
Het motto van het eerste artikel in de reeks "Gesprekken met Ger Londo" luidde: "Het geheim van een soortenrijke en geva rieerde naiuur

win is een gradien tenrijk uitgangsmilieu".
 
Gradienten zijn ruimtelijke overga ngen in w in en landschap. waarbij milieufact oren geleidelijk veranderen. Zo kan een grondsoo rt over

gaan in een andere, b.v. van meer zandig naar meer kleiig, van zand naar veen, van klei naar veen. We ireffen ook overgangen aan tussen
 
anderemilieuomsiandigheden , b.v. wat zuurgraad betreft (van zuur naar basisch), wat de bodem- en grondwate rhoeveelheid beireft (van
 
hoog, droog naar laag, vochtig), de voedselrijkdom (van voedselrijk naar voedselarm), de lichthoeveelheid (van Licht naar schaduw). Maar
 
ook door verschilien in maaibeheer, begrazing en betreding kunnen gradienten ontstaan.
 
De variatie in mili euomstandigheden en hun overgangen bepalen in hoge mate de soone nrijkdom aan planten en dieren. En in een naiuur

tuin wilien we toch liefst een grate soortenrijkdom!
 
Zowelop landschapsschaal als bij de aanleg van natuunuinen ala Londo (natuurontwikkeling op kleine schaal) kunnen we door natuur

technische milieubouw kunstmai ig gradienten creeren en aldus gunstige uitgangssituaiies scheppen, waarin levensgemeenschappen zich op

timaal kunnen ontwikke len.
 
Deze belangwekkende mogelijkheden spelen m.i. nog een veel te geringe rol, towel in de tuinliteratuur als in de prakt ijk van tuinaanle g en
 
-beheer. Met gradientenrijke milieus, t owel in de natuur als in de naiuurtuin heeft Ger Londo heel wat ervaring opgedaan. Noo it zag ik een
 
tuin, met zoveel [ijn zinnigheid vonngege ven en met een zo hoge graad van natuurl ijkheid als bij de naiuurtuin van Ger Londo.
 

Gesprekken met Dr. Ger Londo 
Dee13 

"Alles doe ik experimenteel. Waartoe tou ik wandelen als het geen experiment is. 
Ik wil elke keer andere dingenzien." 

Leo Vroman (1998). 

Ben J. Veld 

Een (geleidelijke) overgang in de 
ruimie duiden we aan met het begrip 
gradient. Bijvoorbeeld de gradient 
van hoog naar laag, die van droog 
naar nat, van voedselarm naar voed
selrijk enr: Welke rol kunnen gradien
ten spelen in de natuurtuin? En kunt u 
uw uitspraak eens toelichten: "Een 
gradient levert meer op dan de som 
der beide uitersten."? 

"Gradienten zijn heel belangrijk! De 
rijkdom van de natuur in Nederland 
hangt voor een heel groot deel af van 
gradienten, Daarbij kunnen we twee Ly
pen onderscheiden, n.J. de milieugradi
enten, die gebonden zijn aan het abio
tisch milieu. dus aan de bodem en aan 
het grondwater, en daarnaast de antro
pogene gradienten, dus de cultuurgra
dienten van de mens. 
Van nature doen zich op vele plaatsen 
in Nederland gradienten VOOL 

Een van de sterkste is wei die van de 
Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe 
naar het rivierengebied. Daar vinden 
we geleidelijke overgangen van het 
voedselarme zand van de heuvels naar 
de voedselrijke klei. Op die overgan
gen komt een groot aantal bijzondere 
plantensoorten VOOL 

Experimenteel kun je onderzoek mel 
gradienten doen. Zo hebben we in de 
voormalige Proeftuin Broekhuizen o.a. 
overgangen gemaakt tussen klei en 
zand. Bij zulke overgangen krijg je 
veel meer soorten dan de som van bei
de uitersten. . 
Op de klei kun je een aanlal soorten 
verwachten in de sfeer van de glansha
vergemeenschap. Op voedselarm en 
kalkarm zand kun je ook een bepaalde 
gemeenschap verwachten: bijvoorbeeld 
heide of heischraal grasland mel be
trekkelijk .weinig soorten hogere plan
len. Maar juist op de overgang krijg je 
een grote soortenrijkdom. Daar kun je 
dan soorten aantreffen als bevertjes, 
knautia en duifkruid. Het maken van 
gradienten is cJaarom in natuurtuinen 
heel belangrijk . Je schept daarmee een 
grote variatie in milieus. 
Bij het natuurbeheer is het van belang 
om de gradienten tussen voedselarm en 
voedselrijk, die door de intensieve 
landbouw zijn verdwenen, door middel 
van doelgerichte maatregelen le her
stellen, 
HeL tweede type gradient, de antropo
gene gradient, hangt samen met de rna
te van beinvloeding van de landschap

