wezen worden.
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In totaal werden 1465 territorfa, nesten of broedparen
cjekarteercl van 53 soorten. 820 terrjtorja hiervan hehoorden
echter tot 3 soorten, namelijk kokireeuw, zilvermeeuw en

eldereend. Bij 22 soorten werd het verdwijnen van territoria,
hroedparen of nesten geconstateerci; Bij 13 soorten was het
verdwijnen van territoria en dergelijke mogelijk een gevoig:
van de recreatie. Voor deze soorten is hieronder het aantal
mogelijk door de recreatie verdwenen tèrritoria en dercrelijke
vermeld.

Ficiuur 6.6.4AAanta1 mocjelijk onder invloed van de recreatie
verdwenen territoria op Vlieland (cewijzicjd
overqenop'pn uit de P005, 1972)

zomertaling
krakeend
eidereend
bergeend
fazant
kievit
watersnip
w u ip

kemphaan
veldleeuwerik
tapui t
kleine karekiet
rietz anger

alle broedvogels.
alle broedvogels

exciusief ejdereend,

abs oluut

6 1

10—12 2

298 6

49—57 1

9 1

23 4

11 1

6 1

2—3 2

18 1

3 3
11 1

17 3

1465 27

645 21

zilvermeeuw en kokmeeuw.

17
17—20
2

2

11
17

9

17
67
6

100
9

18

1,8

3,3

Bovenstaande cijfers moeten als maximum aantallen cienomen worden.

Waarschijnlijk ligt het aantal verstorinqen lacier. Er blijkt uit,
dat van de in totaal 645 territoria en dergelijke van de 50 soorten
die in minder grote aantallen voorkomen, er maximaal 21 ofwel 3,3%

mogelijk door de recreatie zijn verstoord.

b.ANWB, 1974: wadvogels.

In deze ANWB recreatiebrochure wordt enige informatie qegeven over
de verstoring door de recreatie van dicht onder de kust cielegen
voedselgebieden.

broedvoge 1 totaal aantal'aantalmoqeljjk onder invloed
broedparen in van de recreatie verdwenen
het qebied. territoria,hroedparpflofnectpn
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Direct onder de kust van Schiermonnikoog (westelijk gedeelte)

tussen de oude en de nieuwe pieren, fouraqeren hij afqaand en

opkornend water vele duizenden strancilopers, ruiters, wulpen en

andere vogels. Tussen eind juni en half augustus ontlreken ze

daar echter al sinds jaren grotendeels, hoewel er niet eens

zoveel mensen op het wad lopen. Dezelfde situatie treffen we

's zorners, zij het niet overal in even sterke mate, aan op het

gehele wad onder alle waddeneilanden.

Iloewel cle verhouding tussen verstoord en onverstoord voedsel—

gebied op de meeste eilanden ongunstiger wordt, zijn er noc

geen aanwijzingen dat dit voor Schiermonnikoog al geleid heeft

tot verdwijnen van vogels. Een dergelijk gevoig is echter bij

toenemende verstorincj wel voorspelbaar.

c.Van der Zande, ter Keurs envan der Weyden, 1980: wulo, cirutto,

kievit, tureluur,

De verstorende invloed van autoverkeer op weidevogels blijkt

uit onderzoek van bovenstaande auteurs. Hierhij werden 00k de

gegevens uit het onderzoek van Van Veen (1973) opnieuw

eanalyseerd.

In een aantal weidegebieden in Noord— en Zuid-Iolland ginc:cn cie

onderzoekers de invloed van wecien na op het aantal nesten per ha.

van cle volgende weidevoqels: grutto, kievit, tureluur en scholekster.

Als onderzoeksgebied kozen ze hiertoe steeds een rechthoekig

qebied met een lange zijde van minstens twee kilometer en een

korte zijde die samenviel met de weg waarvan de verstorencle

invloed werd onderzocht. Evenwijdicj aan cie weg, werd de rechthoek

in 5 gelijke hokken verdeeld. In elk hok werd het aantal nesten

nauwkeurig geteld. Er werd bij de keuze van het onclerzoeksterrein

voor gezorgd dat cle voor de spreiding van de vogels belangrijke

terreinkenmerken zoals veebezetting, grondsoort en afstand tot

de boerderijen gelijkmatig over de verschillende hokken verdeeld

waren, of dat het terrein homogeen was met betrekking tot deze

kenmerken. Waar dit niet ruogelijk was werden de herekeningen

voor de verschillende vecietatietypen afzonderlijk uitgevoerd.

Iiieronder zijn de resultaten van dit onderzoek samengevat:
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Figuur 6,6.4B;Verstorende invloed van wecjen op weiclevogels.

Verstorinqsbron Verstorinqsafstand1 Verstorinusintensiteit2
cjrutto kievit grutto kievit

sneiweg 2000m. 2000rr. — 56%

secundaire weg NIT 2000m. 2000m.
(Eilandspolclers NH)

secundaire weg ZH 1125m, 875m. 60% 66%
(Rhjenburg ZH)
±7500 auto's per clag

secundaire weg 625ni. 625m, 46% 48%
+4500 auto's per clag

stille weg 72Dm. 480m. 32% 34%
(landbouwverkeer +
recreatie (brom) fietsers)
lintdorp 2000m. 2000rn.

1)verstoringsafstancl = de afstancl tot waarop nog enige invloed op
de nestdichtheid merkbaar was.
2Verstoringsintensiteit = de procentuele vermindering van het
aantal nesten in het hele, binnen de verstoringsafstand gelegen

cjebied, in vergelijkiing met een even groot ongestoord qebied.

Het aantal nesten per ha. van de scholekster bleek niet heinvloed

te worden door de aanwezigheicl van een weg. Van de tureluur wercien

te weinig nesten geteld om tot conclusies over de verstorings—

afstand te kunnen komen. Wel ontstond de indruk, dat ook deze

vogel gevoelig was voor verstoring.

Bij het interpreteren van hovenstaancle gegevens moeten we bedenken

dat hieruit niet duidelijk worcit in hoeverre de invloed van wecjen

op de nestdichtheid ook een invloed op de populatiegrootte betekent.

Voor het legcjen van deze relatie pleit het feit dat voor cle rneeste

weidevogels het voec3selterritorium en het nestterritorium sarnen-

vallen.Een reden om voorzichtig te zijn bij het lecjgen van deze

relatie is het feit, dat ook in ongestoorde gebieden weidevoctels

de neiging vertonen om zich in elkaars nabijheid te vestigen.

(Deintema en van den Berg, 1977, Mulder, 1972 in van cler Zande

en anderen, 1980)
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6,6.5 Tesu1taten van onderzoek in het Amsterdarnse Bos.

I'o1enaar en Prins, 1974: gekraayde roodstaart, grote honte specht,
tom fluiter, wielewaal, zwartkop.

In het 1msterdanse Bos werd een vergelijking gemaakt tussen een
vcrspreidinoskaart van wandelaars op een zondaci in 1967 en de

verspreidingskaarten van de bovenoenocinde vocJelscorten, Bij
bestudering van de kaarten wees niets op een negatief verband.
Het was opvallend dat de grootste concentraties van waargenoren
vogels zich hevonden dicht bij plaatsen waar ook veel recreanten
kwarnen, langs wegen en paden en in hosranden grenzend aan Gazons.

Dc onderzoekers concluderen dat overgangen van landschapstypen
blijkbaar zowel voor vogels als voor recreanten het reest

aantrekkelijk zijn en dat de vogelsoorten die zich in deze zone

ophouden kennelijk weiniG gevoelig zijn voor verstorinu.

6.6.6 Conclusies uit de onderzoeksresultaten.

Dc hiervoor vermelde cnderzoeksresultaten overzienc noeten we

helaas tot de conclusie koren dat men er tot nu toe weinic in

is geslaac'd cm duidelijke relaties te legqen tussen recreatie-

drukte en voaeldichthejd. Jamrner is dat van een anta1 bier

verr'elde cnderzoeksresultaten niet duidelijk is on we]ke wijze

ze tot stand cekomen zijn. bierdoor kunnen deze resuitaten niet

on hun juiste waarde cieschat worden.

Uet rest duidelijk ):or:t een relatie tussen hroedvoceIdichtheid

en recreatiedrukte naar voren uit de door van der Zande e.a. (1980)

bewerkte cecevens van de Studiecroep flecreatie en Natuurhehou
in de Duinen net Letrekkjnq tot de vu1p. flok endere cnerzoeken

çeven aanwijzinven voor bet felt dat de dichtheid van de wulo

beinvloed kan worden door de recreatie.

Iet bctrekkinci tot de tapuit vonci van der Zande (1980) een licTht

neratief verhand rret de recreatie. Dc recreatjecievoeljrhejd van

de tapuit lijkt bevestigd te worden door de gerevens van de Poos(197

Ook de kievit komt uit reerdere ondei-zoekinqen als cievoelici voor

drokte noar voren. Ditzelfde reldt voor de huizerd,

Vorels waarbij een verband tussen territoriumdichtheid en recreatie
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of autoverkeer kon worden cTeleod zijn verder: cTrutto, paapje en
1)raarnsluiper.
Voceis waarbij een derqelijk verband verrnoed kan worden zijn
korhoen, tureluur, do cirote roofvocTels in hot aicereen en de
havik in bet bijzoncler, en verder cle fazant, de kleine pievier
en do nachtzwaluw.

Dc qecevens met hetrekkincT tot de houtsnin en cie boornleeuwerik
zijn niet cenduiclie.

Pit cle beperkte cecjevens over spechten en een aantal k]eine

zanc-'voeels komt ceen duideiijk necratieve invloed van de recreetie

naar voren.

Voor de vele voqelsoorten waar cieen cTeevens over zijn, of waarbij

creen duidolijke invloed van do recreatie ken worden aanqtocnd i1

c1it uiteraard nog niet zecgen dat deze voqels niet door de recreatie

beinvloed zouden worden. Zoals hiervoor al opeemerkt, zijn er tal van

onderzoekstechnische en methodolocrische prohiemen die hot lereen van
eon derqelijke relatie hijzonder rnoeilijk iraken. flit is vooral zo hij

vogelsoorten die slechts in kleine aantallen voor]torien.

Op basis van de hier verinelde onderzoeksresultaten kan echter wel

ciesteld wcrclen dat de recreatie voor eon aantal soorten inderdaacl

van invloed is op de plaatselijke populatiecirootte.

Dc vraaq }:ij welke dichtheid een dercTelijke invioe.d r'erkbaar beciint

te worden kan echter nauwelijks beantwoord vorc1en,

Voor de wuip bleek 1000.pers./ha./jaar voldoende em de dichtheid

tot 0 te reduceren.

In Dwincjeloo—Puinen, met 47 pers./ha,/jaar, ontstond de indruk

dat ock eon dercielijke qerinqe recreatiedrukte al effecten had

om do spreidinci van do voqels over het Gebied. Of ook dc populatie-
erootte or door beinvloed werd, werd niet duidelijk.

I-let rnoqelijke looaritmische karakter van cle relatie tussen

hroedvogeldichtheid en recreatie iirplicoert dat juist in stub

gebieden d.e invboecl van do recreatie relatief het cTrootst is.

Of er een bepealcie maximum recreatiedruk is waarhoven een

invboed van de recreatie meer merkbaar is, wordt uit de qecievens

niet duidelijk.
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6.7 Do invloedvande recreai ondierene n andere d i e re n.

6.7.1 Noçjelijke cjevolgen van verstorincr voor zoogdieren.

Dc nadelige irivloed van verstorincj tijdens het voecisel zoeken
bestaat er in de eerste plaats ult dat de dieren nieL voicloende

te vreten krijgen. Dit zal gevoigen hehlen voor hun conditie en
overlevingskansen. Tijdens heL rusten zulien de eeeste zoogdieren
in het algemeen minder gemakkelijk versLoord worden. Het rusten
en eventuee1 herkauwen (herten, reen) geschied namelijk veelal
in dichte dekkinc of in een hol (das, vos, konijn) of nest
(eekhcorn). Recje1iaLige verstorinq kan ten gevolge heben dat
bepaalde delen van het terrein door de dieren geireden worcien.

Dit betekent dan dat het aan hen ter beschikking staande cjebied

kielner wordt:.. Zowel een verminderde conditie van de dieren als

eon kielner beschikbaar gehied kunnen ook cievolcien hebben voor

do pcpulatiecjrootte.

6.7.2 Factoren die van invloed zijn op de nate

In 6.4 op hlz.139 zijn reeds de factoren renoend die van i!!viced

zijn on de nate van vorstorinc van vocels. Ce voirende daar ee-
nc:er do factc.ren zi jn orneveor on do zel fde ii j ze nok hepa] end voor
de nate van verstorinc van zoocdieren dccr de recrea tie:

-do aard van bet terrein (Pelinck, 1968, Uittenboocraard, 1970,
Gendebien, 1970)

-het bewecjingspatroon van de rnens (rustig, onrustig)

-de verdelincj van de drukte over de dag (bij de rreeste zoogdieren

oeldt in nog sterkere mate dan bij de vogels dat ze vooral

's ochtends en s avonds actief zijn, UittenbooGaard, 1970)

-do verdeling van de drukte in de tijd (topdruktes zijn extra

schadolijk, 8rzer Bruyns, 1970)

-dc vervoerswijze en bet gedracj van de mens (Cendehien, 1970).

Over de volgende fact.oren wil ik met betrekking tot de zoocTdieren
wat meer zecjgen:

-de jacht:

Ce ook ten aanzien van de schuwheid van vogels geuite veronder-
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stelling dat de jacht een belangrijke, zo niet de belangrijkste

oorzaak is voor de schuwheid van dieren, is voor een cjroot deel

gebaseerd op ervarinqen met herten. Engelse onderzoekers blelcen

in staat om in een qebied waar niet werci gejaagd de vluchtfstand

van edeiherten in één jaar tijd terucj te breneen van 1000 tot lOrr.

r'en deed dat door dacjelijks met enkele rrensen hier kris kras door

het rustgehied te lopen. Do herten leerden zo dat mensén

ongevaarlijk waren (van Veen, 1981).

Van Veen maakt aannernelijk dat een dergelijke geringe schuwheid

ook op cle Veluwe tot stand gebracht zou kunnen worden als er een

meer natuurlijk wildbeheer gevoerci zou worden. Dit wildheheer

geschiedt flu enerzijds door de jacht, anderzijds door bijvoederin

in de winter. Bijvoeding geschiedt om te voorkomen dat de herten

aan de bomen gaan knagen en ook terwille van de jacht. Door de

jacht worden de dieren schuw en moeten ze rustgebieden toegewezen

krijgen, Als ze in de rustgebieden "opgesloten" zitten is er niet

voldoende voedsel en qaan ze bij voedselgebrek aan cle homen knaqen.

Van Veen (1981) stelt voor,dit zichzelf versterkende systeeni

te vervangen door een ancier zichzelf versterkencLsysteem.

De helangrijkste elenienten van dit systeem zijn;

cjeen jacht, maar natuurlijke selectie door wolven die de zwakke

dieren uitselecteren,

-geen bosbouw rnaar natuurbouw door de herten zeif: juist doordat

de dieren bomen vernielen en andere ingrepen in hun milieu pleaen,

brenqen ze variatie en structuur aan.

-geen rustgebieden omdat deze niet meer nodig zijn doordat de

dieren niet meer bang zijn voor de mens.

Van Veen cjaat echter niet in op het aevaar dat wolven mogelijk

zouden kunnen vormen voor de recreanten.

'-de wijze waarop de irens waargenomen wordt;

In tegenstelling tot de vogels zijn do ireeste zoogdieren in de

eerste plaats op het gehoor en do reuk ingesteld (ze hebben vaak

heweeghare oorschelpen en een zeer goed ontwikkelde neus) en pas

in de tweede plaats op het gezicht, Een stilstaancl iemancl zullen

herten en reen pas op enige tientallen meters opmerken.
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Bewegende voorwerpen daarentegen worden zeer goed opqemerkt,

(Uittenboogaard, 1970). Een ruiter te paard zal herten en reen

zeer dicht kunnen benaderen, waarschijnlijk onhat depivan het

paard serker is dan die van de mens.

-gewenning: t f'ç'7
In de door rnij bestudeercie literatuur over het ver Jjns
.gewenning aan menselijke aanwezigheid-werd in het algemeen
geen aandacht hesteeci aan de mogelijke invloed van de jacht

op dit verschijnsel. In het onderstaande volgt een korte

samenvatting van hetgeen 1k over dit onderwerp vond,

Wat betreft de mate waarin de dieren tot op zekere hoogte

aan menselijke aanwezigheid kunnen wennen zijn enkele verschillen

geconstateerd tussen de verschillende diersoorten. Damherten en

everzwijnen tonen een grote mate van aanpassingsverrnogen. Bij de

ree is dit aanpassingsvermogen niet geconstateerd (Uittenboocraard,

1970). Wat betreft het edeihert zijn er op de lloge Veluwe

(Uittenboogaard, 1970) en elders (Van Veen, 1981) aanwijzingen

gevonden dat het zich aan kan passen aan de irenselijke aanwezig-

heid,

Dit komt ook uit het onclerzoek van Peelinck (1968) in het

Deelerwoud naar voren. Bij konijn en eekhoorn heb ik dit

aanpassingsvermogen zelf kunnen constateren, hijvoorbeeld

in het Amsterdamse Bos.

Peelinck (1968) onderzocht de reacties van damherten en edeiherten

op de openstelling van het Deelerwoud voor recreanten. anvankelijk

nam de schuwheid toe; er werden veel minder herten waargenorren.

Later bleken vooral de damherten te wennen aan cie menselijke

aanwezigheid. Het aantal waargenomen damherten bij een bepaalc3e
wandeling narn weer toe tot 70% van het aantal dat werd waarge-
nomen toen het gebied nog niet opengesteld was.

De gemiddelde benaderingsafstand voor en na de openstelling
vertoonde het volgende beeld (Peelinck, 1968);
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FicTuur 6.7.2: qeffiddelde benaderingsafstand voor en na de

openstellincj van het Deelerwoud.

riode7J4 4— 30/5 1 6— 16/6 24 / 6 -11/7
ecleihert 120 peter 153 104 78

damhert 127 ireter 123 92 109

4J

U)

cJ)

0

I-let percentage van de herten dat reageerde op het zien van de

waarnemer door te vluchten was direct na de openstelling het

grootst. De nieuw ingerichte rustgebiecien waar de recreanten

niet toegelaten werden bleken snel door de herten als zodanig

herkend te worden en in gebruik genomen. Na de openstelJ.ing

werd bij verstoring slechts 7 keer het rustqebied verlaten

door de herten en werd 37 keer waarqenomen dat de dieren

hier juist naar toe vluchtten (Peelinck, 1968)

.7.3 De verstoringsgevoeligheid van de verschillende diersoorten.

a.De ree.

Door verstoring is het misschien mogelijk dat de reestand plaatselijk

wat afneemt ornc3at hepaalde terreinciedeeltes minder door reen ciehruikt

zullen worden. Echter de ree voelt zich zo thuis in het Neclerlandse

landschap dat verstoring weinig gevaar zal opleveren voor de totale

reenstand. De ree heeft zich namelijk opmerkelijk goed aangepast

aan het steeds verder in cultuur brenqen van Nederland. Hij wordt

wel tot de cultuurvolgers gerekend (Uittenhoocjaard, 1970) . Vanuit
het oosten van het land hee.ft de ree zich uitgebreid naar het

westen en zelfs naar de IJsselmeerpolders (Uittenhoogaard, 1970)

Zijn schuwheicl en teruggetrokken levenswijze en zijn geringe

afmetingen zijn hierhij waarschijnlijk voordelen geweest.

In het natuurlijk bos genieten d,e open plekken en de bosranclen

de voorkeur (Peelinck, 1968). In een cultuurlandschap met hout-

wallen en struikgewas weet hij zich echter ook goed te handhaven.

Als de ree plaatselijk of tijdelijk het leven onrnogelijk geiraakt
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wordt door verstori'nq, heeft hij een orotere keus aan uitwijk-

plaatsen dan hijvoorbeelcl bet edeihert, Vanuit de omliggende

gehieden zullen de verlaten terreinen ook geniakkelijk weer

opnieuw met reen bevolkt kunnen worden als de verstorincjen

zijn verdwenen. Hoewel c3e ree rust zeer op prijs stelt kan

hij met kleinere rustqebieden toe dan bijvoorbeeld het ecleihert.

Een ander voordeel voor de ree is dat hij een flexihele tijds-

indeling heeft. Dc ree doorloopt 8 tot 10 keer per dag, een

activiteitencyclus bestaande uit voedsel zoeken, herkauwen,

rusten, voedsel zoeken, etcetera (Bubenick, 1959 in Uittenboogaard,

1970)

Voor de ree in half open terrein geeft Uittenboogaarcl (1970) een

vluchtafstand van ± 4Ometer.

b.Het edeihert.

Ecleiherten verblijven bij voorkeur bij randbossen in de buurt

van akkers, weiden en houtaanplantingen. Overdaq 1icgen ze

gewoonlijk goed verborcjen in een leger in het hos, envoornarne1ijk

's avonds, 's morgens en 's riachts gaan ze op voedsel uit.

(Peelinck, 1968). Terwiji de ree meer een knabbelaar (aan struik—

gewas en dercjelijke) is, is het ecleihert een echte arazer. Het

edeihert heeft daarom hehalve dekkingsbos ook grotere open qebieden

nodig (Uittenboogaard, 1970) . De biotoop van het edelhert is in het

algeEeen wat minder voedselrijk dan die van de ree (van Herwercien,

1968,in Uittenboogaard, 1970).

Waarschijnlijk door de bovengenoemde eigenschappen en ook door

z'n grootte heeft dit dier zich alleen in enkele beschermde

natuurgbieden in Nederland weten :te handhaven. Als een

dccl van een dergelijk natuurgehied door verstoring onbruikbaar

wordt voor bet ecleihert kan dit al gauw ten gevoiqe hebben

dat de hele populatie in een veel te klein aebied zit opaesloten.

Het edelhert is inogelijk gevoeliqer voor verstoring omdat het een

rr,jncier flexibele. dagincleling heeft. I-let ecielbert zoekt zijn

voedsel in aaneenciesloten periouen, voornamelijk in de ochterd

en de E'vond (Bubenick, 1959 in Uittenhoocaard, 1970)
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U.ittenboociaarcl (1970) geeft voor het edeihert de volgende

henaderingsafstandn. Deze zijn hieronder geqeven afzonclerlijk

voor dc zogenaamde kaalwildroedels en de hertenroedels.

1aalwildroedels bestaan uit groepjes voiwassen vrouwelijke dieren,

jonge dieren en kalfjes. FIertenroedels zijn groepjes die uitsluitend

uit mannelijke dieren hestaan. Fuiten de hronstijd lcvcn de

mannelijke dieren nar:elijk crescheiden van dc vrouwtjes en de

jonqen. In totaal zijn de hieronder vermelde benaderincjsafstanden

gehaseerd op 25 waarnemincen cedaan op de 1-Tocie Veluwe in augustus

1966 door een waarnemer te voet over wecen en paden,

Iiiur 6.7.3; V1uchtfstandn c-C1herten.

Yaalwild -in dekkincj : 30-50 meter
-in half open terrein: 75 meter

—in open terrein :180 meter

Herten —in half open terrein: 50—75 meter

-in open terrein :150 meter

c.flet dainhert.

Het damhert is hier niet inheems. Het is qemporteefd uithet

1iddellandse Zeeciebieci. De levenswijze en bictoopeisen komen

ongeveer overeen met die van het edeihert (Peelinck, 1968).

Ilet is meer een dagdier dan het edelhert. Een helangrijk

kenmer}: waardoor het minder gevoeliq voor verstorinci kan

worden is, dat hij het damhert vrij qemakkelijk gewennina
aan cie mens kan optreden.

d.De das.

Dc das is een uitgesproken nachtdier en zal ciedurencle zijn
nachtelijke activiteit weinia van verstorinci door de mens

te lijden hebben. Overdag zullen ze meestal hun rustplaatsen

opzoeken waar ze niet gemakkelijk verstoord worden.

(uittenboogaard, 1970) . Volcjens Uittenboogaard is het daarhij niet

bezwaarlijk dat een dassenburcht nabij een druk bezocht punt licTt.

