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Betreft : Raamwerk voor ecologische inbreng op de beleidsterreinen bodembescher-

m ing, biod iversiteit en  ru im telijke ord en ing in  relatie tot N MP-4 en  d e

Vijfde nota Ruimtelijke Ordening

Mijnheer de Minister,

In  u w  brief van 30 m aart 2000, kenm erk DBO/ 2000031932, vraagt u  d e Technische

commissie bodembescherming (TCB) om advies over de rol en betekenis van bodem-

ecosystemen. De commissie heeft besloten om haar advies in delen u it te brengen, be-

ginnend met een kort advies op hoofdlijnen, gevolgd door een probleemverkenning en

-analyse en eind igend  met een ad vies over d e op ties voor beleid smatige stu ringsin-

stru m enten voor ecologische bod em kw aliteit. Op  7 ju ni 2000 gaf d e com m issie op

hoofd lijnen antwoord  op de vragen uit de ad viesaanvraag (kenmerk TCB

S33(2000)). Bijgaand  ad vies (kenm erk TCB A29(2000)) betreft het deel over de

probleemverkenning en -analyse, waarin een strategisch raamwerk voor ecologische

inbreng op  d e beleid sterreinen bod embescherming, biod iversiteit en ru imtelijke or-

dening wordt beschreven. Het is mij een genoegen u d it advies aan te bieden.

De commissie ziet dat er vanuit de bodembescherming naar een samenhang wordt ge-

zocht m et biod iversiteit en ru imtelijke ordening, hetgeen naar verw achting tot

u iting zal komen in het NMP-4 en de Vijfde nota Ruimtelijke Ordening. De commis-

sie beschouwt bodemecosystemen als een gemeenschappelijke noemer, zowel in tijd

en schaal, van  bod embescherming, biod iversiteit en ru imtelijke ord ening. Op  basis

van deze noemer is samenhang te bewerkstelligen.

H et m ilieubeleid  is inged eeld  naar een aantal ‘ver-p roblemen’ (versnippering, ver-

zu ring, versp reid ing, verstoring, verm esting, verd roging). Uit d e laatste N ationale

Milieuverkenning blijkt d at het op lossen van d eze p roblemen, met name in het lan-

d elijk gebied , een  lange ad em  vereist. De aanp ak via d e ‘ver-p roblem en’, op gezet



2

om verkokering te voorkomen, heeft geleid  tot een andere vorm van verkokering. Zo

hebben a lle problemen grote invloed  op de chemische, fysische en biologische

bod em kw aliteit; het gecom bineerd e effect van  d eze p roblem en en  d aarm ee d e ge-

combineerde aanpak komt vanwege de huid ige benadering onvoldoende aan de orde.

Bodemecosystemen ondervinden effecten van vrijwel alle ‘ver-problemen’. Systema-

tisch ond erzoek naar d e kw aliteit en  actieve stu ring op  kw aliteit van bod em ecoys-

te-men leid t tot een geïntegreerd e aanpak van p roblemen op  het gebied  van milieu -

beheer, ru imtelijke ordening en waterbeheer.

Reed s in  het eerste p lan  van  aanp ak biod iversiteit is het belang benad ru kt van  d e

zogenoemde ‘cryptobiota’1, m ed e in  relatie tot hu n  belangrijke bijd rage aan  ecolo-

gische processen. Er komen steeds meer wetenschappelijke aanwijzingen dat de bio-

d iversiteit van het bod em ecosysteem  bijzond er groot is. Dit terw ijl d e functies van

d it zeer d iverse bodemleven in ecologische processen nog grotendeels onbekend  zijn.

Naar oordeel van de commissie d ient de aandacht voor deze ecologische processen2

dan ook geïntensiveerd  te worden. Algemeen word t onderkend  dat biod iversiteit ge-

baat is bij enerzijd s een  goed e m ilieu kw aliteit en  and erzijd s een  d ivers ingerich t

land schap . Biod iversiteit kan  w ord en  verbeterd  d oor eisen  te stellen  aan  land ge-

bru ik en door maatregelen te treffen via boven- en ondergrond se ru imtelijke inrich-

ting.

De boven- en ondergrondse ru imtelijke inrichting stelt in toenemende mate eisen aan

de bodem. Verschillende vormen van landgebru ik d ienen elkaar snel en zonder pro-

blemen te kunnen opvolgen, bijvoorbeeld  van landbouw naar natuur of woongebied .

Daarnaast w ord t binnen d e ru imtelijke ord ening verw eving van verschillend e vor-

men van land gebru ik als op lossing voor ru imtegebrek gezien, evenals ond ergrond s

ru imtegebru ik. De opkomst van agrarisch natuurbeheer, de aandacht voor biod iver-

siteit  in  d e stad  en  h et  samengaan van waterbergend  vermogen en landbouw of

natu u r zijn  h ier voorbeeld en van. H et bod em ecosysteem  d ient d oor het sp ecifieke

gebru ik niet zodanig beïnvloed  te w orden dat het een volgend  of nevengebru ik niet

kan dragen. Anders kunnen snelle overgangen en verwevingen niet zonder hoge

kosten en binnen korte tijd spanne gerealiseerd  w ord en. Bij korte tijd spanne d enken

w ij aan  een  term ijn  van  enkele tien tallen  jaren . H ieru it blijkt d at vanu it d e d yna-

m iek van  d e boven- en  ondergrondse ru imtelijke inrichting eisen gesteld  moeten

w ord en aan het p laatselijke land gebru ik.

De nadelige gevolgen van landgebru ik door de mens op  bodemecosystemen zijn af-

hankelijk van  d e schaal w aarop  het land gebru ik p laats vind t . Lokaal land gebru ik

d ient te worden beoordeeld  op de lokale gevolgen van het gebruik zelf, u itgedrukt in

ernst van  beïnvloed ing en  schaal w aarop  het lokale gebruik zich  afsp eelt. Een

tweede, maar niet minder belangrijke beoordeling, volgt u it de vraag hoe het onder-

havige gebru ik zich verhou d t tot d e kw aliteit van d e om geving. H oe langer d e ge-

                                    
1 ‘Verborgen’, in de bodem levende organismen.
2 Ecologische processen worden ook wel omschreven als ‘life support func-

ties’, en de diversiteit van deze processen als ‘functionele biodiversi-
teit’.
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volgen zu llen aan houden, hoe groter de schaal van het lokale gebru ik en hoe slech-

ter d e kw aliteit van d e omgeving, d es te heviger zijn  d e gevolgen en d es te moeilij-

ker zal herstel, en dus ook de overgang naar een volgend  gebru ik, te bewerkstelligen

zijn.