pen door de mens. In het verleden werd 
de directe omgeving van boerderij, 
dorp of stad relatief intensief bein
vloed, maar verder daar vandaan nam 
de invloed van de mens af. En tenslotte 
was daar het natuurlijke landschap, 
waar de oerbossen overheersten, 
We kunnen dan als landschapstypen 
onderscheiden: het cultuurlandschap 
vlak bij de menselijke nederzettingen, 
het halfnatuurlijke landschap waar 
schrale graslanden en heiden over
heersten met hier en daar houtwallen 
en hakhoutbosjes, en dan het nagenoeg 
natuurlijk landschap waar de bossen 
overheersLen. Waar wei een zekere 
menselijke bemvloeding was, maar 
waar de bosgemeenschap als geheel 
nog duidelijk verwant was aan het oor
spronkelijke oerwoud. 
En tenslorte net oerwoud, dat al heel 
lang geleden in Nederland heeft opge
houden lebestaan. 
JUiSL doordaL de menselijke activiteit 
ruimtelijk z'n beperkingen had tussen 
de uitersten, namelijk intensieve bern
vloeding en helemaaJ geen bemvloe
ding, was er een grote ruimtelijke over
gang, waardoor allerlei soorten een 
plekje konden vinden." 
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- Hoe zou het komen, dat planten zicli 
meer thuisvoelen op de gradient? 

"Iedere soort stelt bepaalde eisen aan 
het milieu, en iedere soort verschilt 
daarin weer van andere soorten . Er zijn 
geen twee soo rten die precies dezelfde 
ecologische omstandigheden vereisen, 
al kunnen ze daarin wei een grote over
lap hebb en (and ers zouden er niet zo
veel soorten op een plek kunnen groei
en) . Omdat in gradienten hei milieu 
van plek tot plek varieert, kunnen er 
zoveel verschillende soorten groeien. 
Tevens bieden gradienten een grotere 
overl evingskan s aan plantensoorten, 
wanneer zich veranderingen in het mi
lieu voordoen, Bij verdro ging of ver
nattin g zullen soor ten op een flauwe 
hellin g (gradient tussen droog en nat) 
zich naar omlaag of omhoog verplaat
sen . Er blij ft dus permanent een ge
schik..t milieu voor veel soorten voor
hand en. Bij een geheel vlakke bodem is 
dat niet her geval en verdwijnen veel 
soorten ten gev olge van grond water
schommelingen . 
Bij toenemende verzuring (een natuur
lijk proces dat door de luchtverontreini
ging versterkt wordt ) zal een bodem
gradient van lour naar basi sch nog lan
ge tijd een grote soor tenrijkdom behou
den omdat ook hier soorten zich langs 
de gradi ent kunnen verplaa tsen. Als het 
ene plekje te lOur wordt is net volgen
de plekje (dat voorheen te basi sch was) 
net geschikt geworden voor een kies

. keuri ge soort," 

Komi in een natuurtuin net effect 
van het aanbrengen van een gradient, 
waarbij twee grondsoon en geleidel ij k 
in elkaar overgaan, na een aantal ja
ren nog steeds tot uiting in een gevari
eerde plantengroei? Aan welke schaal 
moeten we dan denken? 