Het feit dat de das in Nederlanc3 een bedreigde diersoort is
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wordt voornameiijk veroorzaakt door de aanleq van autowecen, door
ruilverkaveling en door stroperij.

e.Bunzincj, steenmarter, eqel en wezel.

Dit zijn alien nachtciieren die weinig van verstoring te lijden

zullen hebben. Net name bunzing en steenmarter hebben een zeer

verborgen ievenswijze (Uittenboogaard, 1970) . Ze vrezen echter

de aanwezigheid van de mens niet (Mrzer Bruyns 1970)

f.Eiet everzwijn.

Ilet everzwijn is voornameiijk tijdens de nacht en schemer actief.

Tijdens hun nachteiijke zwerftochten kunnen ze daarbij vele

kilometers afieqgen. Volgens Uittenboogaard (1970) kan bet zich

van de tot nu toe genoemcle dieren nocj het best aan de mens aan-
passen. Op de lIoge Veluwe komen sominiqe zwijnen zeifs uit

zichzeif orn versnaperingen bedelen. Doordat ze een siecht
gezichtsvermogen hebben kunnen ze hierbij geirakkelijk mis-
happen naar de uitgestoken lekkeriiijen met alle minder aange—

name qevoicTen vandien. In een ander ciedeelte van de Iloge Veluwe

waren de everzwijnen echter uiterst schuw (Uittenboocjaard, 1970)

g,Overicje zoocTdieren.

Do eekhoorns bezitten een vrij orote tolerantie voor verstorino.

Uittenboocjaard (1970) noteerde viuchtafstanden van 12 meter.

Hazen en konijnen gaan in de regel door voor nacht— en schemer—

dieren. Littenboogaard (1970) vermeldt voor deze dieren de volcende

benaderincjsafstanden:voor bet konijn, in of nabij bebost

terrein 30 meter en in open terrein 100 meter; voor de haas,

in open terrein 55 meter.

De vos is zeer qevoelig voor menseiijke verstoring nahij zijn

hol. Als ruensen in de omuqeving van zijn hol komen zal hij de

voiqende nacht met zijn jongen verhuizen (Florentijn Nulder,

1969, in Uittenboogaard, 1970)

h.Reptielen en amfibieën,

Deze zijn meestal pas verstoord ais men vlakbij is. Ze kunnen
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dan meestal een goed heenkornen zoeken. Voor deze groep is niet

de verstoring maar het wegvancien het grootste aevaar (M6rzer

Bruyns, 1970)

i. Insecten.

De "lagere" dieren hebben rneestal weinig te lijden van verstoring

door de recreatie, als tenminste hun biotoop niet wordt verstoord.

Als de planten waarop ze leven onder invloed. van de recreatie

verdwijnen,of als de bodern waarin ze leven door de recreatie

verdicht,nemen voor hen ook de levensrnogelijkheden af(W111eIrS, 1972).

Voor somnige gernakkelijk vliegende insecten is de recreatie wel
weer een cevaar, lIet kan cjeheuren dat zij zo ver weg vluchten
dat zij buiten het eigen terrein terecht koren, zodat zij de weg

niet ineer terug kunnen vinden (bijvoorbeelci uit de hei in het bos)

(M3rzer Bruyns, 1970).

Soorten als qraafhijen en graafwespen graven holen in open,

schaars begroeide boderns en in sonmiige hellinkjes van stuif—

kuilen en dergelijke, Juist op deze plaatsen komen veel

recreanten. Voor deze soorten kan de recreatie daarom ook wel

een bedreiging vormen,(Schirnmel, 1975).
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7.1 Inleidin9
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7.1.1 De Icennerken vanhe recreatieve qeLruik cie Lepalend zijn vo
de sc1nde,

We hebben in de twee vorice hoofdstu}:ken rezien dat bet nebruik

van een natuurcebied door recre?flten scbde Ian veroorzaken. De

i-ate waarin dit nebeurt bleek afhankelijk van tal van factoren.
Zc;wel de kenmerken van de natuur als van het recreatieve ciehruik

speelden hierhij een rol.

DE Icennerken van de natuur, zoals bijvoorbeeld de k':estshaarbeic3

van de veoetatie en de storinrsgevoeliqheid van de voels, zijn

in het alnerneen noeilijk te veranderen zcnder de natuur ook zeif

in necatieve zin te veranderen. De enice kenrnercen van de natuur,
die in sorriniqe 'evallen wel te veranderen zijn, zonder dat dit

neootieve 9evo1cJen zal hebl:en, zijn de nate waarin de vecetatie

(ekkinci geeft aan de fauna en cle schuwheid van de dieren,voor

zover die door de jacht veroorzaakt wcrdt. On de schade an de
natuur te beperken, zullen we in het algenieen echter mceten
proheren orn de kenrnerken van bet recreatieve gebruik te veranderen.

We zullen er daarbij uiteraard steeds naar sLreven vooral die

kenr.erken van het recreatieve c'ebruik te heirvloeden die het r-eest
bepa]end zijn voor de scbac3elijke nevolcjen. In de twee vorioe
hccfdstukken is nageciaan in hoeverre, en hoe, de recreatie schade

aan de natuur kan veroorza}en en door welke }cenrnerken van bet

recreatieve gebruik de ernst van de schade (rnede) bepaald wordt.

Op basis hiervan kunnen we onderstaancle lijst opstellen van de
belangijkste kenrr.erken van bet recreatieve qebruik die bepalend
zijn voor de schade;

—Net aantal rnensen die zich buiten de paden beoeven. Vodral deze

rensen verstoren de fauna en vertrappen de veqetatie.

-Let aantal nier-isen die ander schadelijk gecirac vertonen, zoals
hijvoorbeeld het los laten lopen van honden of het weqwerpen van

afval. Dit heeft onder andere onrust en vervuiljnci ten cevolce.

-Let aantal niensen die de rreest kwetsbare en/of de neest waardevolle
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gebiedsdelen bezoeken. In deze cjehieden zal de schade door de

recreatie het eerst merkbaar worden en/of het rneest ernstici zijn.

-Het aantal mensen dat het gebied op onaunstige tijden hezoekt,

hijvoorheeld in het voorjaar, s avonds en 's ochtends vroecT.

Deze mensen veroorzaken extra onrust.

—Jiet totale aantal bezoekers.Als er minder bezoekers in een

crehied komen zullen alle schadelijke cjevolcien minder zijn.

JIet bovenstaande samenvattend, kunrier. we stellen dat cie volgende

kenmerken van he.t recreatieve gebruik bepalend zijn voor de schade:

—het gecirag van de recreanten,

—hun verspreiding over het gehied

—het tijdstip van hun aanweziciheid,

-hun totale aantal.

In dit hoofdtuk zullen we nagaan hoe we deze kenmerken kunnen

beinvloeden. Daarbij zullen alle mogelijke manieren om het

recreatieve gebruik van een crebied te heinvloeden aan de orcie

koixen. 1k noem er enkele:

hot (tijdelijk) afsluiten van een (deel van een) gebied;

hot extra aantrekkelijk rnaken van bepaalde credeelten van eon
gebied zodat cie hoofdstroom van de bezoekers juist daar naar
toe gaat; het uitzetten van wandelroutes; het aanleqgen van
parkeerplaatsen; het scheppen van alternatieve rnogelijkheden

voor gedrag dat schac.Ie kan veroorzaken, zoals bijvoorbeeld het

beklimrnen van duinen; eventueel zelfs het scheppen van alter-

natieven elders voor het hezoek aan het hetreffende natuurciehied

voor bepaalde cateqorin bezoekers; het uitoefenen van toezicht

op de terreinregels; het geven van voorlichting, etcetera,

Niet in alle gevallen en niet in alle cjehieden zal bet nodig zijn

om alle in het hovenstaande crenoemde kenmerken te heinvloeden.

De mate waarin schade veroorzaakt wordt is meestal niet van alle

kenmerken van het recreatief crebruik even sterk afhankelijk.

In somriqe ciebieden zal het hijvoorheeld vooral eon hepaald

soort gedrag zijn waardoor schade veroorzaakt wordt. In andere

gebieden zal de meeste schade voorkomen kunnen worc3en door een

andere spreidincr van de recreanten over het gebied. Bovenclien

zijn niet al deze kenmerken even qemakkelijk te beinvloeden.

Tussen de verschillende crebieden zijn wat dit betreft grote

verschillen, afhankelijk van onder andere inrichting, liqgincr,

en het type recreanten die er kornen.
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Er zal steeds per gebiecl, afhankelijk van cie noodzaak en het te

verwachten effect van de rnaatreqelen, een keus credaan moeten

zorden uit de vele rrocjelijkheden cm het recreatief cebruik
te beinvloeden.

7.1.2 Directe en indirecte heinvlcedinc' van de recreanten.

De )'o\7encenoemde rnaatregelen verschillen niet alleen wat

betreft het effect dat ze zullen helben, we kunnen ze ook

onderscheiden naar de wijze waarop ze de recreanten hem—
vioeden. 1k wil daar even hij stil staan. Ilet gaat tenslotte
niet orr puur teclinische manipulaties waarhij alleen het effect
dat bereiJ'ct worcit telt. Het gaat uiteindelijk em verschillencle
manieren van beinvloed.ing van rrensen. Daarom is het hier zeker
niet zo dat het dod de middelen heiljcrt,

Een belanqrijke onderscheiding die we kunnen aanhrenqen hij het
heinvloeden van de recreanten is die tussen meer directe bein-

vloedincj en meer indirecte beinv1oedin.

Onder directe beinvioedinq verstaan we alle vormen van hem-
vioedinc van het recreatieve cebruik die door do recreanten
bewust als beinvloeding worden ervaren. Vaak zal de recrearit
deze heinv1oedii.g :als een beperking van zijn keuzemogelijkheden
ervaren. Voorbeelden van deze manier van heinvloedina zijn:
afrastering, bordjes verhoden toegancT, toezicht en toeqancis-

voorwaarden. Bij de meer indirecte vormen van heinvloedinci

daarentegen zal de recreant zich vaak niet bewust heinvloed

voelen. Voorbeelcien van cleze manier van heinvloedincj zijn:

aanleg van wandeiroutes, "weg1okkenvan de recreant uit kwets—

bare cTecleeltes door aanleg van uitzichtpunten of attractie-

punten, beperkte ontsluiting, voorlichtmncr.

Dc indirecte beinvloeding doet wat mninder onvriendelijk aan

en laat bij de recreant aithans nog de illusie van een zekere

keuzevrijheid bestaan, In het algemeen zal men als bet eniciszins
kan proberen de middelen die de keuzevrijheid van dc recreant
zichthaar heperken, te vermnijclen en te vervangen door middelen

die zijn keuzezonder dat hij zich dat hewust is,zullen veranc3eren.

Dit laatste zal men dan proberen te bereiken door voorlichtine of

door de recreant een andere (keuze—)situatie voor te schotelen

zodat hij ook tot andere keuzen 'komt, Dit laatste kan bijvoorbeeld

gebeuren door een andere inrichting van het terrein,
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Het onderscheid tussen clirecte en indirecte beinvloedinci is mijns

inziens van belang orndat het aanleicling geeft tot enkele interessante

discussiepunten. 1k denk dear1ij bijvoorheeld aan de vraaq of de

indirecte henaderinc beschouwd moet worden als meer manipulatief,

ais repressief tolerant, of juist als een positieve benaderincj.

We kunnen ons afvraqen welke methode uit een oogpunt van "bein-

vloedincrsethiek" de voorkeur verdient, We kunnen ens ook afvraaen

of het niet mogelijk is dat de recreant in de toekomst. steeds meer

de neiing zal vertonen om zich van alles wat planners en inrichters

zo mooi voor hem gerecreld hebben niets aan te trekken, juist orndat

hij zich ervan hewust is, dat het allemaal zo voor hem qeregeld is.

Hoewel ik in dit hoofdstuk, dat geheel aan de heinvloeding van de

recreatie gewijd is, niet meer op deze vraagpunten zal terucjkomen,

wil ik ze hier toch ter overweqinc noerpen.

7. 2 Be qeciraq van d e recreanten.

7,2.1 Inleiding: indelincj van deze paragraaf.

Gedragingen die schadelijk kunnen zijn voor de natuur zullen we

zoveel mogelijk proberen tegen te ciaan, In de hoofdstukken hier-

voor hebben we als dergelijke gedraingen leren kennen:

-het zich buiten de paden bevinden: niet alleen wordt alle

hetredingsschade hierdoor veroorzaakt, afwijken van de paden

brengt ook nogal wat onrust teweeg;

—andere schadelijke cedracjsvormen zoals: het los laten lopen van

honden, het achterlaten van afval, het meenemen of plukken van

bloemen en planten en het fotoqraferen en filmen van dieren als

dit niet op verantwoorcle wijze cjebeurt.

Er zijn in principe twee rnanieren te onderscheiden orn dit onge—

wenste edrag tegen te gaan:

-Door middel van inrichtingsmaatregelen. Hieronder versta ik in

dit verband alle maatrecielen die de fysieke eigenschappen of de

indeling van het terrein veranderen. Voorbeelden van derqelijke

niaatregelen zijn het aanleggen of opheffen van voorzieninqen,

het aanbrengen van afscheidingen, het verandere.n van het wecren-

patroon of de begroeiingsstructuur, of het scheppen van alter-

natieve mogelijkheden voor oncrewenst gedrag. Dergelijke maat-

recelen kunnen er voor zorgen dat situaties of activiteiten
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die cnciewenst gedracT met zich meebrenqen mincler vooricomen,

—-Door middel van op de prsoon van de recreant gerichte maat—

recTelen. e kunnen hierbij denken aan maatrecjelen of

activiteiten die erop gericht zijn de recreant door voorlicbtinci,

overreding of dreicring met sancties er toe te hrencTen zich cioe&

te çeciracjen. Voorheelden van derqelijke maatrecjelen zijn:

voorlichtincj (hezoekerscentrum) , tcezicht en hehordinci.

1k zal in het onderstaancle eerst naciaan welke inrichtinasmaat-

recielen genomen kunnen worclen err oncrewenst aeclrag tenen te gaan.

1k zal dit eerst cloen voor dc belancirijkste schadelijke gedraq-

vorrr: bet buiten de pac9en rraan, Vervolgens zal 1k hetzelfde doen

voor de overiqe schadelijke geclracisvormen. Tenslctte zal in bet

kort aanneqeven worden in hoeverre van de meer op de persoon

cerichte maatreqelen enia effect te verwachten is.

Bij bet heantwoorden van cle vraaq welke inrichtinqsmaatreqeler.
rrogelijk zijn cm het buiten de paden qaan te heperken zal ik als
volgt te werk cjaan.

lb zal eerst de factoren aangeven, die

a) door inrichtingsmaatreqelen heinvloed kunnen worden en waarvan

h)tevens vermoeci kan worden of vastgesteld is dat ze invloed hebben

op de mate waarin men buiten de paden qaat. 1k zal daarhij van

elke factor naqaan in hoeverre deze samenhanqt met het huiten de

paden gaan.

Daarna zal ik op cirond van hetceen uit cleze puntscrewijze behandeljnc'

naar voren komt concluderen door welke inrichtincismaatrecielen het

buiten de paden gaan tegengegaan kan worden.

7.2,2 Factoren die samenhancren met het buiten de paden caan en die

mogelijk door inrichtingsmaatregelen te beinvloeden zijn.

Op grond van literatuurstudie en van eigen ervarinqen kom ik

tot de vo1gEnde lijst van factoren:

a.de drukte van het crebied,

b.de aanwezigheicl van wandelaars,

c.de aanwezicçheid van stationaire recreanten,

d.cie aanwezigheid van fietsers,

e.de nanwezigheid van kinderen,

f,de aanwezigheid van verblijfsrecreatieterreinen,
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qde annwezigheicl van speelterreinen en speelvijvers,

h.cle aanwezigheid van attractiepunten,

i.de visuele structuur van het terrein

en de duidelijkhe tcJ van in(]inr en de becjrenzincen.

Zoals uit hovenstaande lijst hlijkt ben ik er van uitegaan dat
niet alleen de eigenschappen van het terrein door inrichtincjs—
rraatrejelen veranderd kunnen worden. Indirect kunnen inrichtines—
rnaatreeelen ook cjevolcren hebben voor de mate waarin verschillencJe
recreatie-activiteiten en verschillende typen recreanten in het
ciebiecl voorkcmen. Aldus kunnen we door inrichtincismaatreoelen
ook enige invloed uitoefenen op het aantal fietsers, wandelaars,
stationaire recreanten of spelende kinderen in bet eehied.
e zullen daarom ook enice aandacht hesteden aan de vraac weike

activiteiten het sterkst sarnenhanuen met het huiten de paden aaan.

Dc bovengenoewde factoren zijn in hun invloed op het buiten de

paden ciaan in veel cjevallen niet onafhankelijk van elkaar. Ze

kunnen elkaar vci;3terken of verz ::en, In f;'ir:celoc—uinen
kwarn ik bijvoorbeeld tot de conclusie dat bet buiten de paden ciaan

vooral optrad rond plaatsen waar mensen lancrere tijd vertoefden

zoals rond kampeerplaatsen, picknickplaatsen en sDeelterreiner. en

rond plaatsen waar mensen zich "zornaar ercrens" met klapstoeltjes

en dercjelijke installeerden. Dit verhand trad. echter voornawelijk

op in terreinen wet een hepaalde herroeiincjs— en inrichtincTsstructuur,

(Een half open begroeiingsstructuur en onduiclelijke grenzen en

overcjancjen) . De aanweziqheid van kinderen bleek dit verhanc1 te

versterken. Waar dit mogelijk is zal ik darorr hij het hehanc7elen

van de in het hovenstaande eenoeede factoren ook ineaan op eventuele

verstorencle inviced van andere variabelen die rroceliik op het

hestudeerde verhand van ir.vloed zijn, Uit d.c hestudeerde literatuur
ken echter lanc- niet altijd. d.c mocjeli.jkc inviced. van deze andere
variahelen nacecjaan worden,

Bij bet besproken van d.c boveneencemde factoren zal niet altijd.
een direct verband gelegd kunnen worden tussen het aantal rr.ensen

buiten de paden en deze factoren, Soms zal het huiten de paden

gaan afgeleid worden uit de in het terrein aeconstateerde hem—

vloedincsverschijnselen, zoals kale plekken, wilde paadjes en

dercjelijke. Het verhand tusen deze heinvloedincisverschijnseen

en bet huiten de paden gaan is echter nietoveral even stork.
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Immers ook de kwetshaarheid speelt een rol, Het is theoretisch
moçelijk dat in een weinij kwetshaar gehied velen huiten de paden
lopen zonder dat dit beinvloedinq van het terrein ten qevolce heeft,
tcnJjl in een zeer kwetshaar terrein het cmgekeerde het c'eval ]n
zijn.
In do praktijk zullen kwetshaarheid en het buiten do pacien caan
echter zeldon op deze wijze samen caan. Een hocre kwetshaarheid
aat, zoals in hoofdstuk 5 op versch±llende plaatsen is ciebleken,

vaak samen met een grotere aantrekkelijkheid (droqe, zonnicTe

hellingen, stuifzand, venoevers, cle zeereep). In een kwetsbaar

qebied zal het zichzelf versterkende proces van bet ontstaan van

paadjes leiden tot verdere betredinc en bet ontstaan van noe reer

paadjes etcetera, het sneist optreden (zie hie.rvoor ook 52.3, hlz.7C

Verder is de vertekening die kan optreden, door in plaats van

naar do mensen buiten de paden, naar hun sporen" in het terrein

te kijken, niet zo ernsticl. Iiriiiers de richtino aarin doze

vertekeninq plaatsvindtis zodanig dat juist bet buiten de pden

gaan op kwetsbare plaatsen erdoor een groter qewicht krijcrt.

Een dergelijke vertekening is veel minder erq dar. een vertekenine

in de omqekeerde richting

Over de samenhang tussen het aantal nensen dat .huiten de paden

aangetroffen werd en de beinviceding van het terrein zijn wel

enkele onderzoekgegevens:

-Van cler Linden (1980) vercieleek in drie ctebieden in het

Noordhollands Duinreservaat de pacldichtheicl en bet aantal

bezoekers huiten dc pacien. Deze bleken praktisch recht

evenredig met elkaar te zijn.

-In Dwingeloo—Ruinen constateerde 1k een cluidelijke samenhanq

tussen het voorkomen van veel wilde paden en kale.

plekken en de waarnemingen van nensen buiten de paden (Addink,1980

Bij het bespreken van de invloed op het buiten c1e paden gaan van de

hiervoor cenoemde factoren a t/m j wil 1k mijn eicen hevindincien in

Dwinqeloo-PUinefl (2\ddink, 1980) als uitcTancspunt nemen en die

verqelijken met uit ander onclerzoek afkomstiqe cecTevens.

In Dwingeloo-Puinen heb ik geprobeerd oir zicht te krijgen op de

factoren, die mogelijk van invloed zouden kunnen zijn op het huiten

de paden gaan 1k heb daartoe een viertal kaarten opqesteld;

--Een kartering van de wilde paclen en kale plekken.

-Eer kartering van het bos -en vecTetatietvpe
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-Een kaart waarop de recreatievoorziefliflgefl staan aancjecreven.

—Een kaart waarop de spreidinq en bet gedrao van dc recreanten

staan aanqecjeven,

Dc laatste kaart is ciebaseerd op 712 waarneminçren van roepen

recreanten, op verschillende dagen van het jaar Deze kaart is

op zodanige wijze tot stand gekomen dat ze de situatie weergeeft,

die zich voordoet omstreeks einci-juni hij 19 graden en half tot

zwaar bewolkt weer Op basis van cleze kaart heb ik geproheerd het

ciedrag, en in het hijzonder het huiten de paden ciaan, in verhand

te brengen met de mate van beinvloeding, de aanweziqe voorzieninefl,

en dc hegroeiingsstructuur.

a.De drukte in het qebied.

Er was in DwingelooRuinen geen duidelijk verhand tussen het

percentage mensen dat buiten dc paden aanaetroffen werd en de

totale drukte in het betreffende crehiede Van der linden (1980)

constateerde in bet Noordhollands Duinreservaat dat iren in

mmnder drukke en afgelegen ciehieden relatief vaker huiten de

paden was dan in de drukke ciebieden. l-\ls rnocrelijke verkiaring

hiervan wordt gedacht aan een cierinqere sociale controle of

een avontuurlijker type recreant in de rneer afgelegen gebieden.

b.De aanwezigheid van wandelaars.

In DwingeIooPUiflefl wercien in aehieden waar uitsluitend wandelaars
en stationaire (zittende) recreanten werden aanqetroffen weinicY

mensen buiten de paclen genoteerd In deze terreinqedeeltes werd

ook slechts op enkele plaatsen heinvloedinq van de vecietatie

cjeconstateerd. I'eesta1 ciinc het dan om een nieuw ontstaan wegcretje

'naar een yen naar de top van een heuveltje, of naar een ander

aantrekkelijk punt.

iit diverse onderzoekingen (Aleva, 1973, van der Linden, 1980,

boderkerk, 1972, Stedebouwkufldiqe Studiegroep Terschelliflg, 1973,

Werkgroep Recreatie van de Landelijke VerenigincT tot Behoud van

de Waddenzee, 1977) hiijkt dat vooral hoge duinen en toppen van

heuvels waar een pad langs loopt,en ook de cluinen van de zeereep,

graag bekloirnTien worden. Dit laatste cjebeurt dan om het uitzicht

riaar de zee te bewonderen of om een doorsteek neiar bet strand te

maken. Aleva (1973) constateerde dat bochten werden afqesneden als



van te voren c3nic1elijk was woar men naar toe moest. Vn der Linden
(1980) constateerde in het Noordhoflards Duinrrservaat do meeste

bcinvloedincj op die plaatsen waar een pad de eerste c'uinenrij voor

hot ecrst dicht nadert en waar een pad uitkomt op een, achter de

eerste duinenrij, evenviiidicj ann de zee lopend pad. e rroeten er

echter rekeninq mee houden dat de hone paddi chtheid van de zeereep
nede veroorzaakt wordt door dc hone kwetsbaarheid ran dit duinoec1ne

1.ls oplossinoen die rorielijk de betredincT van de zeereep tenon
)cunnen oaan worden door cnder andere Poderkerk (1978) en van r3er
Linden (1980) cienoemd: het zodanio traceren van paden dat doze
niet lancjs hoge duinen lopen, en het inrichten van uitzichtc1uinen,
eventueel ecomhineerd met het aanleggen van rneerdere strandslaoen
voor wandelaars.