Om d e kw aliteit van bod emecosystemen te monitoren, d e invloed  van land gebru ik

hierop  vast te stellen en op ties voor beleid smatige stu ringsinstrumenten te kunnen

ontwikkelen, zijn gegevens nod ig. Er zijn in Nederland  vele onderzoeks- en monito-

ringsprogramma’s w aarin rou tinematig d e kw aliteit van bod emecosystemen al d an

niet in relatie tot het gebru ik word t vastgesteld . Het inventariseren en samenvoegen

van d e resu ltaten  van  d eze p rogram m a’s zou  op  een  significante w ijze het inzicht

van d e kw aliteit van bod em ecosystem en ku nnen verbeteren . Wij menen d at deze

functie zou  moeten w ord en vervu ld  d oor een p lanbureau . Dit bu reau  zou  d ienen te

rapporteren over d e stand  van zaken en ontw ikkelingen van bod emecosystemen in

relatie tot het gebru ik van de bodem.

Met de meeste hoogachting,

de voorzitter van de

Technische commissie bodembescherming,

Ir . W.C. Reij.

Bijlage: Advies Raamwerk voor ecologische inbreng op  de beleidsterreinen bodem-

bescherm ing, biod iversiteit en  ru im telijke ord ening, in  relatie tot N MP-4

en de Vijfde nota Ruimtelijke Ordening (TCB A29(2000)).

De electronische versie van dit document is identiek aan het oorspronkelijke ondertekende document
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1 INLEIDING

Bij br ief van  30 m aart 2000, kenmerk DBO/ 2000031932, vraagt de Minister van

Volkshu isvesting, Ru im telijke Ord ening en  Milieu beheer (VROM) de Technische

commissie bodembescherming (TCB) om advies over de rol en betekenis van bodem-

ecosystem en. In  d e ad viesaanvraag w ord t aangegeven  d at het p ersp ectief van  het

ond erw erp  ‘bod em ’, als ond erd eel van  het m ilieu beleid , aan het verschuiven is.

Onder invloed  van demografische, economische en sociaal-cu ltu rele ontw ikkelingen

stapelen zich d e claims op  d e ru imte op . Waar eerst sp rake w as van het beschermen

van het com partim ent bod em  als zelfstand ig ond erd eel van het m ilieu , is thans na-

d ru kkelijker  en  m eer system atisch  aand ach t voor het gebru ik d at van de bodem

w ord t gem aakt. De Min ister  stelt  d at gezien  de verschillend e manieren w aarop

momenteel de rol van ecologie word t beoordeeld  vanuit verschillende beleidskaders,

d e behoefte op  het d epartem ent groeit aan d u id elijkheid  over d e betekenis van het

ecologisch functioneren van de bodem, en met name aan de betekenis van verstoringen

van d it ecologisch functioneren voor de verschillende gebru iksmogelijkheden van de

bodem. De brief word t afgesloten met een aantal concrete vragen aan de TCB (zie bij-

lage van  d it ad vies).

De commissie heeft besloten om haar ad vies in  d elen u it te brengen, beginnend  met

een kort advies op hoofd lijnen waarin antwoord  wordt gegeven op de concrete vragen

van d e Minister. Dit ad vies verscheen op  7 juni 20001. H et voorliggend e ad vies be-

treft het tw eed e d eel van d e ad visering. H ierin  w ord t ingegaan op  d e relatie tu ssen

landgebru ik en bodemproblemen, en het betreft dus een probleemverkenning en -

analyse. Tevens w ord t d e positie van d e ecologie in d e d rie meest relevante beleid s-

terreinen geschetst. H et ad vies eind igt met aanbeveling voor stu ring en ond erzoek.

H et d erd e d eel van  d e ad visering zal d e op ties voor beleid sm atige stu ringsinstru -

menten voor ecologische bodemkwaliteit verkennen en beschrijven.

In hoofd stuk 2 van voorliggend  ad vies w ord t ingegaan op  d e relatie tu ssen land ge-

bru ik en bodemproblemen. De gedachte dat ‘alles overal moet kunnen’ en het geloof

in de maakbaarheid  van onze omgeving zijn op  zichzelf niet onlogisch, maar blijken

w el tot aanzienlijke m ilieup roblem en te kunnen leid en. In  hoofd stuk 3 w ord t inge-

gaan op  d e ecologische basis voor bod embescherming, biod iversiteit en ru imtelijke

                                    
1
 Advies Rol en betekenis bodemecosystemen in relatie tot NMP-4 en de Vijfde

nota Ruimtelijke Ordening, 7 juni 2000. Technische commissie bodembescher-

ming, TCB S33(2000), Den Haag.
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ord ening. H ierin w ord t aangegeven d at op  verschillend e manieren naar d e ecologie

kan worden gekeken. Ten gevolge van verschillende karakters van de genoemde be-

leid sterreinen is d e manier w aarop  naar ecologie w ord t gekeken, verschillend . Deze

realisering is van  belang voor d e communicatie tussen de beleid sterreinen. In de

hoofd stukken 4 tot en met 6 w ord t d e relatie tu ssen ecologie en d e beleid sterreinen

bodembescherming, biod iversiteit en ru imtelijke ordening beschreven. In hoofdstuk 7

word t op  basis van de voorafgaande hoofdstukken een aantal globale aanbevelingen

voor beleidsmatige sturing gedaan, en worden meer concrete aanbevelingen voor be-

leidsonderbouwend  onderzoek gegeven. De bijlage bij d it advies bevat de adviesaan

vraag.
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2 RELATIE TUSSEN LANDGEBRUIK EN

BODEMPROBLEMEN

De Nederlandse bodem word t intensief gebru ikt. De bevolking, economische bed rij-

vigheid , m obiliteit van  d e bevolking en  het zakelijk verkeer nem en nog steed s toe.