"Als gradienten goed gem aakt wor
den, kunnen ze zich zeker op de lange 
duur blijven manifesteren. Ze moe ten 
dan weI voldoende om vang hebben. 
Een gradient van een paar decimeter 
van zand naar klei stelt heel weinig 
VOOL Die wordt door bod emorganis
men zeker ongedaan gemaakt. Maar 
een dergelijke gradient van een meter 
of enk ele meters kan lange tijd bestaan. 
Ik heb daarmee proeven gedaan in de 
voormalige pro eftuin van mijn instituut 
en in m'n eigen tuin en dan hangt het er 
vooral vanaf hoe je grondsoorten ten 

opzichte van elkaar situeert. Zo moet 
je in het algemeen voedselarme (of 
kalkarme) grond boger situeren dan 
voedselrijke (of ka.lkrijk e). Aileen als 
de voedselarme grond een grote opper
vlakte inneemt, kan je daarop ook best 
een klein heuveltj e van voedselrijke 
grond aanbrengen, Het voedselverrij
kend e effec t op de voedselarme onder
grond is dan beperkt. " 

- Wat zijn de voor- en nadelen van het 
aanbrengen van een variaiie ann 
grondsoorten? 

"Het voordeel is, dat je dan een rijke
re varia tie in milieuomstandigheden 
hebt en daardoor een meer gevarieerde 
begroeiing krijgt. Daardoor gaan er 
meer plantensoorten in je tuin groeien. 
Een nadeel zou kunnen zijn dat verrui
ging kan optreden als je de grond soor
ten op een minder goede manier aan
brengt. Ais je bijvoorbeeld probeert 
een geleidelij ke overgang van klei naar 
veen te maken door die twee door el
kaar te spitten, krijg je een enorme 
ruigteontwikkeling, omdat het veen 
versneld gaa t mineraliseren door het 
intensieve contact met de klei. 
Ais je zo'n overgang maakt, wat best 
moeilijk is, dan moet je het veen over 
de klei laten uitwiggen en het veen ook 
aileen maar toepas sen bij hoge grond
waterstanden. Of je moet een hoge 

Gradlenten tussen drie grondsoorten : aangevoerde mergel 0), de oorspronkelijk 
aanwezige humeuze zandgrond (2) en klei (3) in de natuurtuin die wordt aangelegd 
bij het D.L.O.-Institullt te Wageningen Foto: Ben I Veld 

schij ngrondwaters tand creeren door 
een ondoordringbare laag aan te bren
gen. In de droge sfeer is aanvoer van 
wat merge I ee n goed e mogelijkheid 
vooral als je overgang en maakt naar 
andere min erale gronden. Bijvoorbeeld 
naar pure zandgrond of leemgrond: bij 
voorkeur een grondsoort die niet kalk
rijk is. Als je mer gel toepast op humeu
ze of venige grond krijg je vaak een 
negatief effect, namelijk ruigt evor
mingoMaar dar hangt in sterke mate a.f 
van de grond waterstand en hoe je het 
veen aan de mergel laat grenzen. Doe 
je het niet goed, dan gaa t het veen ver
sneld min erali seren. Daardoor kom en 
er voedingsstoffen vrij die tot ruigten 
leiden. Je moet het veen iets hoger situ
eren dan de mergel . In mijn ruin heb ik 
een gradient gemaak t van een veen
moerasje naar een kalkrn oerasje, en dat 
alles op een oppervlak te van slechts 8 
rn'. 
Als je het goed doer, dan willen er ook 
bijzondere soorten groeien . Zo groeien 
er bij mij op die gradient o.a. vloz egge, 
gevlekte orchi s en tandjesgra s." 

- De bloemrijkste graslanden treffen 
we ann op relatief voedselarme 
(=schraLe) bodems. Hoe moeten we nu 
te werk gaan in b.V. een nieuwbouw
wijk, WO Ol' lVe deze to r ontwikkling 
willen laten komen en instandhouden? 
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voedselrijk 
kalkrijk 
basisch 
relatief fijnkorrelig 
(meer kleiig) 

voedselarm 
kalkarm 
zuur 
relatief grofkorrelig 
(meer zandig) 