Volgens Poderkerk is eenooede beoaanbaarheid van de paden ock van
inviced op het huiten de oaden naan van wanc9elaars. Ms de of fici1e
paden goed Lecjaanbaar zijn heeft rren minder do neiqino orn van deze
paden af te wijken (Roderkerk, 1978)

c.De aanweziç3heid van stationaire recreanten.

DwincTeoo-Ruinen waren een nantal vrij ruim opnezette parkeer-
plaatsen.Er stonden picknicktafes en ze werden vaa}: oehruikt om
er wat te zitten en te picknicken. De parkeerterreinen hadden een

vrij natuurlijke berroeiinq, Doze parkeerplaatsen waren cmrinod

door rneestal vrij dichte en sors mincTer aantrekkelijke hcssen,

Pond doze parkeerplaatsen werden nauwelijks nensen huiten de paden

woarcjenonen en er word riauwelij)'s invloed op de veqetatie qeconsta-

teerd.. Niet ver daar vandaa in een zeer oeaccidenteerd terrein
oan de heiderand met jeneverhessen en vlieodennen, parkeerden ook
veel mensen hun auto om daar rustig te naan zitten of vandaaruit
te oaan wandelen, In dit gehied werden veel reer mensen huiten het
pad nanqetroffen en werd meet invloed op de vecietatie cieconstateerd

In reyendel is d.c nate van heinvloeding en de paddichtheid
geinventariseerd. Hier is cok de spreidino en het oedrao van de
recrcanten op kaarten gezet,Ik vermeld de volgende citaten:
"Van weinig heinvloed tot sterk beinvloed terrein neerrt bet
aantal mobiele recreanten toe met eon factor 5,4 en bet aantal
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stationaire recreanten et een factor

Schac1e aan de vegetatie blijkt in veel sterkere mate met

stationaire dan met rnoriele recreanten samen te hangen".

(r.civiescjroep Recreatie Sociologisch Onclerzoek eyendel, 1978,

(hlz.77)

Uit deze constateringen kunnen we niet zoncier meer concluderen

dat de beinvloeclIng van de vegetatie voornamelijk door de staticnaire

recreanten wordt veroorzaakt. Het is nareli1k heel coed noe1ijk dat

r:oTtele recreanten onder invloed van landschap en hecroeiingstructUllr
juist op dezelfde pleatsen buiten de paden aaan waar de stationaire

recreanten clraacf vertoeven. De xrogelijkheid van een dercielijk verand
zou hijvooreeld afreleid kunnen worden uit dc volciencie constatorinc

van van der Linden in het Noordhollands Duinreservaat: "Staticnafre

recreatie huiten de naden, hoewel weiniG waarcTenomen, vincit ou c1ezelfde

oaden plaats waar oo nohiele recreanten huiten de naden craan".

(van der Linden, 1980, blz,53).

Nijns inziens hlijkt uit deze constatering in elk geval heezeer

het cedrag van zowel de irohiele als de stationaire recreanten

bepaald wordt door het landschap en de begroeiingsstructuur.

De stationaire recreanten vestigen zich hlijkhaar juist in die

gebieden die ook uithodiqen om huiten de paden te lopen. In

Meyendel bleek bijvoorheeld dat hoe dichter de structuur van c1e
begroeiing was, hoe minder stationaire recreanten er werden waar-

cenonen (Adviescommissie Recreatie-Sociologisch Onderzoek eyendel,1978)

De vraag of het nu de stationaire of de mohiele recreanten zijn

die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de betredincis-

schade kan gemakkelijker beantwcord worden rret hehuin van de docr

van der Linden (1980) in het Noordhollands Duinreservaat verzaivelde
c'ecTevens. Na enig rekenwerk gebaseerd op 11029 waarneirmncen in vier
deelgehieden hlijkt duidelijk dat stationaire recreanten aanzienlijk

vaker huiten de paden eangetroffen worden dan nobiele recreanten.
Van de totaal 8654 aangetroffen mobiele recreanten bevonden zicb

8,2% buiten de paden. Van de 2375 stationaire recreanten hevonden

zich 31,4° huiten dc paden. Het percentage mobiele en stationairo

recreanten dat in de verschillende gebieden buiten do paden werd

eangetroffen liep uiteen van respectievelijk 4,7 tot 22 en van

12,6 tot 75%.



186

Flier}'ij moet echter wel opciererkt worcien, dat de rcie1e recrertten
in hut alrei.een vercier buiten het pad wercien annoetroffep dar du
staLtonaire recreanten,

Op basis van de hiervoor cienoercle oecevens kunnen we niet orr de

conclusie heen dat stationaire recreatie zeer waarscbijnlijk peer

schade veroorzaakt dan rrohiele recreatie. De cTrotere schadelijkheid

van de stationaire recreatie hancit onder andere sarren met het felt

dat ze juist in die qehieden plaatsvindt die cua berrceiinrsstructuur
ertoe uitnodigen cm buiten het pad te cTaan, De rirote schedelijkheid

van stationaire recreanten is ook we] enicizin te verwachten CD

van het in verschillende onclerzoeken cieconstateercie feit dat dci

stationaire recreanten in het aloemeen vaker verciezelci zijn var

jone kinderen, die n'eer de neiciincT hebben cm huiten bet pad to ciaan.

d.De aanwezictheid van fietsers.

Lanqs de fietspden in Dwinqe1oo-Puinen werd slechts op één pleats,

bij een aantal vennetjes, eniqe beinvloedirq qeconstateerd. Deze

plek werd rege1matic cjehruikt door fietsers or or even nit te rusten.

Voiqens van der Linden (1980) veroorzaakten (afcrestante) fietsers

weinicj betredincrsschacie in bet Noordhollands Dutnreservaat. Op de

Waddeneilanden werd wel beinvloedincT lanris de fietspaden cieconLa-

teerd (Werkgroep Recreatie van cle Landelijke VerenicTincT ot Eehcud

van die Waddenzee, 1977) , echter voornamelijk op die peden die direct

achter die eerste duinenrij lopen. Blijkbaar kunner ock fietsers heL

hier niet nalaten or: do duinen te beklirr:en Ofi dO ze dicJk'aaracter
en hoorbaar aanwezicj is te zien

e.De aanweziqheicl van kinderen.

In Dwinqeloo—Ruinen wercien kincleren relatief paden
aanretroffen. Vooral qrotere reorganiseercle eroepen (schoolk]assen
en dercjelijke) waren vaak buiten het pad aan het spelen. Ze waren
claarbij steeds zeer luidruchtig. Dergelijke groepen werden vooral
aancjetroffen in die nahijheid van karnpeerterreinen met cjroeps—

accomodaties. De aard van die beinvloedinci in die nahIjheid van

dergelijke terreinen oaf vaak ook al een aanwijzino dat het hier

"kinderwerk' betrof: "hutten", ciegraven kuilen, met daarorrheen

vele kruip-door--sluip--door weggetjes.
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Qok van der Linden (1980) constateerde dat vooral kinderen huiten

de paden aancjetroffen werden.

f.De aanweziçheiC van verblijfsrecreatieterreinen.

In Dwineioo-Ruinen werden in de omcTevinq van verblijfsrecreatie—

terreinen vooral rnensen huiten de paclen aanqetroffen wanneer het

terrein qeen deugdelijke afscheidinq had met bet aanqrenzende

natuurgebied en wanneer dit natuurcjebied een visueel halfopen

hegroeiingsstructuur had. Opvallend was dat bet vanuit een

kampeerterrein uitstralende patroon van wilde paadjes soms

plotselinq ophield wanneer bet bij een grotere weg aankwam.

i-let leek alsof de rnensen zich dan verder door deze wea lieten
leiden.

Uit het rapport van die Werkcrroep Recreatie van die Landelijke

Verenicting tot Behoud van die Waddenzee (1977)konit heel duidelijk

bet verhand tussen verhlijfsrecreatieterreinen en die beinvloedinci

van die duinen naar voren. Uit die cjecevens van dit rapport kan

echter niet afgeleid worden of dit verband alleen veroorzaakt

wordt doordat het rond kampeerterreinen en dergelijke flu eenrraal

drukker is, of doordat hier ook relatief rneer mensen buiten cle

paden lopen en meer kinderen spelen. Ook in die Kennemerduinen

werden tussen de twee daar aanweziqe karnpeerterreinen cpvallendi

veel nieuw ontstane verstuivincTen creconstateerd (Poderkerk, 1961)

g.De aanwezigheid van speelterreinen en spartelvijvers,

In de wijde omgevinci van een spartelvijver die crelecien was in een

zeer aantrekkelijk heideqebied in Dwingeloo-Puinen, ret jenever-

bessen en vennetjes, werden bijna cjeen irensen aangetroffen die

gewoon over die paden aan bet wanclelen waren. flier werden vrijwel
uitsluitend groepen aanqetroffen, die buiten die paden zaten of
claar aan bet spelen waren, In Dwincieloo—Puinen werd cok relatief

veel heinvloedinr geconstateerd rond een theehuis met speeltuin en

rond een trimhaan,

Over die invloed van speelterreinen en spartelvijvers op hun directe

omgeving is verder weinig creschreven. In die JKennernerduinen werden
die ernstigste verstuivinqen qeconstateerd hij cle speelvijver ''t Wed

en bij bet restaurant ParnassiaEr waren echter ook speelvijvers
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waarbij niet huitengewoon veel kale plekken en verstuivingen waren.

(Roderkerk, 1961, Wijkhuizen, 1975) . In hoeverre beciroeiing, reiif

en inrichting hier van invloed zijn wordt niet duidelijk.

Staatsbosbeheer heeft in Drenthe geen cToede ervaringen opciedaan met

bet aanhrengen van zelfs eenvouciige speelvoorzieflingefl op picknick—

plaatsen. Deze leidcien tot een ander soort publiek en vetnieJingen

in de oirgeving (mondelinge mededeling, de heer C'.3cuw, amhtenaar

Staatshosheheer te Dwinneloo)

Fen van de oorzaken van de aantastincT die meestal vanuit speel-
terreinen plaatsvindt is het feit dat clerqelijke voorzienincen
JreestEl veel kinderen aantrekken. Deze zullen bun spelactiviteiten
vaak niet tot bet eigenlijke speelterrein heperken. In de
ennemerduinen bleek het percentacje kinderen tussen 1951 en 1959
te zijn cjestegen van 15 tot 30%. Ms oorzaak hiervan noernt

Foderkerk (1961) het cjereedkomen van de speelvijvers, die veel
kincleren trekken.

h.De aanwezigheid van attractiepunten.

Oncler attractiepunten verstaan we interessante punten en heziens-

waarc1igheden die niet in de eerste plaats aantreklzelijk zijn on

er te verhlijven iaar voornamelijk cm ze te bekijken. V'e kunnen

hierhij denken aan zaken als cudheiclkundige of cultuurhistorische

hezienswaardigheden zoals grafheuvels, hunnehedden, schaapskooien,

hczoekerscentra en dergelijke. J3ij tv7ee druk hezochte, maar niet

per auto hereikbare attractiepunten in Dwingeloo—Ruinen, een

schaapskooi en een radiotelescoop, werd praktisch nienand huiten

de paden aanqetroffen. Fr waren bier uitsluitenc3 wegen met een
cluicielijke hegrenzinq. Bij de schaapskooi was een qeleidincishekwerk
aangehracht. De visuele structuur van de heqroeiing was f open f
dicht.

i. Dc visuele structuur van het terrein en de duidelijkheid van dc

indeling en de beqrenzincien.

Op basis van nun bevindincTen in DwincTeloo—Ruinen, die ik eec1eelteli

al in het hiervoorgenoende heb vermeld, kwam ik tot de volaende
conclusie: men gaat bet meest huiten cle paden rond plaatsen waar

mensen, en vooral kinderen..langere tijd verhlijven, zoals rond

verblijfsrecreatieterreiflen, rond speelterreinen en spartelvijvers,

en rond. plaatsen waar mensen stationair recreren, echter mits de
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becjroe.tincrsstructuur en de overicie kenrerken van het terrein aan

bepaalle voorwarden voldoen. Men zal eerder huiten de paden eaan;

- wanneer bet omligende landschap en de beqrocninG een

visueel half—open structuur heeft, hijvoorbeelcl in een vrij onen

gebieci met veel re1if en in gebieden met een verspreic9e strui.k—

en hoomgroei; als bovendien bet voor verblijf besternde terrein

zelf open is (qeworden) zal de uitzwerrning noc oroter zijn

—wanneer de wegen en paden en de voor verblijf bestemde terrein—

gedeeltes niet duidelijk begrensd zijn maar aeleiclelijk in bet

eicjenlijk natuurterrein overgaan

Aldus konden door mu twee (uiterste) terreintypen onderscheicen

worden: bet ene nodicit de rrensen er am bet ware toe uit oni buiten
de paden te gaan, het tweede houdt de mensen daarenteoen "op het

rechte pad". In fiquur 7.2.2izijn heide terreintypen weergeceven.

Een aantal bevindincren van andere auteurs met betrekkinn tot dci

invloed van de begroeiingsstructuur op bet buiten de paden craan

zijn hiervoor bij cle behandelinci van de andere factoren, a tot

en met h, al vermelci. I-jun bevindingen bevestigen in bet alrern

mijn conclusies met betrekking tot de invloed van de begroeiinqs-

structuur op bet buiten de paden cjaan in Dwincelco-Juinen. Datzelfde

kan gezeod worden van d.c volcjende waarneminQen.

Op de Wadcieneilanc'en werd geconstateerd dat een vrij smalle bcsstrook

lancjs een kampeerterrein een afschereend.e werkincr bad op d.c uitzwerminq

van d.c recrearten vanuit het kampeerterrein (Werkgroep Pecreatie van

de Landelijke Verenicring tot Behoud van d.c Waddenzee, 1977).
Over de invloed van begroeiing rond perkeerterreinen op de mate van
aantasting van het omliggende terrein vond Aleva (1973) het volgende:
"Hoe verder men van een parkeerplaats afkomt hoe rninder men

beinvloeding vindt. De afstand tussen sterke beinvloedinc en weinie

of qeen beinvloeding verschilde naarmate d.c vegetatie opener of

dichter was. Parkcerplaatsen naast bet bcs hdden slechts paadj es
van een paar rieter lengte, terwiji langs d.c Kootwijkereq (nicer onen
ceLled) vercier weg inviceden werden cTevcnden" (hlz,19)

Dat de becjroeiinqsstructuur mede hepalend. is voor de mate van
beinvloeding wordt door verschillende auteurs beaard.
Volgens Geerlings (1967) en van der 7erf (1967) zal men weinig
buiten de paden gaan in dichte bossen of dicht struibriewas.
\Tc'lgens van der Linden (1930) gaat men vooral huiten dci pden
in wat nicer open geL]eden. Volgens van der Uerf (197) speelt
de overzichte1ijcheid eer. rol, waar deze er is mad't men doorsteen.
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Fiquur 72.2. Twee uiteste terreintypen onderscheider. naarde

mate waarir. c vensen bulLen e paden cTaan.

1• speel—
qç zitgelegenheid

of kaitipeerterrein
I

-''

ft
'/ I

B

half open

open of dicht
(dicht bos of
open vlakte,
weinicT relif)
duidelijk herken-
baar en becrrenst.

A
Open

half open
(veel relif,ver—
spreide struik- en
bootigroei)

onduidelijk, aller—
lel wegen, groot en
klein

idem

cluidelijke scherpe
oyergang0

we in i g

weinig

terrein bestemd om te
zitten en te spelen of
te kamperen.

ranclen van weqen en
terreinen

mensen buiten de paden

beinvloeding

her en der verspreic
niet duidelijk be-
grenst.

onduicielijk, gelei—
delijke overgancen

ye e 1

vee 1

1k zal nu nagaan in hoeverre deze waarnemingen en de hypothese
die 1k naar aanleiding daarvan heb opgesteld, met de beuindingen
van anderen overeenkomnen.

tpt4i
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Op de samenhang tussen het padenpatroon, de bearoeiincisstructuur

en begrenzingen enerzijds en bet gecirag en/of de heinvloedina van

het terrein anderzijds word in de meeste publicaties niet expliciet

ingeçaan.

Dot hot huiten do bader lopen, hehalve met de begroeiincrGstructuur,

cok samenhangt met de duidclijkheid van de hegreozincrer, is
aannemelijk al s we hedenken dot nen gen'akkelijk buiten do paden
verzeilri raakt in eon gehiod waar tallozE doodlopende paadjes zijn
en waar de overcjangen tussen paid en onhetreden terrein geeice]ijk
en onduicielijk zijn.Op de zichzelf versterkende wisseherkinG
tussen betreding en heinvloeding hen ik al eercier incjecraan,
namelijk in 5,2.3 op bladzijde 76

OnduicTelijkheid van hot paden en inrichtingspatroon zal ook leiden
tot eon onduidelijk en willekeurig gebruik var: het terrein, Ir. eon
dergelijk gehied vindt de recreant geen consecjuente en duidelijke en
soms verkeerde Dit in teoenste11ircr met eec
duidelijk en eenduidic inciericht gebied. Het gebruik van een
dercjelijk cjebieci wijst zichzelf als het ware, ien crebied met veel
wilde paden en her en der verspreide kale plekken en zandplekken,
geeft aan de recreant geen inforiratie of aanwijzincr over waar hij
wat zal cloen. Dc enige aanwijzing die een deraolijk gehied aan de
recreant cjeeft is dat alle activiteiten hier in principe overal
kunnen plaatsvinden, en dat hij zelf een keus meet rraken. Hierdoor
wordt cie aantastine noo verder aestirruleerd.

In verhand met het effect van onbewuste gedransaanwijzinr zijn de
resultaten van hot onderzoek van Hayes en Cone (1979, in van der
Linden, 1980) interessant, Zij evalueerden verschillenclp manieren
om het huiten de paden lopen in een druk bezocIt universiteitsoark
teen te aaan, Het ireest effectief bleek bet zcclanj nlaatsen van een
hek bij de incrang van het park, dat hezoekers cedwoncren waren het park
over een genlavejd pad hinnen te korpen. Volgens de cnderzoekers onder—
steunt dit de qedachte dat de eerste reacties en cledrarjnren in eec
oebied do belancrijkste zijn orrdat ze de verclere credracrmnren hem-
vloeden,
ls laatste noem 1k nog een vorm van begrenzing waarvan cok geblekenis dat ze het huiten de pacien eaan lopen kan tegen gaan; prikkeldraad.
Afzetten met prikkeldraad bleek op Texel (Uerkgroep Pecreatie van de
LVEW, 1977) en na het vertrek van Poderkerk in de Kennenerduinen
(Bootsma, 1977) en in de msterdamse Waterlejdinqgj0p (mededeling

van do heheercier, in Roelofs, 1975) zeer effectief te zijn,
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7.2 .3 Inn cii LinsriaaLrecj len om het buiten de paclen aan te heperken.

Op gronci van het voorafgaande kunnen we verwachten dat door de
hierna volcjencle inrichtingsrnaatregelen bet buiten de paclen caan
beperkt kan worden:

(1k ca er hierbij van uit dat in de nationale parken in het alcierneen

geen nieuwe voorzieningen zoals speelvijvers, cirote sneelterreinen

met sneeltoestel]en, tnirnbanen, en kappeerterreinen aancielerd zullen

wordon, en dat hestaande voorzienineen niet direct zullen worden

opgeheven als de noodzaak daartoe niet duidelijk is)

-Alle terreinen waar mensen lancjere tijd vertoeven zoals karrpeer-

terreinen, parbeer- en picknickplaatsen, speelterreinen en

speelvijvers en plaatsen waar gewconlijk veel stationair

gerecrecrd wordt, moeten zoveel mogelijk ingericht worden en

de orncjevinq incjepast worden als een type B oehied (zie fiauur

7.2.2 op blaclzijdei9O)
Waar dit niet moyelijk is en waar in de directe olvgevincr veel

onewenste beinvloeding is geconstateerd zullen deze terreinen

buiten gebruik gesteld moeten worden. Datzelfde cTeldt ook voor

de niet officieel aangewezen plaatsen die recielmatig voor

stationaire recreatie gebruikt worcien. Ilet opheffen kan hier

op eenvoudige wijze bereikt worden door deze plaatsen onhereik—

baar voor auto's te maken.

Voor terreinen die vooral gebruikt worden door (grote groepen)

kinderen, zoals terreinen met speeltoestellen of speelvijvers

jeugdkampeerterreinen en kampeerterreinen met crroepsverhlijven

geldt dit alles in nog sterkere mate.

J'ls cpheffen of anders innichten op korte termijn erg rnoeilijk is

en de schade vocrtcluurt kan rond de voor recreatie Eesten'de terreine

eventueel een deugdelijk hek geplaatst worden, ter hescherminci van

het aangrenzende natuurgehied.

aar nieu'ie parkeer—,zit--, of picknickplaatsen of conhinaties ervan

aancielecjd worden, iroet dat bij voorkeur op die plaatsen cieheuren waai

ze cenakkelijk als een type B terrein incjenicht en in de natuur

ingepast kunnen worden.
Vooral in half open gebieden meet er voor cjezorcTd worcien dat bet

verschil tussen pad en geen pad duidelijk is. iaar pa.clen lannzaarr
overgaan in het natuurgehied moet er voor gezorgd worden, bijvoor-

beeld door een greppel, takkebossen, of paaltjes met ijzerdraad,
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dat bet pad weer cluidelijk hecjrensd wcrdt.
Nieuw ontstane wilde paadjes moeten direct weer onhruikbaar of

onzichtbaar gerraakt worden,of "gelecraliseerd" worden.
De wecjen moeten goed becjaaribaar en duidelijk als zodanig

herkenbaar zijn.

De duidelijkheid en eenduidighed van het wegenpatrcon meet

sarr.engaan en ondersteund worden door eec duidelijke en een-

duidicje behordincj.

De bezoekers moeten in een duideiijke situatie terechtorren

waarin cluidelijke (niet noocizakelijk opvallende) qecirars-

aanwijzingen besloten licjcjen. an de plaatsen waar de hezoekers

het terrein binnen keren meet wat dit betreft extra aandacht

bes teed worden.

In het uiterste geval zal afscheiclincr met prikkeldraad in corhinatie

met verhoden toecTang borden hot buiten do paden lopen tecjen kunnen craan.

Bij interessante punten, waarvan te verwachten is dat rren die nraaci

van dichthij wil bekijken, moet een pad zijn waar1ancs men ze kan

hereiken. Is dit niet mocrelijk dan rroet ervoor crezorad worden dat

deze punten buiten het crezichtsveld hlijven.

Voor cle zee en hocTe duintoppen crelcit hetzelfde als voor interessante

punten. Ze moeten of buiten hot ciezichtsvelcl van de recreanten blijven

Of lanrs officiële paden bereikhaar ziin.

Paden evenwijdig aan de zee achter cie eerste duinenrij rnceten

vermeden worden,

Waar een pad voor het eerst de eerste duinenrj nadert, meet zo

mogelijk een officiee]. pad naar bet strand aar.aelecrd werden.

Paden viak langs hoae duinen zijn ook cinder gewenst. aar dit

mooelijk is kan eventueel eon van deze duinen tot uitzichtduin

worden increricht.

.4 inrichtingsnaatrecjelen on ander schadelijk cedrag tecen te aaan.

a.Spelen en lawaai rraken.

Spelen en schreeuwen en huiten de paden qaan zijn qedracingen die

in Dwincjeloo-Ruinen vaak in combinatie met elkaar voorkwamen. Ilet

waren vooral kinderen die spelend en schreeuwend aangetroffen werden
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in cie onqeving van kampeerterreinen, speelterreinen, spartelvijvers

en rond plaatsen waar men stationair recreerde. De eercler in 7.2.3

qenoericle maatrecjelen om het huiten de paden cjaan teaen te gaan

zullen waarschijnlijk ook het spelen en lawaaimaken kunnen heperken.

b, Het achterlaten van afval.

I:et 1ict voor de hand te veronderstellen dat dit voornamelijk

ciebeurt op en rond plaatsen waar mensen stationair recreren

en rond plaatsen langs wandeiroutes en fietspaden waar mensen

aewoonlijk even gaan zitten om uit te rusten (onder ander

2'leva, 1973) . Een bekend principe is dat afval afval aantrekt.