Er is behoefte aan meer ru ime woningen met een tu in en bed rijfsterreinen en nieuwe

wegen en railverbind ingen. Om te voorkomen dat het landelijk gebied  in Nederland

langzaam  d icht groeit, w ord t in  d e ru im telijke ord ening veel aand acht besteed  aan

de vraag waar nieuwe, grote woonlocaties, bedrijfsterreinen, wegen en railverbind in-

gen moeten komen. Daarnaast w ord t naged acht over het verw even van verschillen-

de soorten gebruik van de bodem, zoals landbouw en natuur, en het ‘stapelen’ van ver-

schillend e soorten van gebru ik: w armte- en koud eopslag in  d e ond ergrond , onder-

grondse parkeergarages, woonlagen of bedrijfsterreinen boven autosnelwegen.

In het verleden speelde de kwaliteit van de omgeving en daarmee ook de bodem een

belangrijke rol bij d e inrichting van N ed erland . Sted en en d orpen bevond en zich op

strategische knooppunten van (w ater)w egen, bij riviermond ingen, bij p laatsen w aar

waterwegen overgestoken konden worden. Akkerbouw vond in verband met de ontwa-

tering voornamelijk plaats op hoger gelegen, vruchtbare gronden. Graslanden werden

op  nattere locaties gesitueerd . Gebieden d ie qua bodemgesteldheid  of om hydrologi-

sche redenen niet ontgonnen konden worden ten behoeve van akkerbouw of veeteelt,

of slechts zeer extensief gebru ikt kond en w ord en zoals bijvoorbeeld  heid eveld en ,

werden gebieden die we nu natuurgebieden noemen. De natuurlijke bodemgesteldheid

w as grotendeels leid raad  voor de inrichting van het land .

In d e negentiend e en tw intigste eeuw  zijn d eze p rincipes gaand ew eg losgelaten. In-

pold ering van meren en bu itend ijkse gebied en, bed ijking en kanalisering van rivie-

ren, d e IJsselm eerpold ers, Afslu itd ijk en Deltaw erken hebben d rastisch ingegrepen

op  d e hyd rologische gesteld heid  van d e N ed erland se bod em . De kom st van kunst-

mest en bestrijd ingsmiddelen heeft de mogelijkheden om gewassen te telen op minder

gesch ikte grond en  enorm  verru im d . Daarnaast heeft het ‘ontstaan’ van de Oost-

vaard ersp lassen  tot het id ee geleid  d at natu u r m aakbaar is. Deze on tw ikkelingen

hebben geleid  tot d e hed end aagse hou d ing d at ‘alles overal m oet ku nnen’. Als een

locatie niet geschikt is voor het gew enste gebru ik, d an w ord t d e locatie geschikt ge-

m aakt m et alle m id d elen  d ie d aarvoor besch ikbaar zijn . Gezien  d e in tensiteit van

het gebru ik van de Nederlandse bodem is d it een logische ontwikkeling.
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De beschreven ontwikkelingen hebben echter onmiskenbaar tot milieuproblemen ge-

leid . De aanhoudende vraag naar nieuw e hu izen, bed rijfsterreinen en infrastructuur

leid t tot de noodzaak keuzes te maken ten aanzien van de inrichting van Nederland .

H et is echter d u id elijk d at, ongeacht hoe d ie keu zes u itvallen , er ru raal gebied  zal

moeten worden opgeofferd  ten behoeve van bebouwing en infrastructuur. Onder an-

dere habitatversnippering en verstoring zu llen hierdoor toenemen.

De beïnvloed ing van het w aterpeil ten behoeve van het realiseren van het gew enste

land gebru ik heeft, naar blijkt, ook een  aan tal keerzijd es. Verd roging in  d e zom er,

w ateroverlast in  p eriod en  van  heftige regenval, bod em d aling ten  gevolge van  in -

klinking, m obilisatie van  m etalen  en  and ere stoffen  ten  gevolge van  oxid atie van

veen zijn hier voorbeelden van.

Bij d e aanged ragen op lossingen voor w ateroverlast komen vaak nieuw e p roblemen

om de hoek kijken. Wateroverlast zou  kunnen worden bestreden door de waterreten-

tie in  beken en rivieren te vergroten. Vernatten, meand eren, aanleg van w aterreten-

tiebekkens zijn  voorgesteld e m aatregelen . Vaak gaan  deze plannen gepaard  met

natuurontwikkeling. De vrij algemeen aanwezige waterbodemverontreiniging is

vervolgens een hinderpaal bij de u itvoering hiervan.

De beheersing van het waterpeil ten behoeve van de landbouw heeft tezamen met de

komst van kunstmest en bestrijd ingsmiddelen de landbouwproductie tot ongekende

hoogte opgeschroefd . De negatieve gevolgen hiervan zijn bekend : het weglekken van

nutriënten uit de bouwvoor naar het grondwater en het afstromen van nutriënten naar

oppervlaktew ater, een continue aanvoer van nu triënten en bestrijd ingsmiddelen via

atmosferische d epositie, verarming van d e bod emfauna ten gevolge van bemesting,

bestrijd ingsmid d elengebru ik en grond bew erking. H et land bouw beleid  heeft geleid

tot schaalvergroting, w aard oor vele land schapselem enten d ie een efficiënt gebru ik

van het land  in de weg stonden, zoals hakhoutbosjes en houtwallen, zijn verdwenen.

Dit is nad elig voor d e natu u rlijke p laagbestrijd ing en  d e biod iversiteit in  het alge-

meen. Apart probleem is de overgang van landbouwgrond  naar natuur. Ten behoeve

van d e ontw ikkeling van d e ecologische hoofd stru ctu u r kom t deze overgang veel

voor. De land bouw grond  bevat in  het algemeen teveel nu triënten en metalen om d e

overgang zonder problemen te laten verlopen.

Door de toenemende activiteit in de ondergrond  komt vaker zuurstofrijk water in de

d iep ere ond ergrond  terecht. H ierd oor kan m obilisatie van  m etalen  op tred en, d oor

bijvoorbeeld  oxidatie van pyriet. Vervuiling van de ondergrond  door oxiderende ver-
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bind ingen  zoals n itraat kan  tot hetzelfd e effect leid en . H oge m etaalgehalten  in

grondwater, in baggerspecie of in de bodem waarop  deze baggerspecie is u itgereden

kunnen hieraan worden toegeschreven.