"Een nieuwbouwwijk is niet eens 
zo'n gek milieu, want om huizen te 
bouwen wordt meestal voedselarrn geel 
zand aangevoerd vanwege de funderin
gen. Als je nu wat meer van dat zand 
aanvoert, dan heb je al een voedselar
me component. Als andere component 
neem neem je dan de grond die daar 
oorsponkelijk voorhanden was en dat 
is meestal een bemeste, agrarische 
grond. Door overgangen te maken van 
dat voedselarme zand naar die voedsel
rijke grond, kun je meteen aardige 
graslanden en bosjes laten ontstaan. Je 
kunt hierover het bestafspraken maken 

voegd als er door het maaien worden 
verwijderd. Bij een bas is dat anders. 
Bij een bos voer je in principe niets af. 
Ook als je het hout afvoert, neemt de 
hoeveelheid voedingsstoffen in de ba
dem maar heel weinig af, omdat de 
meeste voedingsstoffen zich in de bla
deren, dunne takken en in de wortels 
bevinden. Bossen worden dus geleide
lijk aan wat voedselrijker ten gevolge 
van de huidige Iuchtverontreiniging." 

- lemand legt in een stedelijk; voed
selarm milieu een tuin aan met heide 
en een vennetje. Hoe is het mogelijk 

die toestand te handha
ven? 

"Dat is een moeilijke 
opgave! Wanneer het mi
lieu goed gemaakt is, dus 
met zeer voedselarme 
zandgrond, zal zich daar 
best heide kunnen ont
wikkelen. Die zal ook 
een aantal jaren stand
houden, maar door de 
luchtverontreiniging en 
ook door bladval uit de 
omgeving die tussen de 
hei moeilijk is weg te 
harken, (in grasland gaat 
dat veer beter) zal er ge
leidelijk aan een voedsel

Bij het kunstmatig aanbrengen van relief situeren we 
verrijking optreden en bij grondsoorten met de links vermelde eigenschappen ho
voedselverrijking gaatger dan de grondsoorten met de rechts vermelde eigen

schappen. (Naar: Londo 1997) 

voor de aanvang van de bouw van de 
wijk." 

- Als we relief aanbrengen, moeten 
we er ondermeer voor zorgen, dat zu
re grond boven basische wordt aange
bracht. Blijft in een stedeliike omge
ving dat zure milieu bestaan? 

"Het kan wei blijven bestaan en door 
de zure neerslag kan het zelfs nog 
zuurder worden. Het milieu voedsel
arm houden is moeilijker, omdat de 
stikstofdepositie veer te hoog is. Je 
kunt grasland zo voedselarm mogelijk 
houden of maken, door alle maaisel at 
te voeren na de jaarlijkse maaibeurt. 
En bij voedselrijk grasland is tweemaal 
maaien beter dan eenmaal. Je vermin
dert de hoeveelheid voedingsstoffen 
aanzienlijk. Op den duur bereik je een 
evenwicht: vanuit de atmosfeer worden 
dan net zoveel voedingsstoffen toege

heide langzaam over in 
grasland. Zo'n vergras

singsproces kan tienltwintig jaar duren. 
In Thijsse's Hof in Bloemendaal heb
ben we dat ook ervaren. De grond werd 
ondiep afgegraven en daarna hebben 
we heidegrond met heiplaggen aange
bracht. Maar na verloop van tijd ging 
daar grasontwikkeling optreden. Dat 
proces kun je vertragen door zoveel 
mogelijk ingewaaid blad weg te halen 
en door de hei periodiek te maaien. Het 
maaien moet niet in najaar of winter 
gebeuren, want dan vriest de hei kapot. 
In het voorjaar, wanneer de nachtvor
sten achter de rug zijn, kan het weI. 
Maar ook dan krijg je op den duur ver
grassing. Wil je dat proces ombuigen, 
dan zul je opnieuw de voedselrijk ge
worden bovengrond moeten vervangen 
door voedselarm zand. Met vennen is 
het nog moeilijker. Voedselarm water 
kan wei even voortbestaan, maar zal 
door atmosferische depositie ongetwij

feld voedselrijker worden. Bovendien 
is voedselarm, kalkarrn water in een 
vennetje slecht gebufferd en zal daar
door sterk verzuren. Dus ook hier 
voedselverrijking als gevolg van de 
luchtverontreiniging. Onze natuurlijke 
vennen lijden daar ook onder en laten 
ontwikkelingen zien die zorgen baren. 
De karakteristieke venplanten verdwij
nen; enkele soorten die tegen verzuring 
kunnen komen er voor in de plaats. Je 
kunt door toevoeging van wat kalk een 
meer gebufferd milieu maken, maar 
dan heb je geen milieu meer van de na
tuurlijke zure, voedselarme vennen. Je 
krijgt dan een andere begroeiing. In 
heemtuinen is het beter om te mikken 
op niet te voedselarrne milieutypen. 
Die zijn het best te ontwikkelen en in 
stand te houden. Het is heel jammer dat 
je door uitwendige omstandigheden 
(luchtverontreiniging) niet meer be
groeiingen kunt laten ontstaan, die 
voor Nederland heel karakteristiek 
zijn. " 