(onder andere floderkerk, 1961). Cok hier cieeft de situatie die

de bezoeker aantreft aan hem een qedragsaanwijzin. Dc heste

ranier om het wewerpen van afval in een natuurqebied teqen te

rraan is dus het schoonhouden van het gebied en het plaatsen van

afvalhakken op picknickplaatsen en Lij banken en dergelijke.

c .IIet los laten lopen van honclen.

ilet percentage bezoekers van natuurgebieclen dat een bend bij zich

heeft ligt meestal ergens rond de 20% (Dwingeloo—fluinen 19%,

Overasseitse en Hatertse vennen 21%, Meyendel 35%, Boswachterij

Schoorl 5%) (Addink, 1980, Teunissen en Thors, 1974, Pdviescrroep

Recreatie-Sociologisch Onderzook, 1970, Staatsbcsheheer, 1974).

In Dwingeloo-Puinen was ongeveer de heift van de honden aanqelijnd.

Dc fietsers vormen een catecorie bezoekers die zelden een bond mee-

ner:en.

Zoals we hiervoor gezien hebben kunnen loslopende honden zeer veel
onrust teweeg brengen. liet reenemen van honden, vooral bet los

laten lopen van honden, kan alleen tecengegaan worden door oo de

recreant persoonlijk crerichte iraatregelen, zoals voorlichting en

toezicht op de toegangsbepalingen. 1k kom hier in 7,2.5 op blz..1)5 op

terug.

d .liet plukken van bloenen en het uitsteken van planten.

Het plukken van opvallend r.ooie loemen za.l in de meeste qevallen
door toevallige voorbijgangers gebeuren. Pit kn eventueel vocrkcren
;crcn door een anciere tracerinc: van de pac'en en wellicht ccl deer
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in ce bloeitijd inforratinI:crder; te plaatsen, c1ie c vnor-ijcTaneers
op de toch al cpvallende planten attent rnken en die de rrensen
aansoren on: ze te laten staan. Teron het uitsteken of het plukken

van zelCzane planten door kenners en verzamelaars zal alleer' cnn

scherp toezicht nisschien jets kunnen uitrichten.

e Verontrustinci van dieren door fotoqrafen en natuurliefhelThers.

Pet oraniseren van excursies en de houw van een wildkansel, eeri
soort luxe uitkijkhut, hij een voederweide zou eventueel op een
alternatieve n.anier kunnen voorzien in de hlijkbaar hestaancie
Lehcefte on de dieren van nabij te zien en te fotocTraferen. Op e
lioqe Veluwe zijn n-ct de houw van een wildkansel cioede orvarinneri
opgedaan. Pit heeft ten qevol gehac7 dat het cTrofwilcl elders in
het park neer net rust gelaten werd (Ter Peide en Zinqstra, 1974)

Verder zullen we deze vormen van verontrusting moeten proheren
tegen te qaan door toezicht en voorlichtinci.

.2.5 3einvloeciinq van het ciedrag van de rcreant door voorlichtinn,
toezicht en beborciincr.

Pehalve door het veranderen van de situatie waarin de rpensen
recreren, kunnen we het ec1rag ook heinvloeden door Pcvencienoende
rneer op de persoon van de recreant gerichte naatree1en. Cm iets
meer te kunnen zeggen over het effect van deze rraatrecelen zou 1k
me eicenhijk eerst moeten verdiepen in de vrij uitgelT'reide literatuur
over het onderwerp gedragsbeinvloeding. 1k heb dat niet cjedaan.

Dc hier vermelcie en aan deze literatuur ontleencie cecevens zijn

grotendeels overcjenomen uit het onderzoeksrapport van van cler Linden

(1980) . Van der Linden heeft zich in zijn studie over het recreatie—

gedrag in duingebieden wat meer in de cTedranspsycholociische

achtergronden verdiept.

a.Voorlichtincj.

Do bedoelina van voorlichtinq, zoals die onder andere in bezoekers-
centra zal worden gegeven, is: "Dc recreant zoclanirT te heinvloeden
dat hij bij zijn recreatiegedrag rekening cyaat hcuden met de natuur

en dat hij ervan overtuigd raakt dat het de rroeite waard is hear te

behouden" (Nota bezoekerscentra, aeen jaartal, in van der Linden, 1980)
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Paarnaast kan voor1ichtinc ook belancjrijk zijn orn de bezoekers

heqrip bij te hrencjen voor heperkencJe maatregelen ten aanzien van

de recreatie.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veranclerinci van houc1inc

qeen voldoende voorwearde is voor edragsveranderino (van der

Linden, 1980) . Len hoge mate van rnilieubesef kan samenqaan met

rrilieuonvriendelijk gecirag, ais een irinder schadelijk ciedracj voor

de recreant mnincler bevredigincr en mneer moeite en kosten opievert.

Voorlichting zal alleen onder hepaalde orrstandicrheclen effectief

kunnen zijn: namelijk als bet rnilieuonvriendelijke credracT

uitsluitencl veroorzaakt wordt door een gebrek aan kennis over

de gevoiqen ervan en/of doordat er geen rnilieuvriendelijke

alternatieven bekend zijn, terwiji de qeqeven informatie een

relatief weinig kostende oplossing aandraacTt (van der Linden, 1980)

Ter Heide en Zinqstra (1974) veronclerstellen een yen-and tussen het

betalen van een toegangspnijs en het ciedracj van recreanten. Of

dit verhand hestaat is niet uit onderzoek bekend. Let is moqelijk

dat recreanten die toegang betaald hebben, zich rneer hewust zijn

van de "waarde' van de natuur. Voordeel van bet verstrekken van

dag— of jaarkaarten is dat hieraan een bepaalde voonlichtino

qekoppeld kan worden. Van den Ploeg (1979) noemt zelfs de

mogelijkheid van toelatincr op basis van milieudiploma's. Dit

lijkt mij wat erg ver gaan. Een voordeel van het toelaten op

basis van jaarkaarten is dat het intrekken van de jaarkaart hij

overtreding als sanctie gebruikt kan worden.

— 1,,_

h. Toe z i ch t.

Let uitoeferien van oe1zicht en bet uitdelen van bekeuningen kan cle

kosten van milieuonvniendelijk credrag wellicht hocrer maken. Over cle

effectiviteit ervan in natuurgehieden is echter weinics hekend.

VolcTens Salman (1979) heeft do uitbreiding van bet aantal hewakers

in Berkheide en het uitdelen van boetes hijzonder gunstice effecten

crehad. De Knegt (1979) vermeldt dat in het duinciehied tussen

Scheveningen en IJmuiden de effectiviteit van bet hordje "verhoden

toeqanq, artikel 461's op zich niet zo erg aroot was, maar sterk

afhing van cle bewakinq.
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c. Bebording.

Zoals we hiervoor al gezien hebben, zijn het niet alleen de op

borden geschreven teksten die functioneren als aansporincr tot een

hepaald gedrag. Ook handelincren van andere rrensen en omcevincs-

condities kunnen als zodanig functioneren (Bell en anderen, 1978,

in van der Linden, 1980) . Ve kunnen hierhij denken aan sporen van

het gedrag van anderen zoals wilde paadjes en zwerfvuil. De

verschillende aansporincjen in een gehied zullen zoveel rroGelijk

een duidelijk en consistent ceheel rroeten vorrren cm effectief te

zijn. Eeri Lorcije met "niet betreden" terriciden van taflose inelopen

wecjcjetjes,evenals een bordje "natuurreservaat" naast een

trn'baan of een speelweicle, kan moeilijk serieus cencrnen worden.

Uit een onderzoek onder een selecte populatie bleeh dat de efectivi-

teit van een aansporincT op borden rrede afhankelijk was van de

hewoording van de booclschap (Reich en Robertson, 1979, in van der

Linden, 1980). Het bleek dat borden met qe- en verboden mmnder

effectief waren, dan borden die ppe]1eerden aan Lij do bezoekers

aanwezige waarden en notiren. Pcderkerk deed soortcelijke ervarinqen

op in de Kennerrerduinen (Roderkerk, 1972) . Volgens hen zijn borden

het meest effectief:

-als ze door vorrrcjeving en hewcordincren niet autoritair aandoen,

-als ze de hezoekers op alternatieven wijzen voor het natuur-

onvriendelijke gedrag,

—als ze de bezoekers uitlegt waarom hepaalde gedracTircjen niet

toecelaten kunnen wcrden

Volgens Wijkhuizen waren echter de door Roderkerk eolaatste borden

weinig effectief. Hij wijst ook op hun juriclische vrijhlijvendheid.

(Wijkhuizen, 1975 ) . 1k vraag ire af of er hij Reich en Robertson en

ook bij Roderkerk niet een tecenstelling wordt cTesurTcereerd die er

niet is. Ook op zogenaamde autoritaire borden kunnen heel goed

alternatieven en verklarinqen gegeven worden, en cok autoritaire

borden kunnen appelleren aan hij de hezoekers levende waarden.

Een Lord van Rijkswaterstaat met de volgende tekst is hiervan

een voorbeeld.

"W A T E B K E R E N D E D U I N E N
Verstuivingsgevaar
Duinwerinc helopen = zeewerina slopen

verhoden toeoancj art.461 ''1.v.S."
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Dit bord dat op Texel SOThS in corrbinatie met prikkelclraad werd

gehruikt bleken niensen te respecteren vanuit een hocie waarderinc

voor de duinen (Enqute Staatsbosheheer, 1970, in Werkuroep Pecreati€

LVB%, 1977).,In Dwincjeloo—Puinen bleek het vriendeiijke hordje

"niet hetreden s.v,p" minder gerespecteerd te worderi dan bet rreer

autoritaire "niet hetreden". Overtreders hij bet eerste hcrdje,

heriepen zicb tegenover de terreinopzichters op het feit dat bet

bier slechts een verzoek betrof (rnondelinge riededeling heheerder,
R.Schuiliny).

Op basis van het bovenstaande kunnen we concluderen dat hehordinq
aari de volgende eisen rnoet voldoen:

-de borden rnoeten duidelijk zichtbaar geplaatst zijn.

-de behording moet in het hele ebied consequent doorgevoerd zijn.

—de bebording moet in overeenstemniin zijn met de overige ciedracs-

aanwij zingen.

-op de borden moet uitcielead worden waarom iets niet toeciestaan is

of niet gewenst (bijvoorbeeldRustgebied voor trekvociels. L5t ze

met rust")

-appelleren aan bij de hezoekers aanwezige waarden ("Help iree dit

natuurgebied schoon te houden.'").

-er moeten zo niogelijk alternatieven aanqeceven worden ("J3eklim

bet duin hier niet, verderop is een uitkijkduin").

-er moet duidelijk aangegeven worc3en, dat het om een bij de wet

cesanctioneerde maatregel gaat en dat overtredinci gestraft kan

wcrden ("artikel 461, controle, overtreders worden aestraft")

7,3 -Beinvloeding van de totale drukte

7.3.1 Inleidinci.

Het heperken van de totale bezoekersdrukte van een natuurgebied

is een clobale en weinig cjerichte rraatreqel. 21s de drukte in

een natuurciebied "over de hele linie" vermindert hetekent dit

dat zowel de schadelijke als de onschadelijke gedracincien rrinder

zullen voorkomen, en dat zowel de kwetsbare als de vinder kwets-

hare terreinen minder zullen worden bezocht en dat bet zowel op

cjunstige als minder cjunstige tijdstippen rusticier zal zijn in

bet cehied. Orn deze reclen zullen we in het alciemeen aan de op

een bepaald gedrag of een bepaald gebiedsdeel gericbte raatrecelen
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do voorkeur geven hoven rraatregelen die er op gericht zijn
do drukte overal in het qehied, onafbankelijk van de activiteiten
of het gedrag van do recreanten, te heperken.

In do praktijk zullen echter de r'aatreaelen die in de eerste plaats
bedoeld zijn cm de totale drukte te verrninderen n'eestal niet vooralle terreincrecleeltes en voor alle qedragsvormen ciEzelfcle uitwerking
hebben. Zo zullen veel aaatrece1en die in dit hoofdtuk aan de orde
zullen komen en die in de eerste plaats crop crericht zijn on' de
totalo druhte to verminderen voora] qovolgen hebben voor de drukte
van hepaalde c1elen van hot r:eh'ied en dus ook voor de spreidinc.
iJet is on deze reden dat ik bier eerst de noqelijkheden crr de
totale drukte te beinvloeden zal bespreken. Bij bet bespreken
van de moqelijkheclen cm de spreidinc van de recreanten over betcehied te beinvloeden (in 7.4) zal ik dan zo nodici teruq kunnen
verwijzen naar hetcieen ik hier behandeld heb,

Van dc volgende factoren kurnen we verwachten dat ze invloed hebben
op de totale drukte;

-de bereikhaarheid en do liqging,

-de aanwezicthejd van voorzieninqen,

-de aanwezictheid van attractiepunten,

-de bekendhejd van bet gebied,

-de toeqangsvoorwaarden,
-de aànwezictheid van aantrekkelijke alternatieven elders.

We zullen hieronder naqaan in hoeverre deze veronderstellincTen
juist zijn. Verder zal aangegeven worden, aithans voor zover dat
niet zonder meer d.uidolijk is,op welke wijze deze factoron hem-
vloed kunnen worden,

Nogmaals: het is niet de bec"oeling, orn in dit hoofdstu}: al cen
uitgewerkte keuzo to doen tussen de verschillende oe1 ijke
maatregelen, Deze keuze zal steeds afhankelijk zijn van de
mogelijkheden en noocizakelijkhecien in do verschillende qehieden.
I-let is do hecloelinq dat hier een overzicht cegeven wordt van do
moqelijkheclen die er zijn cm de totale drukte te beinvloeden en
van de ervarincien en cnderzoekgecievens die op doze moqelijkheden
hetrekkinq hebben,
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Ferst zal ik wat cijfermateriaai verrnelaen orn een indruk te ceven

van cie drukte in verschillende natuurqebieclen. DC hieronder

gegeven druktecijfers zijn uitgecirukt in aantal hezoek.ers per

hectare per jaar. Dc drukte op topc1aen is enrreveer 1/60 (Udo

de Facs en van der Zande, 1977) tot 1/50 (herekend op basis

van qeevens uit Addink, 1980) van het totale jaarbezoek.

De jaarbezoekcijfers in dc duinen van Noord— en Zuid—Ilollanci

lopeii uiteen van 70 voor het Zwanenwater en 80 voor de

1\.rnsterdalT,se Waterleidingduineri tot 5 a 6000 voor !eyenc1e1.

(de Knecjt, 1979, Udo de Haes en van der Zande, 1977).

De cienidde1de hezoekersdrukte van de totaal 6630 hectare

opn:cjeste1d duingebieci tussen IJrnuiden en Schevenincten was 635.

(dc Knegt, 1979). Voor andere gebieden waren deze cijfers:

--Ilet Noordhollancls Duinreservaat;200 (Udo de Ilaes en van der

Zande, 1977).

-Dwinçeloo-Puinen:47;gebaseerd op een voor natuurqebieden

ctancjbare circulatiefactor (=totale aantal bezoekers/rnaxir.aal
aantal tegelijk aanwezicje hezoekers) van 2,5; fietsers niet
.rneegerekend;berekencl op basis van tellincren in voorjaar en
zoner 1979 (Addink, 1980)

7.3.2 Dc bereikbaarheid voor de dagrecreanten.

Zowel de ligging van natuurgebieden ten opzichte van d.e belanci—

rijkste hevolkingscentra als de bereikhaarheid door middel van

c-coede en snelle wegen spelen eec helangrijke rol hij het totale

aantal bzoekers dat een qehied trekt. De jaarbezoekcijfers per
hectare van de verschillencle cluincjebieden in Noord--' en Zuid—ITolland

(Roelofs, 1975, dc Knegt, 1979) en de herkornstverdeling van dc
bezoekers van verschillende natuurcTebieden (Adviescoiissie
Pecreatie-Socio1ocjisch Onderzoek, 1978, Teunissen en Thors, 1974,
Poderkerk, 1961) ceven cTiuidelijk a.an dat de hereikbaarheid en de
ligging ten opzichte van de bevolkincjscentra in hocie rate bepalencT
zijn voor de totale drukte in een natuurgebied. Van deze twee
variahelen is dc bereikbaarheic' het qerr'akkelijkst te beinvloeden,

bijvoorheeld door het (niet) aanleciqen of verheteren of zelfs het
afsluiten van belangrijke toevoerwegen.

I-let eventuele drukteverhogende effect op een ratuurcTehied van
goecle en snelle aanvoerwegen voor cTIe recreanten kornt waarschijnlijk
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voornamelijk tot stand doorciat de afstanci in kilometers, of de

reistijd erdoor verminclerd wordt. Net wordt niet veroorzaakt

doorciat daardoor het cjebied makkelijker te vinden is of doordat

daardoor mee-r mensen toevallicj in het qebied terechtkomen.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat het percentaqe recreanten

dat mm of meer toevallig in een hepaald natuuraehied terechtkcmt

gering is. De ireeste irensen heslissen thuis al waar ze naar toe

ccaan. In Dwinqeloo—Puinen was dit voor 85% van de hezoekers per

auto bet geval (Adclink, 1980) Op de Holterherq voor 74% (Heytze,

1973k)

Dat toevallige passanten nauwelijks een drukteverhociend effect

hehien blijkt onder anclere uit de invloed van tNV'B toeristenroutes
die langs of door een natuurgebied qaan, In DwincTeloo—Puinen bleek

slechts 3% van dc in het natuurqebied aanqetroffen groepen die per

auto gekorren waren ook op dezelfde dag dc 2\NWB toeristenroute te

rijden, In het gebied lanes de toeristenweg Holten/Nijverdal, die

een onderdeel van de Salland-route is, was cUt percentage 15.

(Heytze, 1973 B)

Dc ligging van grotere bevolkinqsconcentraties ten opzichte van

natuurqebieden is in het algeneen een vaststaand gegeven. el zal

er in de planning rekening mee qehouden kunnen worcien, dat do bouw

van woonwijken of do aanlecT van kampeer —of zorerhuisjesterreinen

op loopafstand van een natuurgehied een sterk Crukteverhogend effect
zal hebben op bet reest nabije terroineedeelte. Dit qehied krijqt
cian een parkfunct.ie. IJet zal veel vaker ciehruikt worden voor
kleine orrmetjes of om er te snelen of do honci ult te laten. Deze
invloed van woonciehieden werd onder andere geconstateerd in t'eyendel

(Adviesgroep Pecreatie-Sociolocisch flnderzoek, 1978) en bij de

Overasseitse en 1-Taterse vennen (Knoers en Korsten, 1978)

7.3.3 De aanwezicjheid van accomodatie voor verblijfsrecreanten.

Van de volgende factoren kunnen we verwachten dat ze medebepalend

zijn voor de mate waarin de aanwezigheid van vakantie- of weekend-

verblijven van invloecl is op cle drukte in een natuurgehied: de

ligginq ten opzichte van het natuurgehiecl, bet type accornodatie,

en dc tijd van het jaar, We zullen in het onderstaande naqaan of

dat juist is.

Net drukteverhogend effect van karnpeerterreinen blijkt sterk af te
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hangen van de ligging. In Dwingeloo-Ruinen werden twee grote

kanpeerterreinen vercjeleken wat betreft de frequentie waariree

hun gasten in bet dichtsbijzijnde natuurgebied werden aancTetroffen.

lIet eerste terrein was binnen bet natuurcjebied cjelecjen. Fet tweede

lag op ± 800 meter afstand van hetzelfde natuurgebiecl terridcien van

cultuurland. De nasten van het eerste terrein werden (in verhouclirici

tot hun totale aantal) bijna 10 keer zo vaak in het natuurqehied

aancjetroffen als de gasten van het verder wecj cjelecien terrein.

(Addink, 1980)

Uit onderzoek van Roclerkerk (1961) in de Kennemerduinen en van van

der Linden (1980) in het Noordhollands Duinreservaat bleek echter

dat. cle cjast.en van kampeerterreinen in deze cjebieden hehalve op bet

kampeerterrein zeif voornamelijk op het strand warEa aeoriënteerci

en niet op de duinen, Of ditzelfde ciok geldt voor de bezoekers \ran
kampeerterreinen op de Wadcleneilanden is n.iet bekend, :el werd on dez

eilanden rond kampeer- en zomerhuisjesterreinen veel heinvloedncr var

de bodern en de vec-retatie geconstateerd(\zerkcir.Recr,v.d.rvp, 1977)

Wat betreft het effect op de drukte in de nahijgeleeen natuur--

gebieclen rnaakt men wel onderscheid tussen verschillende typer,

vrhlijfsaccornodaties. Voiqens Willerns (1972) zouden karrneerders

van zeer grote kampeerterreinen die rijk zijn aan toecievoecide

voorzieningen het terrein gerriddeld mitider verlaten dan kampeerders

van andere terreinen. Bij mijn onderzoek in Dwingeloo-Puinen

heb 1k niet kunnen constateren dat relatief rneer rnensen van c7e

kleine kampeerterreinen in het natuurcjehied werden aancetroffen

dan hezoekers van grote terreinen. De gecjevens wijzen zelfs

enigszins in de tegenovergestelde richtincj (Addink, 1980).
Quarles van Uffort (1964) kort op basis van onderzoek in bet

Noordhollands Duinreservaat tot. dc conclusie dat rnensen die

huisjes huren meer erop uittrekken dan rnensen die hun eiaen

tweede woning hebben. Ikzelf constateercie in Dwingeloo-Puinen
dat er '.'nL betreft dc frequentie waarrree r'en in de orcievinq
wance1de cjeen of weinicj verschil was tussen kampeerciers met vaste

stanplaatsen en zocjenaamde vakantiekarrpeerders.

De invloed van vakantieaccomodatie is vack gebonclen nan een

bepaalde tijd van het jaar. In sorrmige gebieden, zoals de Wadden—

eilancien, is de vakantieaccorrodatie bepalend voor het hezoek aan de
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natuurcjebieden. In de meeste anderc cjebieden, ecl-ter, vormen de

vakantiegancjers alleen een groep van betekenis in de zonermaanden.

In DwingeloO-RUiflefl was dit ook het geval, Eind juni rraakten ze

op werkdagen 69% van het totale hezoek uit, en op zondacTen slechts

31% (Acidink, 1980) , In het cjebied lancjs de toeristeriweg Holten

Nijverdal lagen deze percentages in dezelfde orde van arootte.

(1-Ieytze, 1973 b). In het vcor de fauna kritieke voorjaar waren

het in Dwingeloofluiflen voornacelijk dagrecreanten uit cJe wijde

cr:cjeving die voor de drukte zcrgcien (Addink, 1980) . Het is te

verwachten dat het niet veel anders zal zijri in andere natuur-

getieden die ook door dagrecreanten bezocht woren. et nan.e op

de voor de fauna meest kritieke topdagen zoals rlcoie veorjaars—

zondager, Pasen, Hene]vaart en Piricsteren leveren de vakantic-

gangers relatief slechts een gerince bijdrage aan de drukte.

De meeste natuurcjebie('cn worden dan overstroord net dagrecreanten.
I-let heperken van de vakantleaccorrodatie zal dus juist op doze
kritieke rromenten in hot alger-een weinig effect hehhen cp de
totale drukte in een netuurgehied. Voor een overzicht van de

hezettingscjraad in de ioop van voorjaar en zoner van verschillende

typer. vcrbliifsaccorrodaties ver!ijs ik naar hijlaae 7.5.3 op

bladzijde 247.

3.4 De aanwezicheid van recreatienogelijkheden elders.

Het is een voor de hand ligende gedachte dat er r'irder mensen naar

een natuurgebied zullen gaan als er meer rrogelijkheden zijn voor

openluchtrecreatie elders. Daarhij kan geciacht worden aan eon eic-en
tuin, stedelijk groen, parken of aan cirote aangelegde recreatie-

projecten rret verschillende rrogelijkheden voor water, —cever, —en
landrecreatie. Dergelijke alternatievert kunnen wellicht de drukte

enicjszins van de natuurcjebieden afleiden,

In hceverre de drukte uit de natuurcTehiec'en afgeleid kan worden naar

aan te ]eggen alternatieven is rroeilijk van te voren te voorspellen.