Naast de w ijze w aarop  verschillende beleid svelden de omgang met de bodem, of de

bodem rechtstreeks beïnvloeden, zijn er maatschappelijke verschijnselen d ie invloed

hebben op  d e bod em . Behalve d e in  d it hoofd stu k al eerd er genoem d e bevolkings-

groei en toenemende mobiliteit, en alle gevolgen daarvan, is er zeker in de landbouw

ook een  sterke invloed  van  d e m arktw erking. De nationale en  m ond iale m arkt be-

paalt w at een boer verbou w t, zolang het technisch m ogelijk is. De vraag of d e teelt

milieuhygiënisch gezien een verstand ige keuze is, w ord t d aarbij gew oonlijk niet ge-

steld .

Uit het voorgaand e blijkt d at niet alleen het milieubeleid  kampt met p roblemen. De

ru imtelijke ord ening begint d e bod em als p robleem te ontd ekken bij d e (her)inrich-

ting van N ed erland . Bod em verontreiniging, m aar ook d e hyd rologie en d e natuu r-

lijke bodemgesteldheid  leggen hun beperkingen op.

Intensief gebru ik van d e bod em, en het ru imtebeslag en d e inrichting van bepaald e

land gebru iksvorm en heeft tot gevolg d at flora en  fau na sterk achteru itgaan. Door-

d at Ned erland  veel grond stoffen en consumptiegoed eren u it and ere land en betrekt,

strekt d e d ruk op  d e biod iversiteit van d e Ned erland se economie zich tot ver bu iten

Ned erland  u it. Op  d e Milieuconferentie in  Rio d e Janeiro (1992) is biod iversiteit u it-

gebreid  op  d e agend a gew eest. De d eelnem end e land en hebben d e verp lichting op

zich genomen om een biod iversiteitsbeleid  te formuleren.

Biod iversiteit hangt sterk samen met ‘ru imtelijke kw aliteit’ van bod em en w ater, op

verschillend e ru imtelijke schaaln iveau s. Op land schap sschaal d ient voldoende

variatie aanwezig te zijn en voldoende open of niet intensief door de mens gebru ikte

gebied en. Bovend ien d ienen d ergelijke gebied en niet te klein te zijn en niet te geïso-

leerd  van elkaar te liggen om u itw isseling van soorten mogelijk te maken. De ecolo-

gische hoofd structuur is op  d eze u itgangspunten gebaseerd . Op  lokale schaal is een

goede bodem- en waterkwaliteit een voorwaarde.

Bodemecosystemen zijn een gemeenschappelijk, integrerend  element bij de be-

leid sthem a’s bod em bescherm ing, ru im telijke ord ening en  biod iversiteit. In  d e vol-

gende hoofdstukken w orden bouw stenen geïdentificeerd  voor een ecologische basis

voor bod embescherming, ru imtelijke ord ening en biod iversiteit en w ord en d eze be-

leid sterreinen vanuit een ecologisch perspectief nader geanalyseerd .
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3 ECOLOGISCHE BASIS VOOR

BODEMBESCHERMING, BIODIVERSITEIT

EN RUIMTELIJKE ORDENING

In  het kad er van ad visering over d e rol en  betekenis van bod em ecosystem en is het

zinvol om onderscheid  te maken tussen twee klassieke invalshoeken binnen de ecolo-

gie. H et ecosysteem  kan gezien w ord en als een levensgem eenschap  van p lanten en

d ieren  of als een  proces. H et ecosysteem als levensgemeenschap van planten en

d ieren  kan  d e patrooninvalshoek  genoemd worden. Centrale vragen h ierbij zijn:

welke soorten komen samen voor en waarom, en hoe ontwikkelen levensgemeen-

schap p en zich  in  d e tijd . H et gaat h ier om  d e d ynam ica van p op u laties en  soorten .

Elementen d ie voor de verklaring van de w aargenomen dynamica w orden gebru ikt,

zijn  bijvoorbeeld  stofkringlopen, abiotisch milieu , hyd rologie, evolu tionaire en geo-

grafische argumenten. Bij d e procesinvalshoek  staat het ecosysteem  als fu nctione-

rend geheel cen traal. Wetenschap p elijke verklaringen voor ecosysteemprocessen

w ord en gezocht in  d e eigenschappen van soorten d ie essentieel zijn , naast het abio-

tische milieu  en d e hyd rologie.

Patronen en p rocessen zijn  aan elkaar gekoppeld . Meestal w ord t d it aanged u id  met

de koppeling tussen de structuur (patroon) van een ecosysteem en de functies (proces-

sen) van een ecosysteem. In Nederland  word t het ecosysteem, als het gaat om bodem-

bescherming op  functioneel niveau , beschermd . Dit word t zo ingevu ld  dat de streef-

w aard en  althans in  theorie vrijw el alle aanw ezige soorten  in  d e N ed erland se eco-

systemen tegen nadelige effecten van contaminanten in de bodem beschermen. Bij vol-

led ige bescherming van d e structuu r gaat men er vanu it d at d aarbij ook d e functies

volled ig bescherm d  zijn . Bij lagere bescherm ingsn iveau s, zoals bij d e in terven tie-

waarden, is deze relatie tussen structuur en functie, patroon en proces, onduidelijk2.

H et ond erscheid  tu ssen  p atronen en  p rocessen  verklaart w at in  verschillend e be-

leid sveld en belangrijk word t gevonden. Ecologische eisen d ie samenhangen met

specifieke gebru iksfuncties zijn  in het verleden aangeduid  als ‘sp ecifieke ecolo-

gische functies’. Deze specifieke functies van de bodem en het beschermen van de bio-

d iversiteit van  soorten  zijn  elem enten  d ie aanslu iten  bij d e p atrooninvalshoek. De

                                    
2
 Advies Herziening leidraad bodembescherming I. C-toetsingswaarden en

urgentiebeoordeling, juni 1992. Technische commissie bodembescherming, TCB

A01(1992), Den Haag
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wisselwerkingen tussen bodem en andere milieucompartimenten, geochemische stof-

kringlopen en effecten op  het klimaat heeft men bij bodembescherming de algemene

ecologische functie van de bodem genoemd. De algemene ecologische functie van de

bodem, de in de ru imtelijke ordening onderscheiden grondlaag (de bodemgesteldheid

en het geohyd rologische systeem) en het l ife support  systeem in rela t ie tot de

bod em biod iversiteit slu iten  aan  op  d e p rocesinvalshoek. H ierbij vorm t d e ru im te-

lijke schaal een  belangr ijk element. Bestemmingen sluiten op lokale sch aal h e t

voorkomen van bepaalde p lanten en d ieren u it. In de omgeving van het lokale land -

gebru ik d ient er d an vold oend e ru im te voor deze soorten beschikbaar te blijven.