In "Boomblad" (oktober 1997) 
wordt uw boek "Natuurontwikkeling" 
geajficheerd als een receptenboek, dat 
beschrijft hoe je door aanleg en be
heer een gevarieerde en soortenrijke 
natuur kunt laten ontstaan. Dus door 
de juiste ingredienten te gebruiken en 
de juiste bereidingswijze toe te passen 
kun je natuur maken van de juiste 
smaak? 

"Natuur maken is wat teveel gezegd, 
natuur is iets wat zich spontaan ont
wikkelt. Maar de mens kan de natuur 
wei een handje helpen. Ons huidige 
cultuurlandschap is immers zo genivel
leerd' Door de agrarische cultuur is 
veer relief in het landschap verdwenen, 
door bemesting is alle grond voedsel
rijk geworden. Als je op die gronden 
natuur zich laat ontwikkelen, dan 
wordt het wei een arme natuur. Mijn 
boek "Natuurontwikkeling" is er in de 
eerste plaats op gericht het milieu van 
de voormalige cultuurgrond te veran
deren, zodat daar rijke natuur op kan 
ontstaan. Dat betekent, dat het relief 
weer hersteld wordt, dat je de plaatse
lijke voedselrijkdom terugbrengt naar 
natuurlijke niveaus, dat je eventueel 
een begin maakt met bosaanplant als er 
in de naaste omgeving geen bas meer 
aanwezig is. En dat je bij de aanp Iant 
zoveel mogelijk uitgaat van oorsponke-
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lijk genenmateriaal dat in Nederland 
nog aanwezig is." 

- Beheer betekeni hoe dan ook dat je 
de ontwikkeling in een bepaalde rich
ting dwingt. In hoeverre kun je dan 
nag spreken van een natuurtuin? Bete
kent "natuurlijk" niet o.a. "zelforde

ul " ? nef . 
"Onder natuur versta ik alles wat zich 

spontaan ordent en hanclhaaft. Maar bij 
natuur onderscheiden we verschillende 
categorieen, Zo noemen we leven sge
meenscbappen waar de invloed van de 
mens afwezig of gering is (nagenoeg) 
natuurlijk. Voorbeelden in ons land 
zijn natuurbossen en hoog venen. Zo
wei het vegetatiebeeld als de soorten
samenstelling zijn geheel spontaan ont
staan. Scbraal grasland, heide en hak
houtbos zijn voorbeelden van balfna
tuurlijke Ievensgemeenschappen; net 
vegetatiebeeld wordt door de mens be
paald (via kappen, maaien, begrazing) , 
maar de soortensamenstelling is spon
taan tot stand gekomen. Ten slotte on
derscbeiden we cultuurlijke gemeen
scbappen, o.a. akkers en cultuurgras- . 
landen. Daar worden zowe I het vegeta
tiebeeld als de soortensamenstelling en 
-rangschikking door de men s bepaald . 
In natuurtuinen zullen we steeds te ma
ken hebben met halfnatuurlijke ge
meenschappen." 

- U zeg: dat de ideale architect van 
heemiuinen ook een vegetatiekundige 
scholing zou moeten bebben. Een na
tuurtuin met gradienten die wordt 
aangelegd en beheerd door bewoners 
in een doorsnee-woon wijk is niet haal
baar? 