Onderzoek dat hiernaar gedaan is doet ons echter verrroeden dat we

niet zo erg veel moeten verwachten van dergelijke "afleidincisrraneuvres".

Een van de redenen on de stad te ontvluchten en de natuur in te
trekker., zou de 1echte woonsituatie kunnen zijn, Een cnclerzcek

van Desoui van der T"eer en Spruit (1975) cieeft echter een aanwijzincj
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dat waarschijnlijk de behoefte om naar buiten te trekken voor

inwoners van grote steden niet zal veranderen als hun woonsituatie

wordt verbeterd.

In 1975 is door Katteler en Kroprnan onderzoek gedaan naar de vraac

of ireer recreatiemogelijkheden binnen de woonkern in de vorm van

groenvoorzieningen op wijkniveau, parken, trapveldjes, visvijvers

en dere1ijke de trek naar huiten zou verminderen. In zijn a1cereer-

held moest cieze vraari ontkennend heantwoord worden. Pet bleek dat. er

geen cjrote verschlllen waren wat betreft de trek naar buiten tussen

wijken eet zeer veel en iret zeer weinicj recreatievoorzienincen.
(zie onderstaande fieuur),

Fiuur 7.3.4.: Percentaje ondervraaciden da er vaak meer dan ifl ke,

op uittrekt; naar de recreatieve context in en orr. de

woonke rn

tO 20 30 40 50 % tO 20 30 40 50 60 %- I I I I
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no, a.n p,rk — 43% na ran pork
— 1 58%° .rn — (N — r o,conko,n
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n.Io parh +
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onko,r, — (383) re.nig on. nonnIo,. — I (136)

r .an p.r 31% ran won p.d 39%
noonlono +_1(1100) naoI on' nn,kocn +__1(408)

nb4j park +] 30% nabij park + 35%
neat on' onko,,, _ (4001 no.1 own .oonIn.,n — (197)

OOIUg. coninat ljanit.g, cnnta.I

apart baa inn 'von Icon n'.t a..
all.

,Innka noorkeon woo, ape. ankIr.crnatia
I

(Uit: Katteler en Kropran, 1975)

Nieuw çeschapen recreatiemogelijkheden vormden rreer een extra

mcce1ijkheic1 voor de bepaalde cjroep recreatief actieven uit de
bevolking, dan dat ze een nieuwe cateçjorie bezoekers trokken,
of dat ze een alternatief vorrrden voor andere activiteiten van

de recreatlef actieven.

Uit hetzelfde onderzoek bleek dat een ruim aanhod openlucht-

recreatiertogelijkheden in de vorm van bossen, attractiepunten

en parken, binnen een straal van 10 kilorreLer nauwelijks leidde
tot een rr;inder frequent aehruik van verder wecj gelecien recreatie-
ohj ecten.
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Alleen als de clirecte orr.gevincl van cle woonkern zeer slecht bedeelci
was, werd cUt enicjszins qecompenseerd door er vakerverder op uit te

trekken (zie onderstaande fiuur)

IUcuur7.34p:percentaqe inwoners dat regelmatiq (1 keer of vaker

per maand) huiten de woonkern recreert:per afstandzone.
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TotIll 28. .:.:..:::::.::;.:.::..:.:.:.:.:.: 36%

(Uit:Katteler en Kropman, 1975)

In 1977 deden Katteler en Kropman onderzoek naar de voorkeur van de

Nederlandse bevolkinci voor verschillende recreatievormen. Bij de

interpretatie van de resultaten van dit onderzoek moet opcerr.erkt

worcien dat resultaten van houdincconclerzoek een beperkte voorspellende

waarde hebben voor het latere gedrag (Azjen en Fishhein, 1977)

Het is een bekend verschijnsel dat als mensen naar hun wensen,

voorkeuren, of motieven qevraagd worden, zij cjeneicd zijn, sociaal

wnsc1ijke of sociaal cieaccepteercle antwoorden te geven. at sociaal
wenselijk is meet men daarbij onder andere of aan het cTedracr van
de hoge statusgroepen (statusaedraq) of van de interviewer. Dir deze
reden is het mogelijk dat in cUt onderzoek van Katteler en Kropman,
rnaar ook in andere onderzoeken naar de houding met hetrekkincT tot

recreatie en natuur, een beeld naar voren komt dat verschilt van

het werkelijke qedrag. Activiteiten,wensen en meningen die te maken
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hebben met a1eiT;eefl qerespecteerde waard.en als liefcle voor do natuur,

rust, jijeuvriende1ijkheid, onafhankelijkheid, vrijheid,, zich net

laten leiclen door geleidingsmaatregelen en derqelijke worden dan te

veel benadrukt.

is men dergelijko houdingen vergelijkt met het werkelijk cieconsta-

teerde cjeclraq dan valien vaak crote verschillen op en laat zich

bijvoorheeld wél leiden door wandeiroutes; men aat wél naar het.

dichtst bijzijnde natuurgebied en niet naar het mooiste dat. wat

verc'er weq ligt; men gaat wl met z'n alien qezellig passief ij

een drukke recreatieplas zitten. Dergelijke verschillen zuilen

in it hoofdstu]: recjelrratig geconstateerd \lorden.

tit het onderzoek van Katteler en Kropmafl (1977) )cwam naar voren

(at eon niet onaanzienhijk deel van de Nederlandse bevoikincj

afstancl aflecjgen ais jets positiefs ervaart. Door s].eclits 14 van

de cndervraariclen word de af te legqen afstan( als een belercrijke
factor genoemd )mij de keuze van het recreatie doel. Landschap,

ruirte en drukte kwamen uit (it onderzoek als veel helanqrijker
aspecten naar voren bij de keuze van het recreatiedoel. ls we
deze bevindingen echter vergeiijken met de druktecijfers van (.e
verschillencle Hollandse duingehieden dan blijkt toch dat cieze

houding, wellicht mecle uit tij(gebrek, niet aitijd in cTedrag
omgezet wordt. In deze duingebieden bleek namelijkhoe dichter
bij steden en hoe gemakkelijker hereihhaar, hoe drukker (de Knegt, 19T

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat er waarschijnlijk meer
'onbevredigde behoefte' is naar recreatievormen die ook in de

nationale parken uitgeoefend kunnen worden, dan naar eventuele

andere recreatiernocrelijkheden. Op basis van een steekproef onder

de gehele Necleriandse bevolking, kwanen Katteler en Kropman (1977)

tot de volgenc'e percentages van openauchtrecreatie activiteiten

waarvan men zei dat men die oraa vaker ha( v7iiien dcen:

-wandelen in een rusticr natuurqehied: 54%

-fietsen door een mooi landschap 40%

-naar een recreatieproject : 25%

-naar oever van kanaai, meer of plas: 11%

--zeilen of varen op het water 38%

-naar strand of natuurbad 24%

Het is echter dc vraag of deze "onbevredigde behoefte" lmij een

beter aanbod ook in qedrag omqezet zal worden. lis reden voor
het geconstateerde verschil tussen aedrag en hehoefte werci namelijk
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slec'hts door een kwart van de ondervraaciden het Gehrekkic'e anhod

of de te cjrote afstanci genoemd. \700r veel mensen waren er mm of

meer persoonsgebonden redenen, zoals bijvoorbee]d cjehrek aan tijd.

Ook in 7it qeval heeft de sociale wenselijkheid van de antwoorden

nogelijk een rol gespeeld,

De hier geconstateerde voorkeur voor recreatie in een natuurcebied

zou een rnoqelijke verklarinq kunnen zijn voor hetcieen in Bussloo

qeconstateerd. werd en wat eniciszins in tecjenspraak is met hetceen

door Katteler en Kropman in 1975 geconcludeerci is. Door de aanleq

van Bussloo, een groot ciagrecreatieproject rend een eeraven plas,

qina van alle recrelmatioe bezoekers van zwernbaden die in Bussioo

ondervraagd werden, 45% minder crehruik maken van de zwenbar3en, die

ze vroeger bezochten, Als helangrijkste reden hiervoor werd

opgeceven dat J3ussloo ruimer, natuurlijker en minder druk was.

(Gerritsen, 1978). Terwiji Katteler en Kropman in 1975 tot de

conclusie kwamen dat verschillende recreatievormen elkaar eerder

aanvullen dan dat ze elkaar vervaneen hlijkt cUt hier niet op te qaan.

oge1ij]c is het zo dat meer natuurlijker voorzieninqen eercler

hezoekers wegtrekken uit de ifincler natuurlijker voorzienincren dan

andersom,

Cegevens uit de praktijk over het effect van cle aanleq van

alternatieven op het bezoek aan natuuraehieden zijn irij helaas

niet bekend.

.3.5 Dc aanweziyheid van voorzieninqen.

Volgens onder andere ten Houte de Lange (1976) heeft in veel natuur-

qebieden het volgende proces plaats gehad

-ten eerste is het aantal hezoekers toecenornen.

-ten tweede zijn de aard en bet aantal voorzieningen hieraan aanepast.

-ten derde is bet aantal bezoekers wecierom gestegen, mede tengevolge

van het heter" voorzieninqenpeil.

-ten vierde zijneveneens tengevolge van de voorzienincTen ook andere,
rinder prir-air in de natuur cTeinteresseerde hezoekers aancetrokken;
er zijn mensen ret een ander soort mentaliteit en gedraq hinnenaehaald.

-ten vijfde is door debezoekersstroorn bet voorzieninqenpeil andermaal

aancjepast.

-etcetera, etcetera,
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Het :esLaan van het hiervoor genoeride mechanisme wordt ook door

anderuli esucjgereerd (onder andere Wohwi11 en Heft, 1977 in
van der Linden, 1980) P.oelofs (1975) komt na een vercjelijkinp

van 10 duincjebieden tot de conclusie dat de terreinen rret een

hoop voorzieninqenniveau het drukst bezocht worden.

Ilet lijkt mij echter dat we hier onderscheic7 moeten maken tussen

eenvoudige voorzieningen, zoals banken, wandeircutes, par:eerplaaLsen,

eventueel met een ecovoudipe zit— of picknickcelepenhcic1 en rinder

eenvoudie vcorzienincjen zoals crote speelweiden net speeltc'nstl len,

spa.rtelvijvers, triranen, restaurants, en derijelijke. Van de

eenvoudipe voorzieningen zou men kunnen zecjpen dat ze onderstewend

zijn hij het oenieten van de natuur doer de recreant. Van de minder
eenvcucltcje voorzieninpen zou nen kunnen zeggen dat ze rreer
ircpe.lijkhecien peven voor recreatievormen die niet prir'air op hot
nenieten van de natuur gericht zijn.

Volcjens Katteler en Kropman(1977)refereert de Nederlandse hevolkirr
hij de keuze van een recreatiec:ehied vooral aan aspecten als
landschap, ruimte en c1e 'ce verwachten drukte. Het te verwachten
vcorzieningenniveaU bleek veel cinder belanprijk. Cok in Dwineeloc
Puinen noer'.den cie reeste rnensen het landschap am hot helangrijkste

notief ow juist bepacide delen van een natuurpehied te bezoeken.

Do anT,1eziqheid van eenveudice voorzienincien zoals wanc'elroutes

en parkeer— en picknickplaatsen werd nauelijks als motief cienoend.

(Adclink, 1980)

Enioszins tegenstrijdig net het hovenstaancle is het feit dat uit

verschillende objectonderzoeken blijkt dat de neerderheid van de

mensen. die een wandeiroute volgt., thuis al van plan was dit te

ciaan doen. In Dwinceloo-Puinen was dit percentape 61% (Adclink, 19g0)
op de Holterherg 60% (Heytze, 1973 b) . Deze ponevens zouden crop

kunnen wijzen dat de aanweziciheid van wancleiroutes in hepaalde
delen van een natuurcebied op de betreffende terreirLGedeeltes wel

enicjszins een drukteverhecjend effect zal hebben. flefinitieve

conclusies hierover zijn echter op basis van doze cjecjevens niet

rrogelijk.

Knept (1979) kont na een vergelijkinp van de jaarbezoekcijfers over

de jaren 1953 tot 1978 van acht duingebieden tot de conclusie dat de

aanleg van neer dan eenvoudipe voorzieninger een toename in bet

totale bezoek teweecjbrenpt. In de Kennecerciujpn t leek de invloed
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van de aanlecj van speeiweiden en het graven van speelvijvers uit de

sterke sijging van vooral het aantal bezoekers via de incjanclen die

in cle nabijheid van deze voorzieninçjen zijn gelegen. Bovendien nan

door de aanieg van speelvijvers het percentacje kinderen tussen 5 en

12 jaar toe van 15 tot 30% (Roderkerk, 1961)

3.6 De aanwezigheicl van attractiepunten.

In het gebied Dwingeloo—Puinen trokken de daar aanwezige attractie-
punten, nameiijk een schaapskooi en een radiotelescoop een croot
aantal bezoekers. Beicie attractiepunter lagen aan de rand van bet
centrale heidecjebied en waren tot op respectievelijk 400 en 800

meter per auto bereikbaar. De n'eeste mensen die deze attractiepunten

kwamen bezichticjen liepen na hun hezoek aan de hezieriswaardicheid

direct weer terug naar hun auto. Slechts een zeer klein eantal

knoopte aan dit bezoek een wandelincietje door bet natuuraebied vast.
Cnceveer 18% van nile wandeiaars die op wandelafstand (tot 1 kr.)
van den van deze attractiepunten in bet natuurgebied werden aance
troffen zeiden descievraacrd dat ze, als de betreffende beziens,aar-
dicbeid er niet was reweest waarschijnlijk evencoed zcuden zijn
claan wandelen, maar dat ze dan near een arder redeelte van hetzelfde
natuurgebied toe cegaan zouden zijn. \Toor een kieine 80% had de nan-
wezigheid van het attractiepunt geen inviceci cead ot de keuze van
hun wandelcebied. Beide attractiepunten werden ieder door hijna 20%
van de fietsers in het hele natcuroebied genoerd als pun ten, aar
men in elk geval lanas wilde fietsen (Pddink, 1980)

Uit he bovenstaande kunnen we concluderen dat deze attractiepunten
in Dwingeloo—Ruinen waarschijnlijk niet zozeer een drukteverhogend
effect op het aangrenzende natuurqebied hadden near eerder een drukte

cjeleic"end effect. In hoeverre ditzelfcle ook voor soortcrelijke

aLtrectiepunben geldt is op groncl van deze beperkte aecievens niet ret

zekerheid te zeggen.

.7 De aanwezicjheid van parkeerplaatsen.

Door het aantal heschikbare parkeerplaatsen te beperken kan het

rnaxirnale aantal bezoekers enicrszins in de hand gehouc7en worden.

Daarbij rroet er wel vcor gezorgd worden, dat in de directe or-geving

geen treserve- parkeerplaatsen' in echerrren en dercielijke eanweziG

zijn. Cmciekeerci lijkt het rnij onwaarschijnlijk dat een ruim aanbod

van parkeerplaatsen een extra grote hezoekersstrocm zal aantrekken.
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7.3.8 De bekenc1heid van het gehieci.

Juist omdat de n'eeste mensen thuis al beslissen naar welk ciebied

ze toe zullen cjaan (Heytze, 1973, Addirk, 1980) is het te verwachten

dat het aantal bezoekers beinvloed kan worden door de bekendheid van

hot ciehied.

Door verschillende beheerders van duincjebiecien wordt het beperken

van de bekendheicl van het cjebied als reeie rnocjelijkheid crezien on'

het aantal hezoekers enigszins te beperken- (Roelofs, 1975)

Het is te verwachten dat alleen al door het feit dat een cebied tot

naticnaal park wordt verklaard dit gebied een cTrotere bekencTheid

zal krijcjen en dat hepaalde verwachtingen ten opzichte van bet c-ehied

gewekt zullen worden. Het nationale park zal op allerlei kaarten als

zodariig zijn aanciegeven en wellicht zullen on'ligcende horeca— en

verhlijfsrecreatiehedrijven in hun reclarr.e- en advertentieteksten

op de aanwezigheid van een nationaal park in hun ongeving ir.se1en,

In n'erika is het bezoek can gehieden die tot nationaal park besterrd

werden sterk toegencF'en. In Dwincreloo—Puinen werd aan 158 hezoekers

cjevreagd of dc aanwezigheid van een nationaal park bij hen in de buur

een extra reden zou zijn on' dat ciehiec' eons te hezoeken. Jcor 65%
was dit inderclaacl het geval, 8% wist het niet en voor 27% zou dit
geen extra reden zijn on' dat ciebied te hezoeken. In feite zei doze
laatste groep vaak dat bet een recien zou zijn on' er juist niet naar
toe te gaan. Het bleek dat vooral de kunstn'atigheid, de drukte en de

beperkingen die de rrensen in •een dercjelijk gebied verwachten eon

reden was cm er niet naar toe te gaan. Zij die wel naar een naticnaal

park zcuden toekocren dachten daarbij vooral aan de rrogelijkheid cm

dieren e zien en aan een ongerept, rustig en beschern'cl crehied waar

ceen ç'erctoriseerd verkeer korrt, \Joor een kleine groep riep het

hegrip nationaal park beelden Op van hertenparken en safariparken.

(Addink, 1980). ce kunnen uit het hcvenstaande concluderen dat een

cjehied dat tot nationaal park verklaard wordt hierdoor rroGelijk een

attractie op zich kan worden en een extra hezoekersstroon' ken

verwachten.

7.3.9 Dc toecjangsvoorwaarden.

Een zeor directe ranier err het aantal hezoekers te beperken is het

heffen van een entreeprijs per dag of op basis van een jaarkaart
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en/of het binden van hot aantal hezoekers aan eon niaxirruru per j anr
of per clag. Orn dergelijke rraatregelen effectief te doen zijn zu]len
ze rreesal ondersteund ruoeten worden door controle aan een beperkt

aantal ingancren of in bet oehied zeif,

hot effect van een entreeprijs op de totale drukte zal verrncedelijk

gering zijn. In Meyendel zei 87% van het aantal bezoekers in de

heffing van een entreeprijs geen belenimering te zien voor een bezcek.

(I'dviesconimissie Recreatie—Sociologisch Onclerzoek, 1978)

HeL hinclen van het aantal hezoekers per dag aan een n'axirrur dat in

het voorjaar bijvoorbeeld lager zou kunnen liggen dan in het hoeG—

seizoen is een zeer directe en ook zeer gerichte rraatreçel. Ze is

zeer effecLief, maar zal ook waarschijnlijk, vooral op de bekerc1e

topdagen (Pinksteren, Pasen en Herrelvaart) wel veel weerstanci

oproepen.

4 Beinv1oedivan de spreiding van derecreanten.

.1 Inieidincj.

Ret beinvloeden van de spreidincj van de recreatiedrukte wordt ook

wel zonering genoernd. Zonering is erop gericht een indelincr van het

terrein te krijgen in delen net een verschillende recreatiedrukte.

Ret inrichten van rustgebieden voor de dieren en concentratie-

cjehieden voor de recreanten zal vaak een onclerdeel zijn van zonerina.

en zal proberen de bezoekers uit de rustgebieden en uit crebieden

ret een waarclevolle en/of kwetstare veaetatie wec te houderi en op te
vangen in de minder kwetshare en/ofrninder waardevolle credeeltes van
het terrein.

Ret beinvloecien van de spreidincj kan van belan zijn or do vereelinci

van dc bezoekers over het terrein rreer in overeenstenfljncT te brencen

rret cie relatieve kwetshaarhejd van hot terrein.

Echter, ook als een terrein vrijwel overal even kwetshaar en/of
waardevol is, is het beter om cle drukte niet aelijk maticr over bet
gehied te verdelen. Enkele argumenten hiervoor zijn:

We weten niet precies bij welke recreatie drukte bppaalde necjatieve

gevolcjen zullen cptreden. Cm hot risico te verrrijden dat bepa1de
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negatieve gevolgen over het hole gehied optreden is het beter on

minstens een deel van het gehied in de onbeinvloede toestand te latei

—Vcor vocjels en ook voor andere clieren is hot van belong dat ze

bepaalde rustgedeeltes hebben van waaruit ze op rusticje tijc1on

ook cjebruik kunnen maken van clelen van bet ciehied die ewoonlijk

drukker bezocht worden.

—Dc enicje vogelsoort waarbij men door onderzoek tot eon kwantittieve

relatie tussen een broedvogeldichtheid en de recreotiedrukte kon

korTen was de wuip. Het is gebleken dat de nestdichtheid van de wulp

bij tcenerencle recreatiedichtheid logaritmisch afnar (de Kneat, 1979)

Dit irpliceert dat een bepaald aantal extra recrenten in eon stil

ciehiei ceo ernstiger verstoring ten revolge zal he}:Len dan -Tanneer
doze extra recreanten naer een druk cehied wcrden qeleid. iln doze
relatie ook voor andere vogelsoorten qeldt treedt do niinste
storing op bij ceo sterke concentratie van de recrenten.

Bij het opstellen van een zonerincjsplan zullen 'ie behalve r'et de

hiervoor al cjencerde aspecten ook rekening moeten houden met het

volgende:

-Dc rustgebieden zullen bij voorkeur de rleest waardevolle en/of
kwetsbare gdeeltes van het terre.in rrceten orvatten.

-Vooral in open rebieden. zullen de ristcebieden bij voorkeur een
flinke cnvang moeten hebben. Dit or de verhoudincT tussen het dccl
waar nog enige invloed van huiten het rustaehied is en de to-tale
oppervlakte ZO gunstig mogelijk te maken. In hos kunnen de rust-
gebieden dor do kleinere vluchtafstanden van het wild daar .'at
kleiner van omvang zijn,

-Ce rustgebieden rnoeten bij voorkeur een aaneencresloten geheel vornen

• dat voor de fauna irakkelijk te bereiken is vanuit de concentratie-

gebieden.

-Ook in de te creren rustgebieden is het in de eerste plaats van

belanc dat ze in het voorjaar en op de piekdagen rustig zijn.

-ilet is voor de recreatie en ook voor do flora en fauna het rinst

ingrijpend om in de eerste plaats die gehieden tot rustcjebieden
te rraken die ook nu al relatief vrij rustig zijn en/of die met

een beperkt pakket mnaatregelen rustig te rr.aken zijn. Tot concentratic

gebieden kunnen het best de gehieden aangewezen worden die nu ook

al vrij druk zijn en/of die vrij mceilijk rustig te maken zijn.
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Ue zullen flu nagaan welke factoren van invloed zijn op bet

spreidingspatroon van de recroanten. Aan de hand daarvan kan

bepaald worden hoe we het spreidingspatroon kunnen beinv1oec1en
Van de volgencie factoren kunnen we verwachten dat ze invloed
hebben op de spreidinci van de recreanten en dat we door ze te
variren oak dc spreidincr van de recreanten over een Gehiecl
kunnen heinvloeden:

--De ligging ten opzichte van bevolkingscentra en karrpeerterreinen.

-De hereikbaarheid pet auto.

—De ligging van grate voorzieningen.

-De liqging van parkeerplaatsen.

-Het ontsluitingspatroon.

—De tracerino van wandeiroutes.

Dc hiervoor genoercde mogelijkheden am de totale drukte te bein-

vloeden zullen in veel gevallen, als we ze op delen van het

gebied toepassen, oak van invloed zijn op de spreiding van de

recreanten over de verschillende delen van het terrein. 1k zal

hieronder op de verschillende mogelijkheden am de spreiclinri te

beinvloeden wat dieper ingaan,

7.4.2 De licjging ten opzichte van bevolkingscentra en kampeerterreinen.

We hebben hiervoor in 7.3,2 en 7.3,3 op blz. 200 e.v. aan de hand

van enkele voorheelden laten zien dat de aanweziqheid van kampeer-

terreinen of woonkernen op loopafstand van een natuurqehied de

drukte in de aangrenzende terreingedeeltes sterk kan doen stijcjen.

7.4.3 De hereikbaarheid per auto,

We kunnen ervan uitgaan dat de spreidinq van stationaire recreanten

die per auto zijn cjekomen, vrijwel samenvalt met de bereikbaarheici

per auto, Deze mensen zuilen zich bij voorkeur in de buurt van hun

auto installeren (zie oak 7.4.6). De per auto aekomen wandelaars

kunnen we aantreffen in een straal van hoocTstens anclerhaif a één km

rand de per auto bereikbare plaatsen.