Lokaal mogen bepaalde bodemprocessen worden geremd, bijvoorbeeld  onder bebou-

wing, zolang in de omgeving processen op het gewenste niveau kunnen blijven functio-

neren, zod at d eze rem m ing later kan w ord en opgeheven. ‘Om geving’ is h ierbij een

abstract begrip , en afhankelijk van het type landgebru ik waarover gesproken word t.

In de drie volgende hoofdstukken zal nader worden ingegaan op de relatie tussen eco-

logie en respectievelijk bodembescherming, biod iversiteit en ru imtelijke ordening.
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4 ECOLOGIE EN BODEMBESCHERMING

Bij de u itvoering van het beleid  inzake bodembescherming en bodemsanering worden

ecologische asp ecten  vaak n iet vold oend e betrokken. H oew el d e ecologische fu nc-

ties, dat wil zeggen de rol van bodem in natuurlijke en door de mens gemaakte ecosys-

temen, wel worden onderkend , bestaat weinig d raagvlak wanneer ter bescherming of

herstellen  van d ie functies m ilieum aatregelen genom en m oeten w ord en, m et nam e

wanneer hier hoge kosten aan verbonden zijn. In afwegingen is de mens de maat der

d ingen. Voordelen en nut voor de mens en nadelen als bijvoorbeeld  effecten op de ge-

zond heid , hind er en stank krijgen een zw aard er gew icht d an voor- en nad elen voor

‘ecosystemen’, ook al is een bed reiging van ecosystemen ook op  langere termijn be-

d reiging voor d e m ens. Om  d e ecologische fu ncties veilig te stellen  is regelgeving

nood zakelijk.

H et d raagvlak voor d e regelgeving ter bescherming van het algemeen belang, zoals

het functioneren van het bodemecosysteem, word t vergroot naarmate d it belang her-

kenbaarder word t. Wil men de ecologische functies van de bodem beschermen dan zal

m en het nu t van  d eze fu ncties als vertrekp u nt m oeten  kiezen . Van  oudsher is de

zu iverende werking van de bodem voor bijvoorbeeld  afvalwater bekend . De heront-

dekking van het bodemleven bij ‘natural at tenuat ion’ en als gunstige factor d ie help t

bij d e nazorg van stortp laatsen bied t d aarvoor kansen. H et ophopen van organisch

materiaal wegens gebrek aan bodemleven in de nabije omgeving van een zinkfabriek

in de Kempen illustreert wat mis gaat als ecologische functies worden verstoord . Ook

zou moeten worden aangegeven wat de risico’s zijn als we geen rekening houden met

de ecologische rol van de bodem. Er zijn voorbeelden van ontwikkelingen te noemen

w aarbij te w einig rekening is gehoud en m et het reactieve karakter van een levend e

bodem. Inklinken van veen door ontwatering ter intensivering van de landbouw, met

als gevolg een langzam e verontrein iging van het grond w ater m et u it het veen vrij-

komende verontreinigende stoffen, is daar één van.

Uitgangspunt bij het beschermen van de bodem is het handhaven van de multifunc-

tionaliteit  van  d e bod em , hetgeen  beteken t d at het hu id ige land gebru ik geen  ge-

bru iksbeperkingen voor toekomstig gebru ik mag veroorzaken. De gebru iksmogelijk-

hed en van d e bod em blijven hetzelfd e en er w ord t vold aan aan d e d aarmee samen-

hangende gebru ikseisen. Bij de u itw erking van het beleid  besefte men dat de bodem

ook fu ncties heeft d ie w elisw aar voor allerlei vorm en van  land gebru ik van  belang

zijn  m aar d ie d aar n iet sp ecifiek aan  zijn  te kop p elen . H et gaat d aarbij om  w issel-
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werkingen tussen bodem en andere milieucompartimenten, geochemische stofkring-

lopen en effecten op het klimaat. Problemen met deze algemene functie van de bodem

kunnen, ook economisch, verstrekkende gevolgen hebben.

Tijdens de beleid svernieuwing bodemsanering (BEVER) is een eerste verkenning ge-

m aakt van sp ecifieke ecologische functies om tot gebru iksspecifieke bodemge-

bruikswaarden te komen. H oew el d it nog niet tot een w etenschappelijk bevred igend

resu ltaat heeft geleid , lijkt een achterliggend e ged achte te zijn  d at gebru iksvorm en

tu inen en openbaar groen voldoende bodemkwaliteit moeten hebben voor de soorten

d ie in d ergelijke situaties geacht w ord en voor te komen. Omd at d eze soorten tevens

afhankelijk zijn  van een aantal essentiële p rocessen in  d e bod em  d ienen er ook aan

processen bepaald e kw aliteitseisen te w ord en verbond en. Door d e p rocessen op  een

zeker niveau te beschermen worden de daarbij betrokken soorten ook beschermd, ook

al is d it n iet het p rim aire d oel.