"Och, die is natuurlijk wei baalbaar. 
Vaak zie je dat de natuur zelf uiteinde
lijk in een soort barmonie uitmondt. 
Ruigtebegroeiingen, die soms heel 
bloemrijk kunnen zijn ontwikkelen 
zich vanzelf, bij voorkeur op de grens 
van struikgewas naar gras land. Die 
hoef je clan niet te planten, die onts taan 
gewoon. Zo zij n er ook andere begroei
ingen die juist op bepaalde plekken 
ontstaan en claar ook aardig tot bun 
recht komen. Maar als je een tuin gaat 
plannen en je een vegetatiekundige 
achtergrond hebt, clan kun je bewust 
milieus zo ontwerpen, dat het allem aal 
nog wat beter lukt en je de optimale si
tuatienog wat meer benadert. De per

soonlijke interes
se is het belang
rijkst. lk ken uit
stekende beheer
ders die geen en
kele opleiding 
hebben in de 
sfeer van natuur
beheerder, ecolo
gisch assistent of 
ecologisch ana
list, die gewoon 
de goede instel
ling hebben. Wie 
geboeid is door 
bet natuurlijke 
gebeuren en be
wust de ontwik
kelingen volgt, 
kan een natuur
tuin beheren. Het 
is natuurlijk wel 

Een gradient tussen aangevoerde mergel (1) en de oorspronkelij
ke humeuze zandgrond in de natuurtuin die o.l.v. Londo wordt 
aangelegd bij bet D.L.O .-Instltuut te Wageningen. 

FolO: Ben 1. Veld zo, dat literatuur 
en bandleidingen toegankelijker zijn 
als je een of andere groene studiericb
ting gevo lgd hebt, maar het hoeft niet 
per sc." 

Ook op (zeer grotei landschappe
lijke scha al kan op kunstzinnige wij : e 
aan het landschap worden vormgege
ven, getuige de "Land-art / Earth-art" 
projecten. Dit soort projecten hebben 
vegetatiekundig gezien vaak een ar
moedige betekenis, terwijl projecten 
waarbij de natuurwaarden een be
langrijk uiigangspunt vormen in 
kunstzinnig opzichi nogal te kart 
schieten. Hoe komi dat? 

"Dar komt, doordat kunstenaars in bet 
algemeen heel weinig kennis hebben 
van de ecologie. Als ze clan op land
schapsschaal vormgeven, kan dat in 
ecologisch opzicht helemaal fout uit
pakken . Er zijn er zelfs die verfstoffen 
met vliegtuigen willen uitstrooien in de 
Waddenzee. Voor een kortdurend ef
fect! Terwijl ze zich helemaal niet af
vragen welk effect het op de levensge
meenschap heeft. 
In contacten met kunstenaars merk ik 
vaak dat het moeilijk voor hen is om in 
te haken op ecologische processen . Je 
lOU in een soort co-produktie van kun
stenaar en ecoloog misschien weI aar
dige projecten kunnen ontwikkelen. Of 
de betreffende kunst enaars zouden een 
zekere ecologische scholing moe ten 
hebben ." 

- En omgekeerd? 
"Omgekeerd, wanneer landschapspro

jecten ecologisch goed zijn , zoal s bij 
natuurontwikkeling bet geval hoort te 
zijn, denk ik niet direct aan kunstwer
ken. Een ecoloog heeft meestal geen 
behoefte aan kunstwerken op land
schapsschaal. Dat zou kunnen verande
ren, als je bij de vormgeving bewust 
gradienten een rol laat spelen. Bijvoor
beeld: de stad brengt een bepaalde hoe
veelheid restmaterialen, puin en afval 
naar het landelijk geb ied. Je ziet clan 
van die heuvels met een uniform, steil 
talud ontstaan, van boven plat en afge
dekt met een laag grond. Die heuvels 
zijn landschappelijk en ecologisch he
lemaal niet ingepast. Je kunt ze een 
veel betere vorm geven en op zo'n ma
nier afwerken, dat bet ecologisch ge
zien ook nog winst kan opleveren. Op 
het ogenblik is het vlees nocb vis. 
Maar of je een goed gemaakte gradien
tenrijke heuvel een kunstwerk mag 
noemen?" 0 

Ben J. Veld is o.a. mede-initiatief
nemervan de Werkgroep Ecolo
giche Tuinen Arnhem. Hij geeft ook 
regeimatig lezingen en advies op het 
gebied van de stedelijke ecologie. 

Zijn adres: 
Parkstraat 72. 6828 JL Arnhem 
tel. 026-4450786 
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