Ilet ieest duidelijke effect van de heréikhaarheid op de spreidina.

worcit uiteraard bereikt wanneer we het hele ciehied voor qemotoriseerd

verkeer zouden afsluiten en het slechts via één of enkele weoén die

tot aan de rand van het gebied lopen per auto hereikhaar maken.
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Naast een onderscheid tussen wel en niet hereikbaar is er echter

cok een belanqrijk onderscheid te rnaken tussen meer en minder

goed hereikbare terreingedeeltes. Ook de mate van bereikbaarheicl

per auto is een belangrijke te beinvloeden variabele die bepalend

is voor de bezoekersdrukte. Coed bereikhaar per auto zijn die delen

van hot natuurgeied die qelegen zijn lancis dc helancirijkste grote

invalswegen. De mincler qoed bereikbare delen zijn alleen via kleinere

minder makkelijk te vinclen en soms cok mincler goed heqaanhare

(cr')wegen hereikbaar.

e kunnen verondersteilen dat do extra clrukte in de cierakkelijk
bereikbare terreingedeeltes in elk geval voor een deel veroorzaa}t

wordt door mensen die niet een speciale voorkeur voor een hepaald
gedeelte van bet gebied hebben. Zij kornen voor bet merendeel c'aar
terecht, waar do voornaamste invalsweqen hen heenhrengen, hetzij
door toeval, hetzij uit qemakzucht. In Dwinqeloo-P.uinen hehoorde
30% van alle bezoekers die per auto kwamen tot deze nroep.
Dc overige 70% noerncle steeds een of anclere speciale reden waarom

ze juist naar een hepaald terreingedeelte toeeeqaan varen (Addink, 19-

Op basis van het hovenstaande zouden we cius kunnen concluderer

dat het slechts een rninderheid is die zich in de eerste plaats

door bet hoofdwegenpatroon laat leiden. De meerderhe.ic' is kies--
keuricjer en zoekt zijn eigen weq naar het terreingedeelte dat ze
het meest aantrekkelijk vinden. Ze zullen daarhij rroqelijk rrincler

qoede en snelle wegen voor lief nemen, Deze stelling zou overeen-

stermen met de Levindingen van Katteler en Kropman (1977) dat de

meerderheici van de recreanten bij de keuze van het recreatiedoel

afstand veel minder belanqrijk vincit dan lanclschap, ruirnte en rust.

Ook hier kan weer een verschil geconstateerd worden tussen c9e

hiervoor genoemde resultaten van houdingonderzoek en het cjedrag

dat in de praktijk waarqenornen wordt. Voorzover ik heb kunnen

nagaan wijzen cle praktijkgegevens er op dat afstand en bereikhaar-

heid veel belangrijker zijn dan uit de hiervoor genoemde oncierzoeken.

naar motieven van de recreanten naar voren koirt. 1k heb al eerder

opgemerkt dat de afstand ten opzichte van de cirote bevolkingscentra

in hoge mate bepalend is' voor de totale drukte in eeri natuurgebied.

Echter ook binnen één natuurgebied hlijkt de mate van bereikbaarheid

per auto een belangrijke factor hij bet tot stand komen van het

verspreidingspatroon van de recreanten, Duidelijk is dit bijvoorheeld

af te leiden van de kaart die de spreic3ing van de recreanten aaneeft
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uit bet rapport 4Recreatie in Meyende1"(Adviescroep Fecreatie-

Sociologisch Onderzoek ITeyende1, 1978). Ook Poelofs (1975) korut

op basis van een enqute onder de beheerders van necjen duin-

cebieden in Noord- en Zuid—Holland tot de conclusie dat do clru}Tst
bezochte delen vrijwel altijd terreinqedeeltes zijn met een

qrote recreatievoorziening of plaatsen met een goede hereikbaarheid.

Net grote effect van een goede bereikhaarheid kan gelilustreerd

worden door een vergelijking te raken tussen het noorcloostelijk

en zuidwestelijk deel van de "Boswachterij Dwingeloo', Net

zuidwestelijk deel wordt doorsneden door een orate toeristenwecy

die directe aansluiting heeft op de sneiweg Assen-Hoogeveen-rTeppe1,

Aan cJeze toeristenweg licjgen een aantal parkeerplaatsen. Net

noordoostelijk deel is alleen bereikbaar via B-wegen en onverharde

wegen. Er zijn geen aangelegde parkeerplaatsen, Net noordoostelijk
deel is rinstens zo aantrekkelijk als het andere gedeelte. Door do
week was het zuidwestelijk deel 3,3 keer zo druk en op zondagen

5 keer zo druk als het noordoostelijk deel (Berekend op basis van

gegevens van Addink, 1980)

Den gedeeltelijke verkiaring voor het toch grote effect van een

goede hereikhaarheid is moqelijk dat slecht bereikhare terrein-

gedeeltes ook niinder hekend zijn en ook minder (mond tot mond)

reclame krijqen,In Dwingeloo—Ruinen bleek,dat voor een ireerderheid

der ondervraagden een natuurgehied juist aantrekkelijker werci om

te bezoeken,wanneer ze het goed kenden (Addink, 1980).

Geerlings (1967) beschrijft hoe een afqeleqen en moeilijk hereikbaar

vennencomplex druk bezocht werd doordat er een weg langs werd

aangelegd. Toen deze toegangsweg voor auto's echter weer geheel

onhruikbaar werd, onder andere door een parkeerverhod en doordat

bet onniogelijk was af te slaan hieven de mensen toch kornen. r'en

had bet gebied leren kennen en wist hot fluook hinnendoor te vinclen.

.4.4 De situering van speelweiden, speelvijvers en trimbanen.

Wat betreft dc grotere voorzieningen zoals speelweic'en, spartel-
vijvers en trimbanen is al eerder cjeconstateerc1 dat ze enerzijcTs

extra rensen aantrekken en anderzijds in hun directe orrgevinr een

toename van ongewens-L cedraq, zoals huiten de paden icpen, ten
qevolqe zal hebhen. nt iaatsto effect bleek daarij rrede hepaald
door bet lardscha.p en de inrichtino in C1C i.recte orngevinq van
dezo vcorzieningen.
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Dc vo1cen&c vracn ie vooral ret hetre}:J;inc tot de sFrEidno

re1evart zijn, zijn hiervoor echter noc nic:t beantwoord.

a.Lcpcrkt ue CXtTc. totale drukte die de vocrzieninGen in een
Leaa1d natuurqebied )unnen vcroorzaLcn zich tot de voorzienircen
zeif of wcrdt ook de wijde on.9evinç ervan daardoor drukker?

b,Cnttrekken deze voorzieninjen wellicht bezoe)cers aan het
aancjrenzeride natuurgehied, zodat dit rusti9er wordt?

hr zijn helaas nauwelijks gecevens voorhanden net hehuip waarvan

we deze twee vraen zouden kunnen beantwoorden,

Dc weinige gegevens die hiervoor rrogelijk van belanc hunnen zijn,

verrreld ik hieronder.

7C.. In de hoswachterij flunspeet bleek dat zij, die de speelvijver

bezochten weinicj of geen interesse hac1den in bet bos.
•(Leytze, 1973 B)
Van de bos- en heidebezoekers in Dwingeloo bleek ongeveer
1/3 van de hezoe}zers de 'anwezioheid van speelweiden in het
bos te waarderen (Addink, 1980)

Au.h. Rcderkerk (1961) sucjyereerde wel nm of meer dat de.
aanleg van speelvijvers en speelweiden een natuurgebied
hr ont1sten. Eij vermeldt, dat dankzij de aan1e van
sarte1vijvers en speelweiden 93% van de bezoekers zich

op 16% van bet opperviak beyond. Iiij geeft ecbter geen

cijfern.ateriaal met betrekking tot de spreiding en de

totale drukte uit de tjd toen deze vc'orzieninaen er nog

rJet iaren.

Het blijkt op basis van deze beperkte gegevens prahtisch onvoc'elijk

or lets JTteer te zerc1er1 over het effect van deze voorzienineen-op de

spreiding van de recreanten over het eicjenlijke natuurgebied.

7.4,5 Dc situering van attractiepunten,

In L)wingeloo—Ruinen bleken twee attractiepunten, een schaapskooi en

een radiotelescoop,enerzijds een aeheel eiqen publiek aan te trekken

dat verder niet het natuurcjebied inrino, anderzijds een zeer gerince

concentrerende werking te hebben. Fietsers en in mindere mate

wandelaars namen deze punten graag in hun route op (Addink, 1980)
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.4,6 De situerincj van parkeerplaatsen.

lie aanleçT van parkeerplaatsen langs de invalswegen naar een natuur

uebied zal zonder anclere rnatreaelen alleen op kleine schaal

de spreidincj kunnen beinvloeden. J'ensen die naar een bepaald

qedeelte van een gebied gaan,zullen hun auto bij voorkeur op een

parkeerplaats neerzetten, als die daar aanweziq is. Door de

parkeerplaatsen aan te laten sluiten op wandeiroutes en door een

uitgekiend ontsluitingspatroon, kunnen ook tamelijk verspreid

aancjelegde parkeerplaatsen toch een belangrijke bijdrage aan een

goede zonering leveren.

Als er echter in een hepaald gedeelte van een qebied geen,of era

weinig parkeerplaatsen zijn aanaelegd, zal dit waarschijnlijk

voor de meeste niensen geen reden zijn om dit gehiedsdeel niet

te hezoeken. In cle meeste gevallen zijn er irrmers wel alternatieven

te vinden om de auto te parkeren, Alleen de qroep recreanten die

geen voorkeur heeft voor een bepaald qebiedsdeel en die zich mm of
rreer door het toeval laat leiden, zal meer kans hebben om elders

terecht te komen. Een zonerinci op arotere schaal, bijvoorheeld door

de meeste parkeerplaatsen in een bepaald c3eel van het aebiec3 te

concentreren, zal darom vooral effect sorteren, als op alle andere

plaatsen het parkeren onmoqelijk qernaakt wordt,

Het effect van een goede situering van parkeerplaatsen,als

zoneringsmiddel,zal vooral te rrerken zijn op de spreiding van de

stationaire recreanten, Deze nensen gaan het liefst viak hij hun

auto zitten, omdat ze geen zin hebben orn ver te lopen met hun

vaak vrij ornvangrijke bagage, orndat ze de auto in de gaten willen

houden, of omdat ze deze als rijclende picknickmancl gebruiken.

(onder andere Geerlinas, 1967). Bij gerincje drukte zullen we de

stationaire recreanten hoogstens enkele tientallen meters van

de parkeerplaatsen aantreffen. Bij grotere drukte zullen ze zich

iets meer verspreiden. In Neyendel was de maximum afstand van de

stationaire recreanten tot de parkeerplaatsen 250 meter.

(I\dviescommissie Recreatie-Sociologisch Onderzoek Meyendel, 1978).

Op de Straatbrechtse heide was deze afstand ongeveer 50 meter.

(Geerlings, 1967),
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In Dwingeloo-Ruinen werden in de cjebieden waar parkeerplaatsen

aanweziq waren slechts heel weinig stationaire recreanten buiten-

de parkeer- annex picknickplaatsen aangetroffen, Dit werd mijns

inziens niede veroorzaakt doordat de parkeerplaatsen zeif hier

zeer geschikt zijn voor stationaire recreatie, terwiji het

ornliggende bos hiervoor minder geschikt is. De parkeerplaatsen

hadden in Dwingeloo-Puinen in tegenste1lin tot het bos een

open tot. half open becrceiincsstructuur en boden aan cle recreanten

voldoende geleaenheid cm een eicren territoriurpje af te bakenen.

Dit alles in een vrij natuurlijke omgevin die weinic verschilde

van de omliggende natuur. Het omuiagencle bcs was daarbij vaak te
dicht en te donker on daar prettin te kunnen zitten (Addink, 1980)

Uaar de structuurkenmerken van de parkeerplaatsen en de orrgevinq
omcjekeerd zijn, bijvoorbeeld waar een parkeerplaats op zich

onaantrekkelijk is, bijvoorheeld verhard en kaal en waar het

omuiggende natuurcjebied aantre.kkelijk is en zowel zon als

beschufting geeft (half-open visuele structuur) is het te

verwachten dat de stationaire recreanten f weghlijven, of
vanaf de parkeerpiaatsen uitzwermen in het aancirenzende natuur-
terrein.

Wandelaars hebben een grotere actieraclius vanaf hun vertrekpunt.
Bij een kronkelend weciverloop zal hun acbieradius herrelsbreed

meestal niet meer dan 1 a i' km zijn.

Een van de meest effectieve en ook de meest drastische nianieren

cm de recreatieclruk in bepaalcle cTedeeltes van het cTehied te

concentreren, is het afsluiten van het tjebied voor qemotoriseerd

verkeer en het beperken van het aantal ingancjen, waarhij bij de

ingangen parkeerplaatsen aangelecd worden. Daarbij noeten de

ingangen en de parkeerplaatsen zodanig gestitueerd worden, dat de

recreatieciruk afkoirstig van de recreanten die per auto komen,

sanienvalt met cle recreatiedruk afkomstig van de recreanten die

te voet of per fiets naar het gebied toekor:en.

7.4.7 Het ontsluitingspatroon.

De nieeste wandelaars volgen de paden. Dit betekent dat niet door

paden ontsloten gebieclen in het algerreen niet of nauwelijks bezocht

zullen worclen,
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Het is echter niet dat wanneer gebieden intensief ontsloten worden,
deze gehieden daardoor vanzelf intensiever hezocht zullen worden of
dat minder intensief met wandelpaden ontsloten aebieden alleen daar-
door al rrincler intensief bezocht zullen worden. Het padenpatroon zal
in het algemeen moeten aansluiten op een zonerinq die in hoofdlijnen

onder invloed van anclere variabelen (bereikhaarheid, inclangen, par-

keerplaatsen) tot stand cTekomen is,

Om de psychologische opnaniecapaciteit van de concentratie—
gebieclen te vergroten is het ciewenst dat er een relatief
dicht padenpatroon aanwezicj is. De grootst. opnamecapacitejt

voor recreanten wordt daarhij bereikt door een dichte begroeiinQs-
structuur en een kronlcelici padverloop en énrichtincTsverkeer op de
wandeiroutes. Hierdoor zullen de rrensen elkaar minder oorerken en
elkaars aanwezigheid minder (als storend) ervaren. Een dichte
begroeiincsstructuur nodigt tevens rrinder uit tot het buiten de
paclen gaan of tot het maken van doorsteken of tot het zomaar
ergens gaan zitten of spelen.

Ook is het van belang dat de paden waarlan(Js men de hoofdstroom

van de bezoekers wenst te leiden goeci begaanbaar zijn. Is dit
niet het geval, dan gaat men niet alleen buiten de paden lopen,
maar zal men zich ook minder door deze paden lateri leiden.

Door vier van de negen beheerders van diingebieden die door
Roelofs (1975) ondervraagd werden, werd het verharden van paden
als zoneringsmiddel genoerrd.

Fietsers zijn erg gebonden aan de"officiele" goed herijdhare, op

kaarten aangegeven en van richtingsborden voorziene fietspaden.
Buiten deze paden worden zelden fietsers aangetroffen (Addink, 1980,
van der Linden, 1980), De verspreiding van—fietsers over een gebied
kan dus met behuip van uitgekiencbe tracering van fietspaden goad in
de hand gehouden worden, Het verschijnsel dat fietsers hun fiets
ercjens langs het fietspad neerzetten om van daaruit tegaan wandelen,
lijkt niet veel voor te koiren (Adclink, 1980, van der Linden, 1980).

1.8 Wandeiroutes,

1
In Dwe1oo-Ruinen was de nwezigheian ade1routes slechts-
voor van de bezoekers een reden om naar een bepaalcl terrein-
gedeelte toe te gaan. 1k heb al eerder opgemerkt dat uit
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verschillende onderzoeken (Addink, 1980, Heytze, 1973 b) naar voreri

kwam dat de meeste mensen die een wandeiroute volgen, dit thuis al

hesluiten. Hieruit kunnen we wellicht concluderen, dat de aanwezicthei.

van wandeiroutes op zich al eicszins een drukteverhoqend effect kan

hebben op het betreffende qebiedsd.eel.

In alle gebied3delen waar hiernaar onderzoek is gedaan bleken de

wandeiroutes zeer in trek. In Dwingeloo—Ruinen werd er bet meest

gebruik van g3maakt in die gehiec3en waar de wandeiroutes aansloten

op de parkeerplaatsen, flier volgde 45% van alle bezoekers deroutes,

terwiji nog eens 20% zich (toevallig) op de wandeiroute beyond zonder

deze te volgen zodat totaal 65% van de recreanten zich op de wandel—

routes beyond. Ook in andere gebieden bleken wandeiroutes veel

gebruikt te worden. In het gebied van de Overasseitse en Hatertse

vennen volgden 26% van de mensen een dergelijke route (Teunissen

en Thors, 1974) . In het gebied rond de toeristenweg Holten/Nijverdal

volgden ongeveer de heift van de wandelaars die per auto kwarnen,

een uitgezette route (Heytze, 1973 b) . Ook de door Poelofs (1975)

ondervraagde beheerders van negen duingebieden in Noord —en Zuid-Hol:L

hadden in het algemeen goede ervaringen met de aanleq van wandeiroute:

In Dwingeloo-Ruinen bleek dat recreanten die van ver kwamen het

meest geneigd warn oni de wandeiroutes te volgen:57%. Recreanten

die in de directe orpqevinc woonden, waren er minder toe cieneigcl:41%.

Zij die te voet uit hun vakantieverblijf kwamen waren nog minder

ceneigc1 om de wandeiroutes te volgen: 27%. (Addink, 1980).

In Dwingeloo—Ruinen bleek het onbekend zijn met het gebied de

be1ancrijkste reclen om een wandeiroute te voiqen (44%) gevolcid

door cle redenen "bet is gemakkelijk" (13%) , "je ziet de mooiste

plekjes't (13%) en "zomaaf of'weet niet" (13%) Verder bleek ook

de mate waarin de wandeiroutes aansloten op parkeerplaatsen en

cTe staat van onderhoud van de routes bepalend voor de belangstelling

ervoor (Addink, 1980),. Pelinck (1968) rnerkte op dat men in het

Deelerwoud op rustige dagen relatief meer van de wandeiroutes

gebruik maakte dan op drukke dac'ren.

In Dwingeloo—Ruinen werd ook aan de wandelaars die geen uitgezette

route aan het volgen waren , terwiji deze wel in de huurt aanwezig

was, gevraagd waarom ze niet zo'n route volgden; 16% van cleze
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rnensen noemden als reden hiervoor dat ze het qebieci of de route

al kenden, bijna 13% noerriden redenen zoals "het is avontuurlijkerom

zeif to bepalen waar je heengaat", "de wandelroute is te afgezaagd',

of 'we hebben geen behoefte aan leidino", Vercier waren belanqrijke

redenen cm geen wandeiroute te voiqen:
-is op weg naar special doel, zoals hijvoorbeeld huis, hei, yen

attractiepunt (13%)

—route is te lang (13%)

-laat de hond uit, maakt ornrnetje (13%)

-route uit oog verloren, kan niet vinden (8%).

23% noemde desgevraagd geen reden waarom ze geen wandeiroute

volgden (Addink, 1980),

Ten aanzien van natuurpaden komt Beers (1970) in haar onderzoek

over natuurpaden op de Veluwe tot de conclusie dat door een geringe

bekendheid en een niet opvallende aanduiding van deze paden minder

mensen van deze routes cjehruik rraken dan mogelijk is,

Uit enquêtes (Heytze, 1973 h, Addink, 1980) komt naar voren dat

wandeiroutes van 1 a 1½ uur, dat wil zecqen 4 6 kilometer, in het

algemeen al aan de lange kant zijn voor do meeste hezoekers. We

moeten echter bedenken, dat wandelroutes vooral hedoeld zijn om

de mensen die verder het gehied intrekken enigszins te geleiden.

Do "korte'-afstand lepers" zullen toch meestal niet buiten de
drukkere gebieden komen.

Nede op grond van het bovenstaancle kunnen we concluderen dat, om bet

qebruik van wandeiroutes nog verder to stimuleren, we met het

volgende rekeninq moeten houden:

—Wandelroutes moeten hij voorkeur aansluiten op de belangrijkste

parkeerplaatsen en ingangen van bet gebied.

—Ze moeten daar duidelijk en op aantrekkelijke wijze aangeqeven worden.

—Ze moeten zo rnogelijk langs de belanqrijkste aantrekkelijke punten

in het gebied lopen. Bij het begin van de wandelroutes kan dan

hijvoorbeeld iets vermeld worden over cleze punten. Dit zou dan

kunnen gebeuren door do naamgeving van de punten, hijvoorheeld

"heideroute" , "vennenroute" ,"meeuwenkolonieroute" en deraelijke.
-Dc markering van de routes moet regelmatiG gecontroleerd worden.

Zij die dankzij een wandeiroute verdwalen zullen niet voor een

tweede keer eon dergelijke route volgen.

-Naarmate het padenpatroon van een c-ebied incewikkelder en minder
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overzichtelijk is en naarmate het cjehied uitcestrekter is, ofwel

naarirate het rnoeiJijker is oi zeif de wea te vinden, zal iien ireer

behoefte hebben aan wandeiroutes, Bij de tracering van de paden en

bij de inrichting van een natuurgehiecl zou hier eventueel rekeninc

mee cTehouden kunnen worden.

7 .5 BeinvloedincT_van de verdelinci van de drukte in de tj jd,

7.5.1 Inleidincj.

In hcofdstuk 6 is gebleken dat het (vroege) voorjaar voor de fauna

de meest gevoelige periode is. Voor de trekvocrels op de adden bleek

ook de zorrer een kwetsbare periocle. De vegetatie bleek vooral in het

voorjaar kwetsiaar. Verder is gebleken dat de fauna vaak in de

ochtencl en de avonduren actief is en daarom in deze periode het rneesr

gevoeli is voor verstorinc.

Ve zullen hieronder nagaan hoe de verdeling van de drukte ove± de dw

en over de verschillencle seizoenen beinviceci kan worden.

7.5.2 Beinvloedincj van de verdeling van de drukte over de daci.i

De rreest voor de hand iigcjende wijze orn de drukte in een crehied

tot een klein gedeelte van dc dac te beperken is een beuerkte cpen-

steiling, bijvoorbeeid aileen gedurende de late ochtend en de middag—

-uren. In de meeste gevalien zal dit siechts een n'iniirale inbreuk

op de keuzevrijheid van de recreant betekenen, aanclezien cie grote
meerderheid van de recreanten pas na 12 uur 's middacis aankoren en

slechts zeer weinig mensen al 's ochtends voor 10 uur op pad aaan.

Met naire in het voor- en naseizoen is dit zo, het is dan 's ochtends

en 's avonds vrij koud.(o.a, Staatshosbeheer, 1974).

Ook het beinvloeden van de voicrende factoren zal invioed hebben op

de verdeling van het hezoek over de dag:

a)de plaats van het ontsluitingspunt voor wandelaars,

b)de aanwezigheid van verblijfsaccon.odatie voor de recreatie of

woonwijken in, of op loopafstand van het natuurterrein.

ad.a,) Naarmate een terreingedeelte op grotere loopafstand van bet

ontsluitingspunt licrt, zal het er niet eileen rusticrer zijn; ook

zulien cle eerste mensen er pas later op de clag arriveren en zullen
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zullen de laatste mensen er eer(ier vertrckken zijn.

ad.h) In DwinGeloo—pujnen bleek dat de 1bewoners" van in het

natuurgebied kampeer— en zonerhuisjesterrejnen ook 1s ccbtends
en 's avonds veel wandelincTen niaakten (Addink, 1980)
Dit, terwiji het bezoek van recreanten die per auto korren
zich hier, en ook elders, voornamelijk tot cle middaciuren
beperkte (onder andere Addink, 1980, Staatsbosbeheer, 1974)
Een nadelig neveneffect van de aanwezighejd van kampeer—
terreinen en dergelijke in een natuurgebied is dus dat de
drukte die zij veroorzaken van 's ochtends vroeg tot 's avonds
laat vocrtduurt. Hetzelfde neveneffect is waarschijnlijk te
verwachten van de aanweziaheid van woonwijken of wonincien op
loopafstand van een natuurcjebied. Ook dan worden er 's ochtenc3s
en 's avonds orniietjes gemaakte en honden uitgelaten.