Bij de algemene ecologische functie gaat het eveneens om processen maar bezien van-

u it een w at groter meer regionaal schaalniveau . Uiteraard  zit er een overlap  met d e

p rocessen  d ie tot d e sp ecifieke ecologische fu nctie gerekend  w ord en. De term  l i fe

support  fu ncties d ie regelm atig in  d iscu ssies over biod iversiteit opd u ikt, lijkt over-

een te komen met de ecologische procesingang in de bodembescherming.
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5 ECOLOGIE EN BIODIVERSITITEIT

De soortenrijkdom aan p lanten en d ieren en micro-organismen in natuurlijke levens-

gemeenschappen is binnen de ecologie een belangrijk onderzoeksonderwerp. Men on-

d erscheid t bij d iversiteit een  aantal com p onenten , zoals het aan tal soorten  binnen

een specifieke levensgemeenschap , het aantal verschillend e levensgemeenschappen

binnen een gebied  en de d iversiteit op  een grootschalig niveau  d ie tot u iting komt in

verschillend e soortsamenstellingen binnen vergelijkbare systemen, bijvoorbeeld  d e

verschillen  in  d e loopkeverfauna tu ssen d ennenbossen in  Scand inavië en de Hoge

Velu w e. De zorg d ie m en  in ternationaal sind s d e conferentie van Rio de Janeiro

d eelt, betreft vooral d e eerste tw ee com p onenten : d e ach teru itgang van  het aan tal

soorten, zow el binnen specifieke ecosystemen als het verd w ijnen van hele ecosyste-

men. Aangezien de d iversiteit van ‘zichtbare’ soorten in de tropen orden van grootte

hoger is d an  in  gem atigd e streken , is d e achteru itgang van  het areaal aan  trop isch

regenbos d ramatisch. Door sommige onderzoekers word t echter gesteld  dat de biod i-

versiteit van  d e ‘onzichtbare’ soorten  in  d e bod em , ook in  gem atigd e streken, vele

m alen  hoger is. H oew el velen  het verd w ijnen van zeer veel soorten  als gevolg van

menselijke activiteiten op  zich al ernstig vind en, komen d aar nog antropocentrische

argumenten bij, zoals:

• De genetische d iversiteit, een bron voor biotechnologische aanpassingen in com-

mercieel interessante soorten gaat achteru it;

• De d iversiteit aan  biologisch  actieve stoffen  d ie m ogelijk als basis ku nnen d ie-

nen voor nieuwe producten zoals geneesmiddelen neemt af;

• Achteru itgang van d e bu fferfunctie van regenw oud en in klimaat en belangrijke

stofkringlopen. Dit laatste argument verwijst naar de life suppor t  functie van d e

betreffende systemen.

H oew el nationaal milieubeleid  binnen N ed erland  betrekkelijk w einig kan d oen aan

d e achteru itgang van d e biod iversiteit op  mond iale schaal, is d e zorg voor biod iver-

siteit ook binnen Nederland  van belang:

• De kw aliteit van  natu u rgebied en  zal hoger w ord en  gew aard eerd  naarm ate ze

meer soorten herbergen en de d iversiteit d ie vergelijkbare gebieden in het verle-

den hadden, d ichter benaderen;

• Stabiliteit van ecologische p rocessen is in  het algemeen hoger ind ien d aar meer

soorten bij zijn  betrokken. De stressbestend igheid  van p rocessen in soortenrijke

systemen is in het algemeen ook hoger;
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• Plagen krijgen minder kans in systemen d ie veel soorten herbergen. Landbouw -

monocu ltu res zijn zeer kw etsbaar. Het blijkt d at eenvoud ige hou tw allen een ac-

tieve ecologische barrière kunnen vormen bij de verspreid ing van ziekten en

plagen in landbouwsystemen;

• Tenslotte is ook de voorbeeld functie van Nederland  van belang. Ontwikkelings-

landen zullen minder bereid  zijn om hun biod iversiteit te beschermen als ontwik-

kelde landen daar niets aan doen.

De bod em is een heterogeen milieu  op  micro- en macroschaal. Med e vanw ege d eze

heterogeniteit is de biod iversiteit van bodemecosystemen van natu re hoog. Intensie-

ve bod embew erking zoals gangbaar in  d e conventionele land bouw  heeft een sterke

vermenging en egalisatie van d e bod em tot gevolg. H et toenemend e ru imtegebru ik

voor wonen en werken, inclusief landbouw, en ook de intensivering van dat gebru ik,

slu it steed s vaker het voorkom en van  bep aald e p lan ten  of d ieren  u it. Deze laatste

dragen bij tot het genereren van heterogeniteit in de bodem. Andere stressfactoren zo-

als verzu ring, verm esting en versp reid ing van m ilieugevaarlijke stoffen versterken

d e afnam e van micro- en macrogradiënten resp ectievelijk heterogeniteit van de

bodem.

Men kan zich  afvragen in  hoeverre d eze verand eringen nog om keerbaar zijn . Deze

vraag is ook vanuit het perspectief van een dynamische ru imtelijke ordening van be-

lang. Gebieden d ie een bestemming met wat meer natuur krijgen, bijvoorbeeld  voor-

malige gasfabrieken d ie parken worden, of landbouwgronden d ie natuurgebied  wor-

den, moeten gekoloniseerd  kunnen worden door de organismen d ie bij de nieuwe be-

stem m ing m ogen  w ord en  verw acht. Dit vereist in  elk geval d e aanw ezigheid  van

kolonisten in  d e om geving, n iet teveel bod em verontreiniging en d e aanw ezigheid

van een life su ppor t  systeem, een verzameling ecologische stofw isselingsprocessen

d ie voor het overleven van de kolonisten van belang zijn.

Soorten d ie mond iaal zijn u itgestorven komen niet terug en soorten d ie op  continen-

tale schaal schaars zijn  gew ord en moeten soms w ord en geïmporteerd , zoals bevers.

H et lijkt d aarom  het m eest zinvol om  biod iversiteit op  regionale schaal te behou -

den. Er zijn dan in de omgeving kolonisten aanwezig d ie zich op  de vrijgekomen be-

stemmingen kunnen vestigen.

Een regionale pool van soorten is ook om andere reden van belang. Door toename van

het verkeer tussen continenten kunnen soorten wereldwijd  verspreid  raken. Deze soor-

ten zijn soms krachtige concurrenten voor autochtone flora en fauna, zeker als zij vrij-

gekomen gebieden eerder kunnen bezetten. Ecosystemen van verschillende continen-
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ten  gaan  d aard oor steed s m eer op  elkaar lijken , een  verlies aan  d iversiteit d at w el

aangeduid  wordt als de ‘McDonald isering’ van de natuur.
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6 ECOLOGIE EN RUIMTELIJKE ORDENING

Ruim tegebru ik w ord t steed s in tensiever. Waar vroeger d e ru im telijke ontw ikkelin-

gen w erd en bepaald  d oor d e ‘kansen en bedreigingen’ van de bod emgesteld heid ,

lijken  veel van  d e bed reigingen technologisch  op losbaar en  te w ord en om gezet in

kansen voor n ieu w e ru im telijke ontw ikkelingen. Tot voor kort leek d e technologie

elke vorm van landgebru ik overal mogelijk te maken. Met name de wateroverlast als

gevolg van het geringe bergingsverm ogen van d e hu id ige rivierlopen en d ich tbe-

bouw d e gebied en hebben in  d e ru im telijke ord ening het besef d oen rijzen d at h e t

bodem- en watermilieu hun beperkingen kennen. Deze beperkingen zijn als voorwaar-

d estellend  te beschouw en bij ru imtelijke ontw ikkelingen. In d it verband  is het zoge-

noemde d rie lagen concept geïntroduceerd . De bodemgesteldheid  en het geohydrolo-

gische systeem vormen de zogenaamde grondlaag, de basis voor de verdere planning.