5.3 Beinvloedincr van de drukte in het voorjaar.

Dc drukte in het voorjaar, met name in het vroege voorjaar is
vaak geconcentreerd op enkele mooie zondagen. Met name tijdens
de paas— en pinksterdayen en op hemelvaartsdacy worden bij mooi
weer 'topdruktes bereikt.. Alleen door ten aanzien van de recreatie
vrij incjrijpende maatrecrelen is het rrocjelijk deze topdruktes
of het schadelijk effect ervan effectjef te verminderen.

Er kan daarbij gedacht worden aan:

—het afsluiten van de meest kwetsbare broedgebieden op deze dacTen;
—het stellen van een maximum aan het aantal toe te laterr recreanten
bijvoorbeeld door een systeem van dagkaarten of door het tijdelijk
beperken vanhet aantal parkeernlaatsen.

In 7.3.3 op blz. 201 is al opgemerkt dat op topdacien in het voorjaar
de drukte in de neeste natuurgehieden (met uitzonderjna van de
taddeneilanden) voor het overgrote deel door daorecreanten ver-
oorzaakt worcit. Het beperken van de vakantieacconodatie zal dus
op de drukte tijdens deze neest kritieke dagen slechts weinig
effect hebben, Voor de drukte op doordeweekse dagen in het
(vroecje) voorjaar zal het beperken van de aanwezige verblijfs—
acconodatie jets meer,maar waarschijnhijk toch noa vrij weinicT
effect hebben. Volgens een vrij glohale schatting vorrnden
de verhlijfsrecreanten, op een zonclag in april sleclts 16% van
let totale aantal hezoekers van het toekornsticie nationale park
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Dwingeloo-Ruinen. Op werkdagen in de paasvakantie was dat

percentacie 50% (Addink, 1980) . Wanneer mede om de drukte

in het voorjaar te beperken toch geprobeerd zal worden de

in of rond het cjebied gelegen vakantieaccomodaties te be-

perken of te verplaatsen is het zinvol ow daarbij onder—

scheid te waken tussen de verschillende accomodatievormen.

Sornmige accociodatievormen (zomerhuisjes) zullen al vroeci

in het voorjaar veel drukte veroorzaicen. Andere accomodatie-

vornen worden vrijwel uitsluitencl in de zorrer ciehruikt (vakantie-

karrpeerplaatsen) . Voor een overzicht van de bezettincrsgraacl in de

loop van voorjaar en zomer van de verschillende verblijfsa.ccor.o—

daties verwijs ik maar hijlaqe 7.5.3 op hlz.247.

7.6 Conclusie en vergelijkinq van de verschillende maatrecjelen

Bij het doen van een keuze uit de maatrecielen die in dit

hoofdstuk zijn genoerrd of gesucjgereerd genieten naar mijn

nening die maatregelen de voorkeur die:

-de bedoelde veiligstelling van de natuur met de grootste

zekerheid weten te bereiken,

-de rrinst nadelige gevolgen hebben voor de recreatie,

-die het gerrakkelijkst en qoedkoopst uit te voeren zijn.

Pas wanneer maatreçelen die op cirond van bovencienoer-de

punten rr.eer de voorkeur verdienen, niet toereikend of

onmogelijk zijn moet mijns inziens overgeaan worden tot

rnaatregelen die op cjrond van hovenstaande punten winder
ideaal zijn.

1k zal in het onclerstaande de belancrrijkste waatrecjelen
nocimaals de revue laten passeren en daarbij en.iae opirerkincien

wet betrekking tot de bovenstaancle punten rraken,

Maatregelen die op grond van het eerste en ook het laatste
punt ideaal zijn, zijn alle naatregelen in de sfeer van het
afsluiten. Deze maatregelen kunnen zeer precies op de

behoefte van de natuur toegesneden worden, Deze vorm van

natuurhescherming kan naar behoefte op die plaatsen en

tijden toegepast worden waar ze het Ireest nodia is. Bij

een redelijk toezicht is hier succes verzekerd. Bij

dergelijke maatrecelen wordt de recreatie echter cinder

cienuanceerd benac]erd. Alle vorwen van recreatie, rreer en
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minder schadelijke, worden over één kam ciesclioren, Uit het
oogpunt van de recreatie zullen we alleen in bet uiterste

qeval tot derqelijke rraatreqelen over moaen qaan, namelijk

als andere rnaatreqelen niet mocrelijk zijn, of als ook de

reest "vriendelijke' recreatievormen noci te veel schade

opleveren

Een ten aanzien van de recreatie rreer, maar ten anzien van

cIe natuur wat minder, genuanceerde benaderincj is het hem—

vloeden van het gedraq van de recreant, waarhij wordt cie-

proheerd alleen die aspecten van het edrag te heinvloeden

die werkelijk schadelijk zijn, Bij voorlichtincj wordt qe—

proheerd een algemene qedraqsverandering in bet natuurgehiec3

te bereiken, Waar inrichtinqsrpaatregelen eventueel in conThi-

natie met toezicht en bebordinq gehruikt worden om een

cedragsveranderinci te hewerkstelliqen kan qeprobeerd worden

deze maatreqelen in de eerste plaats daar toe te passen waar

het het meest nodig is, Deze inrichtincismaatreqelen zullen

in bet aiqerneen inhouden dat het terrein en de daarin aan-

wezicje recreatievoorzieninqen zodania vorrr cceqeven en op

elkaar afgestemd worden (duidelijke qrenzen- en paden-

structuur, eeflduidiae bebording, bepaalde begroeiincis-

structuur) , dat de neiging tot het buiten de paden gaan

er door verniinderd wordt, Deze rraatreqelen zullen in de

eerste plaats genomen moeten worden op die plaatsen waar

men toch al de neiging heeft om op verkenninc en ergelijke

huiten de paden te gaan en te spelen (plaatsen waar mensen

langere tijd verblijven zoals kampeerterreinen, picknick-

plaatsen, speelterreinen e,d,) en verder vooral in de meest

kwetsbare en/of waardevolle terreinqedeeltes, Aldus kan met

de hovenqenoemde maatrecielen ook enicTszins op de eisen van

de natuur ingespeeld worden. Dere1ijke maatreqelen zijn

echter niet overal mogelijk en het succes ervan is niet

verzekerd,

Waar met dergelijke rnaatregelen niet voldoende te bereiken

valt zullen verdorqaande maatregelen qenomen moeten worden.

De ubronnenJ van ongewenst qedraci (kampeerterreinen, picknick—

plaatsen e.d,) zullen of deugdelijk afgescherrnd,of opaeheven

rroeten worden, Voor plaatsen waar men gewoonlijk stationair

recreert kan dit eenvoudici qeheuren door deze terreinciedeeltes

voor auto's ontoeaankelijk te maken, Deze maatregelen zullen
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zeker effectief zijn. Enerzijds caat het in het voorqaande

om çjenuanceerde rraatregelen omdat de bronnen van ongewenst

gedrag verwijderd warden, anclerzijcls on' ongenuanceerde maat—

regelen omdat niet alle cjebruikers van deze bronnen zich

daadwerkelijk misdracren'. Oak hier lijden de cToeden onder de kwaden.

Wanneer met het beinvloeden van het gedrag, met het weren of

isoleren van bronnen van onrust niet voldoende bereikt kan

worden komen zonerincjsmaatregelen in aanmerking. Zonerinqs—
maatregelen kunnen ten aanzien van de natuur redelijk op rnaat
qesneden worden. Hun effectiviteit is echter, voor zover het
niet cjaat am absolute afsluiting, niet altijd hij voorbaat
verzekerd, Ten aanzien van de recreatie is in veel gevallen

enicie nuancering mocjelijk door bij een zonerinct onderscheid

te maken tussen verschillende recreatievormen zoals stationaire

recreatievormen, wandelen, fietsen en paardrijden.

Factoren die bij een zonerincr zeer hepalend zijn,zijn de
bereikhaarheid per auto en de eventuele aanwezigheid van
vakantieaccomodaties of woonwijken op loopafstand van het

terrein, Vooral het laatste is niet zozeer een nanipuleer—

bare factor, maar meer een qeceven waar bij zonering rekenincx

mee qehouden moet warden. Over de betekenis van attractiepunten

en voorzieningen zoals speelweiden, speelvijvers en trirnhanen

voor de zonerinci is weinig met zekerheid te zeggen. Uit de

beperkte gegevens krijg ik de indruk dat hun invloecl op de

spreidincj van de recreanten vrij cjering is. Ze trekken mogelijk

een eigen publiek. Zeer helanqrijke, en ook effectief gebleken

middelen voor een zonerinci (op kleinere schaal) zijn de situering

van parkeerplaatsen, het ontsluitincrspatroon en het verloop van

wandeiroutes, Door een uitcrekiende situering en onderlincje afsterr—
rnincj van deze drie inrichtinqsfactoren kan de meest kwetshare en/of
waardevolle natuur ontzien warden ten koste van een ceringe

opofferin van de vrijheid van de recreant. Een at drastischer

hulpmiddel bij een zonerinc kan zijn het afsluiten van bepaalde

terreingedeeltes,

Wanneer deze maatregel alleen in het voorjaar crenomen wordt is

sprake van zonering in de tijd. Een andere wijze van zonerina

in de tijd is een opensteiling gedurende uitsluitend een bepaald

gedeelte van de dag. Vooral wanneer deze zonering in tijd en

plaats aan elkaar gekoppeld warden is een qenuanceerde benaderincr
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van de riatuur mogelijk, In veel ae.vallen zullen dergelijke

rraatregelen ook effectief zijn.

Wanneer met bovenstaande middeleri alleen niet voldoende bereikt

kan worden zal qeproheerd moeten worden het qebied als qeheel te

ontlasten., Het gaat hier om maatregelen die zowel ten aanzien van

de recreatie als ten aanzien van de natuur weinici qenuanceerd zijn.

Bij sommiqe rnaatregelen kunnen we enige nuancerinq aanhrenqen met

hetrekkinq tot het tijdstip0 Dit is bijvoorbeeld mocselijk als het

bezoekersaantal per dag aan een maximum crebonden wordt, hijvoorheeld

door een systeem van daqkaarten, Dit maximum zou in het voorjaar

lager gesteld kunnen zijn dan in de zomer. Hetzelfde zou hereikt

kunnen worden door een beperkt aantal parkeerplaatsen dat naar

believen nog meer beperkt kan worden, Ook zou de openstelling

tot eon bepaald gedeelte van de daq beperkt kunnen worden.

I3ehalve door een systeern van toeqancskaarten zijn er weinicr

effectieve maatregelen om het totale bezoek aan een natuurgebied

te beperken. Het effect van de meeste maatrecjeien is gering of

onduidelijk, Attractiepunten en grotere voorzieningen trekken

nogelijk een eigen publiek dat vaak niet vercier het na€uurqebied

inciaat. Opheffinq of verplaatsinc hiervan zal clus naar het zich

laat aanzien weinig gevolgen hebben voor de drukte in het eigen-

lijke natuurcjehied. Ook van het creren van recreatiemocelijk'-

heden elders is waarschijnhijk weinig invloed op de clrukte in

een natuurgebied te verwachten, De bereikbaarheicl voor do dacr—

recreanten bleek wel de belancrrijkste variahele voor de tctale

drukte, Echter deze variabele is in veel gevallen geaeven met

de liciging van het gebied ten opzichte van belancirijke bevolkincis-

concentraties en vaak moeilijk te veranderen. Een andere helangrijke

variahele bleek de bekendheid van het gebied, Het is echter te

verwachten dat de gebieden die nationaal park zullen worcien daar—

door alleen rnaar hekender zullen worden,

Van de rraatreuelen om de totale drukte te heperken hoeven we dus

weinici te verwachten, We zullen meer kunnen bereiken door ons in

de eerste plaats te richten op het beinvloeden van het aedrag

door voorlichting, toezicht, bebordinci en door een inrichting

die niet tot ongewenst gedraq uitnodigt en verder door het,waar

nodicj,ortheinen of opheffen van voorzieningen en terreinen die

ongewenst gedrag met zich rneebrengen en door het toepassen van

zoneringsmaatreqelen, Daarbij kan ged.acht worden aan:
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het heinvloeden van cle bereikbaarheid per auto, de situering van

cle parkeer en picknickplaatsefl en het verloop van de wegen en

paden en in het bijzonder de wande1roUteS Tenslotte kan eventueel

çedacht worden aan het (tijdelijk) geheel afsluiten van hepaalde.

terreingedeelteS.
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Peactieopbetredingen recreatie-index van enkele lantensporteQ
nn bEJsi.c van e daarhij

ir1urhokfreciuentieklasse (uitqezonderdmosseri1honen en
hoerestruiken)__volens_1rnolds en van der eyden (1976)

Van der\erf (1967) ,Neyendel.

Soc'rten met tenminste 5 waarnemincien
-- en ++ soorten met significante afname respectievelijk toenarne
(Kendall, 95% waarscbijnlijkheid)
Precreatie index (voor ornschrijvina zie bladzijde 97).
Uuurhokfrequentieklasse (voor omschrijving zie hladzijde C6
U1=uurhokfrequentieklasse in 1950
2rhokrequentiek1asse in 1975
b=hoom of hoge struik, m=mossoort
—=geen uurhokfrequentieklasse vernield in Arnolds en van der eyden
(mogelijk een rnossoort)

Sterke teruqanQ

(14 soorten)

Anthoxanthum odoratum
Betula spec.
Cladonia ranoiformis
'Crataegus monocyna
Dicranum scopariurn
'Epipactis helleborine
'Licjustrurn vulciare
'Polygonaturn odoratum
Prunus serotina
Rosa canina
Rosa rubiginosa
Salix repens ssp.ar
Veronica charnaedrys
Viola canina

flat ce tegganq(29 srt)

Acer pseudo-platanus
'Acjrostis canina var,ar,
'2arostis stolonifera
Ajucia reptans
)\llium vineale
'Calarragrostis
'Cladonia foliacea
Cynocilossum
Calium aparine
'Calium verum
'Ceurn urbanum
Glechona hederacea
'Lonicera pericl.
Lotus corn iculatris
'flelEndrium rubrum
'Poa pratensis
Potentilla reptans

U1U2 R

9 9 —75
b —100
m —100

b --61
m -62

6 5 ——67
6 6 ——71
4 3 —70

b —100
— —100
— —62

8 7 —83
7 7 —83
7 6 —87

'Achillea millefoliun
'Carex arenaria
'Festuca ovina

U1 U2 R

9 9 —5

7 7 ——17
8 8 ——15

——19
—3

—12
-17
-17

0

0
0

0

+5
+5

+17
+14
+19
+10
+18
+6

Pseudocleropodium Pu -50
'Quercus robur b 37
'Rubus caesisus 7 7 33
'Senecio jacobaea 8 7 39

Teucreurn scorodonja 7 5 44
'Thymus pulegioldes 6 5 -58
Tortula ruralis m -50
Urtica dioica 9 9 —50
'Vicia lathyroides 5 4 —50
Viola riviniai-ia 6 5 -25

Weiniq veranderina(20 srt.)

B -37 'Festuca rubra 9 9

6 6 --35 'Hypnurn cupressiform m
9 9 —31 'Luzula campestris 8 8

7 5 —50 'Sedurn acre 7 6

7 7 —50 'Torilis japonica 7 7

6 6 -24 Fraoaria vesca 6 6

m -40 'Geranium robertianum 7 7

5 5 -50 '?'oehrincia trinervia 7 7

9 9 —50 Veronica officinalis 7 7

5 5 ---27 'Ceratodon purpureus
8 8 -21 'Corynephorus canesc. 8 7

9 9 —34 'Helictotrichon pub1. 6 5

8 7 ——43 'Koeleria albescens —

8 8 -40 'Plantocio lanceolata 9 9

7 6 —37 POlytrichuTfl pilif. m
9 9 —21 'Rumex acetosella 9 9

8 8 -30 'Taraxacurn spec. 9 9



?atiqe toename (11 srt)

'i'grostis tenuis
Bromus mollis
'Dactylis glomerata
Lrodium glutinosum
'Eurhynchiurr striat.
Leontodon autumn.
Prunella vulgaris
Phleum arenariurn
Solanum dulcamara
'Trifoliurn repens
Stellaria cyrarninea

9 9 +21
9 9 +50
9 9 +23
4 4 +50

— +50
9 9 +37
9 9 +25
8 8 +30
9 9 :4-50

9 9 ++50
8 8 +25

9 9 +62
8 7 +75
9 9 +75
9 9 +75
9 9 ++68
9 9 +100

Van der Uerf(1967), Hoqe Veluwe.

b -75
m --71
Tn --70
Tn ——81
rn —100
m -91
m --65
in —-61
In --79
Tn —100
Tn -90
— —83

7 5 —--64
7 5 —75
7 4 —100
b ---72
b -64
b -75
— —87

—50
—--37
——53

—29
—--57

——50

—--24
—22

Dicranum scoparium
Erica tetraljx
Genista anglica
Ilydrocotyle vulgaris
Lonicera periclymenum
Peltigera polydactyla
Pleurozjum schreberj
Polytrichum forrnosurn
Polytrichurn poliferum
Scirpus caespitosus
Vaccjnu rny-rtillus

Weiniq veranderjnq (20 srt)

'Campylopus fragilis
'Carex arenaria
'Carex pilulifera
'Dicranella heterom,
'Galiurn hercynium
'Holcus mollis
'Molinia carulea
Pohija nutans
Potentjlla erecta
Pseudoscierop. p...
Aira praecox
Juncus squarrosus
1grostis can..var.ar.
'Baeomyces rufus
'Cephalozjella spec.
'Festuca ovina
'Festuca rubra
Hypnumcupressj forme
'Siealingia decumbj.
'Viola canina

—--27
7 —--50
6 —43
8 —50
7 —50

—25
—21

——41
——50

—50
—30

—8

—6

—17
—19

—6

—9

——19

—19

—1 -I

0

0
++16

+19
+8

+14
+10
+12
+11

+6

U1 U7 R
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Sterke toename (6 srt)
'Elytrinia repens
Erodium cicatarium
Holcus lanatus
Plantaao major

'Poa annua
Polygonum avicu1ar

U1U2 R

Sterke terugcjanq (l9Srt)

Ainelanchjer ovalis
'Cladonia coccifera p1.
'Cladonia destricta
'Cladonia floerceana
Cladonia furcata
'Cladonia glauca
'Cladonia gracilis
'Cladonia irupexa
'Cladonia mitis
Cladonia sylvatica
'Cladonja verticjllata
Dicranum polysetum
'Genista pilôsa
frlaianthenum bifolium
Melarnpyrum pratense
'Pinus sylvestris
'Quercus robur
Sorbus aucuparia
'Stereocaulon condens,

tlatj9e teruggn (l9srt)

8
7

8

8

2277

Betula verrucosa b
Cal],una vulgaris 8 7
Cladonia pyxidata chi.
Ciadonja unicjaljs Ill

Cornicularja aculeata 111

Cornicularia muricata Tn

('-orynephorus canescen: 8 7

Deschampsia flexuosa 7 7

7775
768887
87
767566

in

8899
in8676



atiqe toenarne (21 srt)

'Agrostis tenuis
Arenaria serpyllif,
'Bromis mollis
'Cerastium holost'.
'Cerastium sernidec,
Cirsiurn vulgare
'Ceratodon purpureus
Elytrigia repens
'Filago minima
'Gnaphalium sylv
'T-ielictotrichon pub;
'Hieracium pilosella
'Hypochaeris radic.
Juncus bufonius
'Luzula campestris
'Nardus stricta
'Orthocaulis kunz.
'Ptilidium ciliare
'Rumex acetosella
'Taraxacum spec.
Veronica arvensis

9 9 -f-+57

7 6 +50
9 9 ++50
9 9 +56
7 7 +50
9 9 +20
m ++56

9 9 +50
7 5 +30
6 5 +40
6 5 +39
9 8 ++41
9 9 ++37
8 8 +25
8 8 +26
8 7 +25

- +25
In ++35

9 9 ++30
9 9 ++50
8 8 +50

9 9 ++71
9 9 +75
8 7 ++71
8 8 +90
8 5 +75
9 9 +83
8 8 +83
8 6 ++62
9 9 ++83
9 9 +-f64

rn +75
b +67

9 9 +67
— +90

6 6 +67
8 9 ++80
9 9 ++64
7 7 +67
7 7 +75

Alev (1973) , Koot'ijJ-

iletula verruc.
Campylopus frau,

'Cladina spec.
c] edonia pid.
'C]aonia vertc,
Cc'rnicularia ac.
'Cicranurr scon.
Cenista pilosa
Eypnur cupressif.
Finus sylvestris
\ic4a arvensis
Ve)-era annotina

?atiqe terurranci(13

'Caluna vuluaris
Carex p.iiulifera
Clacnia qrac,
'Corynephorus can.
Errpetrurr nicrum
'Festuca ovina

b —75
—--79

rr —-71
ri. —--67

m —--76

— —70
rn ——75

7 5 —75
in ---75

—83
8 7 —67
— ——83

8 7 ——S'i
7 5 —25

in -50

9 8 —33
8 7 —25

—50
in --41

8 7 —20
8. 6 —50
— —21

-14
—18
+13
+20
+20
—10
—11

9 9 +45
9 9 +40

Sterke toename(0 soorten)

u1 U2 n l 2
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Sterke toenarne (19 srt).

'Achillea millefoijum
Dactylus glomerata
'Erodium cicutarium
'Geranium molle
Hieracium umb.1in
Holcus lanatus
Hypericum perforatum
'Ornithopus perpusil
'Plantago major
Poa annua
Polytrichum junip
Prunus serotina
Ranunculus repens
Rhytidiade1phu sq
'Rubus fruticosus
'Saqina procumbens
'Trifolium repens
Veronica offic: -
Veronica serpyllif

SterLe teruocanc (13 srt)
Hieraciuni pilos.
Jasione rrontana
Pleurozium sclnr.
'Polytrichurr pi]if.
Potentilla erecta
Sierlinuia decuinb,
'Sperrula vernalis

•:einio veranderinu (7 srt)

srt)

65
76
99
r

99
87
65
SB

'Icirostis canina
'Descharpsa flex.
Gallium hercynic,
J1olcus anatus
Polytrichum junip.
Pu1'us spec.
'Purrex acetosella

1atice toenare(2 srt)

'7rrrost.is tenuis
Pea annua

—22
——56
——47
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i1le soorten met 5 of meer waarnemingen

Betula pubescens
'Betula verrucosa
Calluna vulgaris
Cladonia coccif.
Claclonia pyxid.
Cladonia rangif,
Deschampsis flex
Dicranum scop.
Hypnum cupress.
rolinia caerulea
cuercus robur

h

87
m
rn

In77
m
m
87
b -42

Carex pilulifera
Pohlia roxtans
Corynephorus can,

Le toename(4 srt)

Agrostis canina
Carex arenaria
Festuca ovina
Nardus stricta

Sterke toename(2 srt)

Aqrostis tenuis
'Poa annua

6 5 ++50
7 7 +36
8 8 +58
8 7 +43

9 9 ++71
9 9 ++90

Geerlincs (1967) , gebied ronci
Strabrechtse heide.

Diepermeerven ,Drocjemeerven en

Poa annua
Juncus squarr.
i:olcus lanatus
J\grostis tenuis
Agrostis canina
ssp. can ma
Festuca ovina
Nardus stricta
Juncus effusus
Genista pilosa
Galiurn hercynic.

U1U2 R

9 9 +100
7 5 +80
9 9 +70
9 9 +70
6 5 +35

88
87
99
75
76

Juncus hulbosus
Calluna vulcaris
Erica tetralix
Molinia caerulea
Deschampsia flex.
Pohlia nutans
Dicranella heter.
Gyrnnocolea infl.
Cladonia impexa

U1 p

75 0

8 7 —35
8 7 —80
8 7 —30
7 7 —20
— —5

— —30
— —50
m —70

srt)

- U1 U2

Frica tetralix
Finus sylvestris
Polytrichurn comm.
'Vaccinum vit.

einicveranderinq (3 s rt)

87
b
m
65

(11 sr t)

U1U2 P

75
8 7

+19
0

0

—66
—75

——65
—67

—25
—50

——44
—30

——55
——38
—27
—52
—31

——45

+20
+30
+25
+10

0



Uurhokfreentiek1asse en ze1dzaarnheid2Lrecreatieindex'-k1assevandeindezej1verme ides oo rten,
Reactie op betr. Pecr.ind. aant,srt. uurhokf re ciue n tiek 1, Uq Z

0123 4 5 6 78 9

Sterke teruggang —100— —60 10 1 1 3 1 4 6,50 3,5
1Vatige teruggang —59— —20 35 2 7 5 124 5 6,69 3,31
Weinig vernadering —19— +20 20 2 5 6 4 3 7,05 2,95
riatiTe toename +21— +60 27 5 1 2 4 14 7,66 2,34
Sterke toename +60—+100 14

106
1 2 2 2 7 7,86 2,14

gerniddelcie uurhokfrequentiekiasseZ= qerriddeide zelc'zaamheidswaarde

(1) Bij het beschikbaar zijn van n'eerdere recreatieindices is van
elke soort cle gemiddeide recreatieindex aangehouclen.
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e k las Se van d e voornaarns te
a1n tens
met derecreatieindex die in andere qebieden voor deze soorten
herekend -werd.