Als tweede laag word t de infrastuctuur onderscheiden. De derde laag word t gevormd

door de bestemmingen. Deze laagsgewijze planning is in figuur 1 geïllustreerd .

                  
                  Grondlaag                                                  Infrastructuur

      

wa te r

infra struktuur

b e ste m m in g e n ,

b o d e m g e b ru ik}

b o d e m

          Bestem m ingen

Figuur 1.  Het d rie lagen model voor de ru imtelijke inrichting van Nederland .



Ecologie en ruimtelijke ordening

16

Ind ien de grond laag voorwaardestellend  is, kunnen vormen van landgebruik d ie niet

passen bij de bodemgesteldheid  minder gewenst zijn of als niet duurzaam worden be-

schou w d . De grond laag is ook d e laag d ie het m inst d ynam isch  is. Bod em  is een

traag milieu . De laag van de bestemmingen kan zeer dynamisch zijn, dat w il zeggen,

er treden snelle gebruiksveranderingen op. De snelheid  waarmee gebruik kan worden

veranderd , hangt ook samen met de eigenschappen van de grondlaag. Tevens moet de

grondlaag in deze context ook als d rager van het life suppor t  systeem gezien worden.

Zoals eerder aangegeven heeft ru imtelijke ordening grote invloed  op  veranderingen

in d e biod iversiteit. Naarmate d e grond laag meer w ord t d oorsned en met infrastruc-

tuur ontstaan steeds meer barrières voor flora en fauna, ook al is overal de grond laag

van vold oend e kw aliteit voor het life suppor t  systeem.

Indien de bodem volledig wordt bestemd voor vormen van landgebruik d ie zeer inten-

sief zijn, zoals ‘versteende’ woongebieden, industriegebieden en landbouwgebieden,

d an  is d e ru im te voor flora en  fau na bep erkt. Er zijn  tw ee m ogelijkhed en  om d it

probleem te bestrijden. Enerzijds door het creëren van meer ‘door de mens ongebruikte’

gebieden, liefst met een verschillende ‘grond laag’ of anderzijds door het gebru ik bin-

nen bestemmingen te extensieveren, dat wil zeggen meer tu inen, groenvoorzieningen,

recreatiegroen, hou tw allen, natuu rlijke slootrand en, boom groepen in  het w eiland ,

enz. Tevens is de ru imtelijke ordening van deze meer natuurlijke landschapselemen-

ten van belang, juist buiten de ecologische hoofdstructuur.
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7 AANBEVELINGEN

De com m issie heeft d e bod em problem en geïnventariseerd  d ie naar haar oord eel in

de nabije toekomst de meeste aandacht verd ienen. Vervolgens heeft de commissie de

beleidsthema’s bodembescherming, biod iversiteit en ru imtelijke ordening vanuit een

ecologisch perspectief geanalyseerd  en een ecologische basis voor deze beleidsvelden

benoemd . Op  basis van deze onderdelen komt de commissie tot aanbevelingen voor

beleidsturing en onderzoek ten aanzien van de kwaliteit van bodemecosystemen.

RUIMTE EN TIJD

De gevolgen van landgebruik door de mens voor bodemecosystemen zijn op verschil-

lend e m an ieren  te w aard eren , afhankelijk van  d e schaal w aarop  het land gebru ik

p laatsvind t. De schaal kan hierbij in  tijd  en ru imte w ord en aanged u id . In het ad vies

‘Bodembescherming en bestrijd ingsmiddelen’3 is de commissie reeds eerder op de

p roblem atiek van bod em bescherm ing in  ru im te en  tijd  ingegaan. Sam engevat kan

w ord en gesteld  d at lokaal land gebru ik ten eerste d ient te w ord en beoord eeld  op  d e

lokale gevolgen van het gebru ik zelf, u itged rukt in ernst van beïnvloed ing en schaal

w aarop  het lokale gebru ik zich  afspeelt. Een tw eed e, m aar n iet m ind er belangrijke

beoord eling, volgt u it d e vraag hoe het ond erhavige gebru ik zich  verhou d t tot d e

kwaliteit van de omgeving. Hoe langer de gevolgen zu llen aan houden, hoe groter de

schaal van  het lokale gebru ik en  hoe slechter d e kw aliteit van  d e om geving, d es te

heviger zijn de gevolgen en des te moeilijker zal herstel, en dus ook de overgang naar

een  volgend e fu nctie, te bew erkstelligen  zijn . H et aangegeven onderscheid  tussen

‘lokaal’ en ‘omgeving’ leid t tot verschillende beleid smatige stu ringsmodellen.

LOKAAL

Waar het gebruik door de mens lok aal  het voorkomen van p lanten, d ieren en proces-

sen voor een d eel u itslu it, zou  het beleid  zich moeten richten op  het verkennen van

m ogelijkhed en , het op tim aliseren  en  het stim u leren . Daarnaast zijn  concrete eisen

nod ig m et betrekking tot d e nood zakelijke ecologische kw aliteit van d e bod em  ten

behoeve van het sp ecifieke gebru ik. H et beleid sm atige stu ringsm od el is h ier: op ti-

maliseren boven een basaal niveau .