U1U2 R1 R2 R3

Calluna vuig, struikheide 8 7 -52 —37 —35
Descharnpsia flex, hochtige srnele 7 7 -31 —22 —20
Nardus stricta horsteigras 8 7 +15 +25 +30
Genista anclica stekeibreir 7 6 —75 —43
Festuca ovina schapegras 5 5 +8 +14 +20
Carex pilulifera pilzegqe 7 5 -5 -17
Pqrostis vulgaris struisciras +34 +57 +70
Sieglingia decumb, tancljesgras 8 6 +30 +11
"umex acetos, schapezuring 9 9 -31 +30
Potentilla erecta tormentil 8 7 -31 -19
DiPranum scop. gaffeltandmos m -61 -83

kiauwtjesmos m -56
piuisjesmos m —50 —19 —30
korstrros m —64 —74 —70

Pecreatieindex Cinkelse Heide (Vrieze, 1973)
Pecreatieindex Hoge Veluwe (van der Werf, 1967)

R3= Recreatieindex Strabrechtse Heide (Ceerlings, 1967)
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Ze]dzanhejc1. (voor Nederland en van Drenthe)
, vervanci}maar)eid

en cTevoe 11 eidvoorLetredjnci
voechincsstoffen)voor enicTe syrtaxavonsPPDrfe
1= weiniq 2= maticj 3= zeer, veeJ

Zdr Very. GevoeligheicLy,ne
baarh. betre- eutr.

11a5 Riccieturr fluitantjs 5 — 1 2

Charetaija 5 1 35b NympLe ion (Nagnorot,) 4

5L Parvopotarnetalia 5
5Ea Parvopotarnion 6

1

1

2

— 1

1

2

5Eb Jiydrocharicjon 5 2 2
5Lcl Callitrjche—Flottonjeturn 5 - 1 2
5Ca Potarnion gran;inei 7
61a Littorelijon unjflorae 7

8

8

2

2

2

2

3

3
lOAa Nanocyperion flavescens 6 — 1 1 2

1Ota2 Spergu1ario-I11ecereu 6 2 2 2
1O1a7 1yosuretum minimi 8 2 1 2

llfl:1 Nalachjo Bidentetum fluv, 6 7 2 2 1

llJal Polygono.-BicRentetum 2 1 1 1

121a Polycjono-Chenopodión 3 — 1 —2 1

l2Aal Chrysantemo-Sperguletum - 2 —2 1
12Aa4 Oxalido-Chenodjetum p01.

3 1 —2 1
12Aa Echinochlco-Setarjetum

4 5 1 -2 1
1213a Sisymbrion

1 — 1 —2 1
l2Bb ?olygono-Coronopjon

3 - 1 -2 1

l3Aa T\rnoserjdjon (Aperatalia) - 2 —2
161\al Lolio-Plantacjineturn

1 — 1 1 116Aa3 Juncetum tenuis
3 1 1l6Ab Agropyro-Rum.icjon crispi
3 - 2 1 216Ab8 Poo—Lolietum
1 — 1 1 1

l6]b11Juncetum effusj
1 1

l7Aal Tanaceto-Artemisietum
2 4 1

l7Ab/cGalio—Alliarjon/Aegopodjon
3 4 2 218Ia1 Epi1obio-Senecjone sylv.2

1

l9Aa Glycerio-Sparganion
4 — i 3

1

1

l9Ac Cicution Virosae
5 6 2 3l9Acl Calletum palustris
6

1

l9Ba Phragmition (Scirpo-Phr,)
4

- 2

l9Bal Scirpetum lacustris
—

2 3 2

19Ba2 Typhetum angustifoljae 1



19Ba4
19Ba5
l9Ba6
19Ba8

l9Bb
l9Ca
19Ca2
19Ca3
l9Ca4

2OAal
2OBa
2OBb3
25A
25Aa

3

4

5

5

4

4

4

5
4

3

4

7

3

5

— 1

— 1

— 2

— 2

5 1

5 2

— 2

— 2

— 1

— 2

— 2

9 2

— 2

— 2

nr. en nopenc]atuur volaens Westhoff en den Feld

Bron: P.PD. Drenthe
(1969)

3

3

3

2

21
21

nr. naarn syntaxon
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Zd Zd Very.
baarh,

Gevoeligheid v
hetre- eutr.

2 1

3 1

3 2

3 2

3 1

3 2

3 2

3 2

3 1

2

3

3

2

2

2

2

5 2 3
9 3 3

3

1

1

1

2

Typheturn latifoliae
Gern.v.Acorus en Iris
Soc. v . Equise turn

The lypterido-Phragrniteturn

Cenanthion aquaticae
Magnocari ci on
Cariceturn paniculatae
Cariceturn hudsonii
Cariceturn ripariae

19Ca5 Caricetum acuto-vesic.
19Ca6 Cariceturn appropinquatae

Spe rgulo-Corynophore turn
Thero-Airion
Ass,v.Dianthus deltoides
Xolinietalia
Caithion palustris

25Ab Filipendulion
25Ac1 Cirsib—Molinietum
25Ba Arrhenatherion elatioris
26Aa Cardarnino-Montion
27Aa Caricion curto-nigrae
27Pa4 Fallavicinio-Spacjhneturn

3

7

1

8

s

6

4

2

9

-

7

2

3

1

3

2

2

28Aa Rhynchosporion albae
28Aa1 Sphagrio-Rhynchosporeturn
29Aa Ericion tetralicis
291\al Lycopodio-Rhynchosporeturn
29Ba/bErico-Sphagnion/Sph.fu.

5

6

5

6

7

-

-

3

3

3

2

3

3OAa Volion caninae
3OBa Calluno—Genistion pilosae
324Aa1 Myriceturn cale
32Aa2 Frangulo—Saliceturn auritae
32Aa3 Alno- Salniceturn cinereae

6

4

4

-
-
-
—

-

2

2

2

2

2

32Aa4 Saliceturn pentandro-ciner,
34Aa Rubion subatlanticurn
35Aa Alnion alutinosae
36Aa Dicrano—Pinion
36Aa2 Dicrano—Junipereturn

7

5

3
5

5

-
-
6

2.

2

3

3

3

36Ab1 Betuleturn rubescentis
37a1 Querco-Betuleturn
37Aa4 Dicrano-Querceturn
37Aa2 Pago—Querceturn
38Aa Alno-Padion
38Ab Carpinion betuli

9

4

5

7

7

-

-
-
8

3

3

3

3

3

3

3

2

1

2

2

2

2 1

2 3

2 2

3 3

2 2

3 2

3 3

3 3

2 3

2 3

3 3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3
2

1

2

1

1

3

3



C.

BIJLACE 53.4B

Planten die onder invloed vn (zeer) iichte betredinci kunnen
verschijnen en hun uurhokfreentie volgensArno id s en van der

Puteur, soort gehied, plantensoort. Uurhokfrequentilasse 1950 1975

Willerrs (1972) : soorten gekenmerkt door een ecologisch speciii,ire: ,
Orchis maculata gevlekte orchis 6 4
Botrychium lunaria maanvaren 5 3!nrhracii. officinalis ti1ve c'cientroost
Cirsium eriophoriurr wollige distel 1 1

Plathanthera hifolia weiriekende nachtorchis 6 4
Parnassia palustris parnassia 6 4

Carex flacca zeeciroene zeciqe 6 5

Linum oatharticum geelhartje 7 5
Uiilerrs (1972): zen. gradientnendelsoorten o.a.:

Cicendia filiformis draac:!clentiaan 5 2

Gentiana arnarella ssp,uli. slanke gentiaan 4 2
Gentiana germanica duitse cientiaan 2 2

Willerns (1972) : lancjs karresporen en paadjes in heide ontstaat het
Cicendictum filiformis (draadqentiaanassocjatje)
met o.a. als kentaxa:

Padiola linoides dwercivlas 7 3
Cicendia filiformis 5 2
Juneus capitatus koprus 4 1
Juneus tenageia 5 2
Juneus mutabilis 4 3
Willems (1972) : op zandgronden na lichte }etredincr ontwikkelt zich

het.Spercrnlaria Illuebretum (grondsterassociatie)rret oa:
Illecibretum verticillaturn grondster 7 5Spergularia rubra rode schijnspurrie 7 6Corrigiola litoralis riemoje 5 4Aigiteria ischaerum glad vincTerqras 6 5

Willerns (1972): voor betreden gradientzones in kalkrijke duinen is bet
Blyto Asperugineturn typisch.Kentaxa hiervcor zijn:

Chenopodium foliosurn rode aardheispinazie 3 3
J\sperucjo procurrbens scherpkruid
Ceerlinjs (1967) : in natte Erica olinia vecietatie ontwikkelt zich op

sommige paden en lanqs weaen een open nionierciezel-
schap met als voornaamste soorten:

Phynchospora fusca bruine snavelhies 6 4
Phynchospora aTha witte snaveihies 6 4Drosera intermedia kielne zonnedauw 7 4
Carex panicea blauwe zeccre 7 6Geerlincis (1967): in natte Erica Ii1inia veqetatie lanes paden:
Drosera rotundifolia ronde zonnedaui 7 5Scirpus cespitosus veenhies 6 4

Agrostis canina ssp.canini 6 5
Juncus hulbosus moerasrus 8 8
Eriophorurn angustifolium veenpluis 8 6
Udo de Haes (1977) : in vochtige clrazicTe valleien op betredincTsclradienten
Centaur i urn D u i zen d guide n k r u i d 6 4
Fuohrasia Ocientroost 6 5
I'NWB (1974) : in cude vochticie duinvaiieitjes
lereinium 3 2

Epipactis palustris rnceraswespenorchis 6 4.
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LIJLAG1! 6,2,2

Gevens met betrekking tot de zeldzaarnheid in Nederland van de
inhoofdstuk 6 genoemde regelrnaticje broedvogels in Nederland.

vocjelsoort aantal uurhokken,van de totaal aantal
in totaal 1671, waarin de broedparen in
betreffende vogelsoort: Nederland

waarschijnlijk zeker
broedend werd broedend
aangetroffen werd

aangetroffen

berqeend 195 583 3500—4500
boerenzwaluw 30 1545 150.000
bontbekplevier 51 173 450—600
boomJruiper 485 668 30.000—50.000
boomleeuwerik 189 110 800—900
boompieper 399 475 18.000—22.000
boomvalk 238 453 1000—1100
bosuil 142 428 2500—3000
braamsluiper 725 523 10.000—15.000
buizerd 118 512 1650
duinpieper 18 21 75—90
dwergstern 10 41 320
eend, wilde 27 1598 250.000—400.000
eidereend 5 27 4000
ekster 34 1465 50,000—100.000
fazant 168 1425 50.000—75.000
fitis 536 1074 200.000—300.000
fuut 77 631 6000—7500
gaai, vlaarnse 279 906 40,000
geelgors 342 553 20.000—30.000
aierzwaluw 284 838 50.000—85.000
grasmus 715 797 40.000—60.000
graspieper 379 1165 100.000
grutto 173 1158 120.000
havik 34 180 350—400
houtduif 34 1590 425.000
houtsnip 262 121 2000—3000
karekiet, grote 245 149 1200—1600
karekiet, kleine 598 622 35.000—50.000
kauw 122 1296 50,000—100.000
kemphaan 139 177 1500
kiekendief, bruine 89 243 725—850
kiekendief, blauwe 23 44 100—130
kievit 38 1582 120.000
klauwier, grauwe 41 67 150
kluut 35 294 4600
kokrneeuw 24 351 200.000
korhoen 104 45 500
kraai, zwarte 96 1384 30.000—40.000
krakeend 113 137 550—800
meerkoet 73 1322 50.000—80.000
merel 24 1598 575,000—800.000
nachtegaal 607 271 4500—5000
nachtzwaluw 167 46 500—600
papje 245 246 1000—1100
patrijs 322 1203 37.500—47.500



waarschijnlijk
broedend werd
aange troffen

zeker
broec3end
we rd
aangetroff en

totaal aantal
broedparen in
Nederland

plevier, kielne
p1 j lstaart
ransui I
reicjer, bThuwe
rietcjors
rietzanger
roodborts t
rooc3staart, gekraaqd
s ch o 1 e k ste r

s lobe end
specht, groene
specht, grote bonte
specht, zwarte
sperwer
S tormnie euw
s trandp levier
tapuit
torenva 1k
tuin fluiter
ture luur
ye id leeuwerik
ye ldui 1

vi. S die f

watersnip
wespendief
wie lewaal
wintertaling
wuip
zi lvermeeuw
zornertaling
zwartkop

800
45—75
4000—5000
9000—11.000
25.000—30.000
17.500—30.000
120.000—170.000
50.000—60.000
43.000—50.000
9000—12.000
4500— 7500
10.500—17.000
1500—2500
1200
7000
750—1100
1400— 1600
5000—6500 -

50.000—75.000
20.000
500.000—750.000
130— 185
10.000
5500
300
40 00—5 000
2 300—3500
3000
53.000
1500
30.000—50.000

Bron:Teixeira (1979)

De volgende eveneens in hoofdstuk 5 cienoernde vogelsoorten
hehoren niet tot de regeirnatige broedvogels in Nederland:
groenpootruiter, rossegrutto, kanoetstrandloper, kruisbek,
regenwuip, steenloper, bonte strandloper, zeekoet.
Deze vogels vertoeven wel een gedeelte van het jear in
Nederland (vooral op de Wadden) , rnaar broeden elders.

vogelsoort

241

aantal uurhokken,van de
in totaal 1671waarin de
betreffende vogelsoort:

119
48

132
7

375
477
366
365
178
240
221
204
116
118

4

26
233
119
730
283
298
'96

104
550
62

683
344
176

8

345
706

260
31

1233
299

1045
452

1000
875

1278
736
558
906
397
294
66
141
229

1361
776
853

1336
119
313
317
127
355
444
517
92

453
648



BIJLAGE 6.3.2A

Hetbeiangvanhet Wacldencjebied voor de vogels in Noord-West Europa.

De onderstaande tabel is ontleencil aan het rapport van de
Waddenzeecommissie. Ilierin wordt naast het hoogste aantal vogels,
dat gelijktijdig in het Waddenzeegebied aanwezig was, ook de ornvang
van de Baltische-Noordzee populatie vermeld. De vogels van
Noord-West Europa en Siberia trekken lanqs vier westelijke trekbanen
en de populaties ontlenen claaraan hun naarn.
De Baltische-Noordzee Populatie is de populatie, wiens trekroute
langs de Noordzee en dus het Waddenzeegebied ligt. Deze populatie
bestaat totaal uit 7,6 - 9,2 rniljoen vogels.

soort aantal Baltische— niax.aantal
Noordzee Ned.Wadden
populatie

wilde eend
winteta1inq
smien t
toppereend
rniddelste zaakbek
bergeend
rotgans
hrandgans
scholekster
zilverp levier
bontbekplevier
steen loper
wuip
rosse grutto
ture luur
kanoetstrandloper
bonte strandloper
kluut
grote rneeuw
kleine meeuw

1.000 .000
250.000
500.000
150,000
40 . 000

100,000
30.000
40.000

235,000
37 . 000
39.000
9.000

110. 000
50.000
65.000

450.000
750. 0 00

18.000
7

7

15,000
45.000
30.000
11.000
18. 000
50.000
4.000

25. 000
210.000

4.500
14.000
6 . 700

90.000
42.000
38.000

130.000
250.000
16.000
60. 000

135. 000

1,5
18
6

7

45
50
13
60
90
12
36
74
82
85
58
29

33
88
7

7

Bron; Bootsma (1977)
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Cv1stancien van verschillende vojelsoorten bij verschillende
omstaIc!c!eden,

vceisoort en
onstandigheid

rcofvoge1s

(cjemiddelde) grootste aantal
opvliegafstand en kleinste waar—

opvliecj- nenhingen
afstand

auteur

75
40

100—200
85
20—30
75(gem.) 30—100 3

Vaard
Waard.
Waard.
Schoer.
Gendeb.
Gendeb,
Uitten.

Groteregrondhroeders (vnl.vogels van meer open terreinen)
(n.b..lang niet alle waarnemingen hebben betrekkinc op het broeden)

korhoen, fouracjerend
kcrhcen, baitsende haan
1orIioen, vliegdenrijk cjebied
korhoen, open heideveld
patrijs, open wildakker
patrijs, terrein met dekking
patrijs, 's winters
patrijs, in brçdseizoen
wuip op h.v.p.,'rustige
hen ade rinc;

wuip op h.v.p., onrustige
hen a dc r in cj

wuip op h,v.p.
wuip op h.v.p, op wad
wuip op wad
wuip open terrein
wuip terrein met dekkins
wuip broedend
wuip broedend op nest
kluut, voor excursie
tureluur, voor groep rnensen
ture luur
grutto
grutto, met nest
k i e vi t

scholeksters
scholeksters en meeuwen
schc;leksters, met nest
kokmeeuwen kolonie

25—40 (drukt zich 01) 270 m)
200
15—25 (drukt zich op ? rn)

150
130(gem.) 12—350 6

12(gern.) 5—40 8

70
10—20 (drukt zich op? rn)

350 Koer.

6—0—70 0
15 0—2 50

1000
300
250— 300
80

230 (gem.)
28 (gem.)
2 0—9 00

30— 100
50

100—200
100— 200
60—100
150
100
10— 100

20—200 2

b.o. = bron onbekend; de auteur geeft geen bronvermelding
'h.v.p. = hoogwatervluchtplaats; de plaats waar wadvogels zich tijdens

de vloed verzamelen en afwachten tot het wad opnieuw droogvalt.

buizerd, i.h.operi veld
huizerci, i.h,bos
buizerd 01 horst
Luizerd op horst
hoomvalk van nest
torenvalk, jaqend.
torenvalk, j agend

200

Gendeb.
Gencleb,
Weyl (b.o,)
Weyl (b.o.)
Uitten.
Uitten.
Uitten.
Uitten,

150—300
1—100

3

7

Koer,
Boots.
de P.oos
Zwarts (h .0.
Gendeb.
Gendeb.
Boots,
Boots,
Roos
Roo s
Gendeb.
Gendeb.
Roos
Gendeb.
Zwarts(b.o.)
Z\N'7B (b .0.)
Roos
Roos



vogelsoort en
omstandigheid

steenloper, voor groep mensen
rosse crutto op wad
strandplevler op nest
wadvocjels op h.v.p.
wadvocjels op h.v.p.meer dan
wadvociels op h.v.p.
wadvogels op wad
wadvogels op h.v.p.
wadvociels op h.v.p.

100
100

10—20
150—200
100—200
150—300

50—500
150—200
200—300

grootste aantal auteur
en kleinste waar—
opvlleg- nerningen
a f stand

eencien, ganzen en overige

wilde eend
wilde eend
wilde eend op wad
cidereend, rustend
bercjeend
krakeend, voor excursie
slobeend, op nest
pij lstaart
rotcians op wad
wintertaling
wintertaling voor excursie
wintertaling
z ome r tall n g

zomertaling
meerkoet broedend

grote honte specht
groene specht
zwarte specht

kraal achtigen

zwarte kraai, vrij open
terrein
ekster niinder open terrein
vlaamse gaai, bos

2yo2ornamik
kleine zangvogls.

grote lijster
houtdui f
gee iqors
kruisbek
tapuit
gekraagd roodstaart
boerenzwaluw
ye ldleeuwerik
duinpieper
graspieper
graspieper zingend

30 (gem.)
25 (gem.)
40 (gem.)

85 (gem.)
45 (gem.)
30 (gem.)

30(qem.) 10—40
35 (gem.)
10
10
18(gem.)
15 (gem.)
32

5—15

Gendeb.
Ro os
Boos
Boos
Roos
Roos
Boos
Roos
Boos
RoOs
Boos
Gendeb.
Boos
Gendeb.
Boos

Uitten.
Uitten,
Uitten.
Uitten.
Uitten.
Uitten.
Ult ten.

Uitten.

245

(gemiddelde)
opvliegafs tand

Roos
Ro Os
Boos
Sinke(b.o.)
Zwarts (b .0,)
ANWB (b . o.)
Sinke(b.o.)
Zwarts(b.o.)
ANWB (b .0.)

(oplettenci op 200)

100— 3

60—600
40— 300

800
300 (gem.)
50—9 00
50—400

4—8
100
800
30— 100

800
30—40
40—50
30

100

0

6

4 Uitten,

10—250 33 Uitten.
10—200 31 Uitten.
10—100 35 Uitten.

3

19

1

1

2

3

1

10—25
15

80—200 Roos
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Toelichtinq op de tabel.

De hier vermelde gegevens moeten beschouwd worden als een globale
aanduiding van de schuwheid van de verschillende vogels.
liet opvliegen is slechts én van de reacties die vogels bij verstorincj
kunnen vertonen. In sonhrnige gevallen hebben ze zich voor dat ze opvlieaen
al enige tijd tegen de grond gedrukt. Dit aedrag is regel bij soorten
die in het open veld broeden en waarvan het wijfje een schutkleur heeft,
zoals eenden, nachtzwaluwen, wulpen, fazanten. (Tinbergen, 1968, in de
Roos, 1972) . Vaak zijn ze ook al enige tijd attent geweest voordat ze
opvliegen.

De opvliegafstancl kan afhankelijk van het terrein ende tijd van het
jaar, van de tijd, van het weer of van de toevallige individuele
orrstandigheicl nogal uiteenlopen. Van een aantal soorten is bekend
dat de benaderingsafstand van het nest bij het voortschrijden van de
broedtijd afneernt. (de Roos 1972)

Waar het terreintype in de tabel niet vermeld is moet er van uitgecjaan
worden dat de waarnemingen zijn gedaan in het terrein waar de vogel
thuishoort.

Er moet rekeninu mee worden gehouden dat juist de vogels die op
grote afstand al wegvliegen, of zich schuilhouden, vooral in zwaar
begroeid terrein veelal niet door de mens opgernerkt worden. In die
gevallen kan dan geen opvliegafstand genoteerd worden. Door deze
systenatische fout, die mogelijk in de vermelding van de vlucht-
afstanden is geslopen, is het mogelijk dat de hier gerioernde vlucht—
afstanden sorns aan de kleine kant zijn. Vermoedelijk zal dit vooral
hij bosvogels het geval zijn.

De hier genoemde opvliegafstanden zijn in het algemeen gemeten bij
mensen die de vogels rustig lopend benaderen. Minder rustige
benaderingswijzen zullen in het algerneen de vogels eerder op doen
vliegen.

auteurs waarvan de gegevens uit e4gen waarnemingenafkoajn.
gegeven afkornstiq van

genonderzoek in:

Waar. = 1'aardenburg (1976) Oost Nederland/Duitsland
Schaer.= Schaerlaekens (1975) Noord—Brabant
Gendeb.= Cendebien en Mrzer-Bruyns(1979) Iloge Veluwe
Uitten.= Uittenhoogaard (1976) Hoge Veluwe
Koer. = Koersveld (1976) Vlieland
Boots. = Bootsra (1977) Vlieland
Roos = de Poos (1972) Vlieland, vnl.Kroons Polders

auteurswaarvan de qeqvens niet afkonistig zijn van eigen waarnerningen.

geçevens hebben betrekking op

Weyl. = 'v1ey1and Nederland, zandgronden
Zwarts= Zwarts (1972) Wadden
2'NWB = ANWB (1974) Wadden
Sinke = Sinke (1977) Wadden

1)bij al deze auteurs ontbreekt bronvermelding: b.o. = bron onhekend.
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