                                    
3
 Advies Bodembescherming en bestrijdingsmiddelen, maart 1990. Technische

commissie bodembescherming, TCB A89/05, Den Haag.
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OMGEVING

In de omgeving d ienen vold oend e gebied en aanw ezig te zijn w aar p lanten, d ieren en

processen d ie lokaal bij sommige bestemmingen niet meer voorkomen, nog wel aanwe-

zig zijn. Een voorbeeld  hiervan is dat de omgeving van een landbouwperceel kan d ie-

nen als habitat voor p laagbestrijd end e organism en, d ie in  het perceel zelf n iet kun-

nen overleven. Monitoren van soorten en processen als d iversiteitsind icatoren  in

ecologische m eetnetten  kan  h ier  van  belang zijn , vooral als d e resu ltaten  d aarvan

aan ru imtelijke ontwikkelingen kunnen worden gerelateerd . Het zal moeilijk zijn om

een  vast referen tiep u nt voor d ergelijke trend analyses aan  te geven . H et aangeven

van gunstige en ongunstige ontwikkelingen kan echter reeds voldoende zijn om bijstu-

ring van ru imtelijke ontw ikkelingen en d e d aarmee samenhangend e milieueffecten

(ver-them a’s) te laten  p laatsvind en . Dit voorstel kom t neer  op  d e aanbevelingen

voor monitoren zoals in het eerste ad vies over d it onderwerp zijn gegeven

(S33(2000)). Het beleid  zou  gericht moeten zijn op  het behoud  en verbetering van d e

hu id ige situ atie.

ON DERGRON D

Naast de tweed imensionale ru imtelijke schaal is bij bodembescherming ook de derde

d im ensie, d e d iep te, van belang. Land gebru ik d oor d e m ens speelt zich  vooral aan

het op p ervlak af. Aand ach t voor  soor ten  (p atroon invalshoek) betreft  vooral het

meer zich tbare bovengrondse deel van ecosystemen. Bij de ondergrond heeft  de

p rocesinvalshoek d e overhand . De biologische kant van  d e p rocessen  d iep er in  d e

bodem is wetenschappelijk een nog erg onontgonnen terrein. Tot enkele jaren geleden

was de verwachting dat er weinig leven in de ondergrond  zou  zijn. Deze ind ruk was

het gevolg van het feit d at micro-organismen pas aangetoond  kond en w ord en als ze

in  het laboratoriu m  kond en w ord en gekw eekt. N ieu w e m olecu laire en genetische

technieken w ijzen  u it d at een  ongekend e d iversiteit aan  m icro-organism en tot op

grote d iep te voor kan kom en. Bij d e onbekend heid  van d eze ond ergrond se w ereld

komt ook de traagheid  w aarmee processen daar verlopen en de daarmee samenhan-

gend e beperkte reversibiliteit van ingrepen. Als u itgangspunt voor het beleid  geld t

h ier vooral het voorzorgsp rincip e. Ind ien  ingrep en absolu u t nood zakelijk zijn  d an

slechts incid enteel en  lokaal.

ON DERZOEK

Het instrumentarium voor beleidsmatige sturing moet nog ontwikkeld  worden of ver-

d er w ord en u itgebouw d . De commissie ziet hierbij een aantal ond erzoeksveld en d ie

ku nnen bijd ragen aan  d e ontw ikkeling en  het u itbou w en van het instrumentarium
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voor beleid smatige stu ring. De ond erzoeksveld en zijn geord end  van fundamenteel

naar toegep ast karakter.

1]      Fundamenteel        onderzoek        naar         de        ecologische         kant         van         de         processen         d ieper         in

de        bodem      

Er is hierover nog weinig bekend . Op basis van het voorzorgprincipe beperkt d it ge-

brek aan kennis de gebru iksmogelijkheden van de d iepe(re) ondergrond . Verstand ig

omgaan met de d iepe ondergrond  kan alleen op  basis van meer kennis over de ecolo-

gie van de ondergrond . Meer kennis is niet alleen van belang vanuit overwegingen d ie

samenhangen met de algemene ecologische functie van de bodem en de life su ppor t

fu ncties, m aar ook vanw ege het gebru ik van d e bod em ecologie bij het saneren van

bod em verontreiniging, het stim u leren van natuu rlijke afbraak van verontreiniging

(natural at tenuat ion) en de onlangs geconstateerde gunstige effecten van bodemecolo-

gie processen op stortp laatsen.

2]       Monitoren          van         soorten         en          processen          als         biod iversiteitsind icatoren         in         ecolo-    

gische          meetnetten        en         de        resu ltaten         d aarvan        relateren         aan        ru imtelijke        ontw ik-    

kelingen    

Om de kwaliteit van bodemecosystemen te monitoren, de invloed  van bodemgebruik

hierop  vast te stellen  en op ties voor beleid sm atige stu ringsinstrum enten te kunnen

ontwikkelen, zijn er gegevens nodig. Er zijn in Nederland  vele onderzoeks- en monito-

ringsp rogramma’s w aarin rou tinematig d e kw aliteit van bod emecosystemen al d an

niet in relatie tot het gebru ik w ord t vastgesteld . Het inventariseren en samenvoegen

van de resultaten van deze programma’s zou op een significante wijze het inzicht van

d e kw aliteit  van  bodemecosystemen kunnen verbeteren. Deze functie zou moeten

worden vervu ld  door een p lanbureau . Dit bureau  zou  d ienen te rapporteren over de

stand  van zaken en ontwikkelingen van bodemecosystemen in relatie tot het gebru ik

van de bodem.

3]       Verkennen         van          mogelijkheden        om        ecologische         kw aliteit          van         de        bodem        binnen

de        randvoorwaarden         van         het        landgebruik        te        op timaliseren        en        te        stimuleren    

Voor een deel komt d it neer op  het tot stand  brengen van een attitudeverandering bij

de landgebru iker. Deze moet de bodem gaan beschouwen als een levende entiteit, en

niet als lou ter substraat of bouwmateriaal. Het gaan verkennen en toepassen van het

verweven van vormen van landgebruik, zoals groen en natuur in de stad , en natuur en

landbouw, zijn praktische voorbeelden hiervan.

4]       Afleid en         van        concrete        eisen          met        betrekking        tot         de        ecologische         kw aliteit         in    

    r ela t ie        tot        landgebruik     
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Dit zijn eisen d ie bij d oor d e mens ged omineerd  land gebru ik het voorkomen van d e

voor dat gebruik essentiële p lanten, d ieren en processen mogelijk moeten maken. Ook

in internationaal verband  (CLARINET) is belangstelling voor d it type onderzoek.
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