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Met dit artikel willen wij een bijdrage leveren tot een visie op 
natuurbehoud en -beheer in de duinen waarbij niet altijd en overal 
stuivend zand wordt vastgelegd. Wij gebruiken daarbij als voor
beeld enkele stuifduinlandschappen uit Meijendel, bij Den Haag. 
Hier werd enkele jaren geleden besloten enige gebieden te laten 
stuiven. We willen nagaan welke uitgangspunten een rol speelden 
bij de keuze van deze gebieden, welke maatreglen er vervolgens ge
nomen werden en waar dit toe heeft geleid. 

STUIFDUINEN: overwegingen A 
r betreffende natuur- en 

duinbeheer m Meijendel 
MOVING SAND DUNES: aspects of nature conservation and dune 
management in coastal dunes of Meijendel, The Netherlands 

F. van der Meulen en E. A. J. Wanders Nederlandse kustduinen zijn be
groeid en onderscheiden zich daarmee 
van kale zandkusten elders in de we
reld. Bij de geomorfologische processen 
die het Jonge Duinlandschap deden 
ontstaan (in hoofdzaak sinds ± 1200 
A.D.) is er altijd een wisselwerking ge
weest tussen wind, zand (aan- en af
voer), planten, dieren en ook het ge
bruik door de mens. De vormende 
werking van zandverstuivingen heeft 

een wisselende intensiteit gehad. De 
grootschalige landschapsopbouw van 
het Jonge Duinlandschap heeft hoofd
zakelijk plaatsgevonden in drie verstui-
vingsperioden, namelijk in de 12e/13e 
eeuw, de 15e/I6e eeuw en de 18e/19e 
eeuw (Doing, 1974). Ondanks de zorg 
van de kustbewoners om de duinen 
vast te leggen treden er steeds weer 
kleine en grotere verstuivingen op, tot 
op de dag van vandaag (Tinbergen, 
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1927). De natuurlijke afwisselingen in 
het duinlandschap als geheel, en daar
door de grote betekenis als natuurge
bied, vinden onder andere hun oor
sprong en worden in stand gehouden 
door verstuivingen. Stuivend zand is 
karakteristiek voor een duinlandschap. 
Toch zijn stuifduinen, zeker van enige 
omvang, momenteel zeldzaam in de 
Nederlandse vastelandduinen (dat wil 
zeggen de strook van Hoek van Hol
land tot Den Helder). Veel van wat in 
het dichtbevolkte westen van ons land 
in of bij de duinen is aangelegd laat 
zich slecht combineren met een 'be
weeglijk' landschap. Gebouwen, wegen 
en paden en leidingen zouden oversto-
ven kunnen worden. Ook omdat de 
duinen betekenis hebben als zeewering 
is het gebruikelijk om verstuivingen 
vast te leggen. De genoemde maat
schappelijke belangen worden tegen 
stuivend zand beschermd door soms 
zeer oude voorschriften. Zij stellen het 
vastleggen van alle duinen verplicht. 

Meijendel 

Meijendel is een ± 1800 ha (3,5 x 5 
km) groot duingebied aan de Noord
zeekust tussen Scheveningen en Wasse
naar. Behalve het gebruik als waterwin-
gebied zijn er nog andere belangrijke 
functies, zoals natuurbehoud, recreatie, 
zeewering, wetenschappelijk onderzoek 

en militair oefenterrein. Dit alles ver
eist een geïntegreerd beheer, dat wil 
zeggen een beheer dat rekening houdt 
met de wederzijdse beïnvloeding van 
de verschillende functies. Dit wordt 
ondersteund door toegepast natuurwe
tenschappelijk onderzoek. Het beheer 
van de Meijendel-duinen wordt uitge
voerd door de Hoofdafdeling Terrein
beheer van de Duinwaterleiding van 's-
Gravenhage. Zij is ook verantwoorde
lijk voor het opstellen, coördineren en 
uitvoeren van het onderzoek ten be
hoeve van het beheer. Dit onderzoek 
wordt zo veel mogelijk in samenwer
king met wetenschappelijke instellin
gen gedaan. Ervaring opgedaan uit dit 
werk, wordt dan gebruikt bij het be
heer. Daarnaast zijn er advies
commissies, te weten het Meijendel-
Comité en de Commissie Advies Duin-
beheer. 

Stuifduinen in Meijendel 
In overleg met de adviseurs en gebruik
makend van ervaringen uit andere 
duingebieden werd enkele jaren terug 
besloten om als proef sommige terrei
nen in Meijendel, meer dan tot dan 
toe gebruikelijk was, te laten stuiven. 
Men wilde hiermee nagaan of en hoe 
deze beheersmaatregel dienstbaar kon 
zijn aan een zo natuurlijk mogelijke 
vorm van duinbeheer, dat daardoor 

Fig. 1. Stuifduinlandschap Prinsenberg 
vanaf dezelfde plek gefotografeerd: 
a = 1979, b = 1982. 
Helm en duindoorntakken zijn geplant (1) 
om zand in te vangen en een stuifketel-
vorm te bevorderen met maximale erosie
rendement. Doel: door versneld uitstuiven 
tot het grondwater een nieuwe vochtige 
duinvallei laten ontstaan. 

Actieve moving dune landscape Prinsen-
berg, photographed successively from the 
same location: a = 1979, b = 1982. 
Marram and dead Hippophaë-branches 
were planted to stimulate sand accumula-
tion (at 1) and favour the origin of a cir-
cular blowout with pronounced wind ero-
sivity. Aim: accelerate the process of ex-
cavation of sand down to the phreatic le-
vel and origin of an new dune slack. 



^Ijcvende 
Mgtuur^ 

84-1 20 

aansluit aan het oorspronkelijke karak
ter van duinen. De locatie en grootte 
van mogelijke stuifgebiedcn werden 
nauwkeurig afgewogen met het oog op 
het te voeren beheer. De plaatskeuze is 
vooral afhankelijk van de grondwa
terstand ten opzichte van het maaiveld, 
de gevoeligheid voor het optreden van 
verstuivingen en de mogelijkheid voor 
een vrije ontwikkeling van de verstui
ving zonder dat deze een bedreiging 
vormt voor bijvoorbeeld de zeewering 
of de waterwinwerken. Hiermee hangt 
ook de grootte van de gekozen gebie
den samen; alleen in een voldoende 
groot duingebied zonder obstakels kan 
een landschapsvormendc verstuiving 
ontstaan. 

Door een tijdje 'niets doen' 
kwam verstuiving op gang. Afhankelijk 
van het gestelde doel werd besloten tot 
een beheer mèt en zonder verder in
grijpen in dit proces: 
a. af en toe ingrijpen om het proces 

van vormverandering in het land
schap te 'sturen' in de gewenste 
richting. Dit sturen bestaat uit: het 
op bepaalde plekken losmaken van 
grond om verstuiven (deflatie) te ac
tiveren en het op andere plaatsen 
planten van helm om zandinvang 
(accumulatie) te stimuleren. Men 
zou deze werkwijze kunnen typeren 
als: 'samenwerken met de natuur'. 
De stuifgebieden zijn Prinsenberg 
en Waalsdorp; 

b. niet verder ingrijpen. Nu ligt dus 
de nadruk op: 'de natuur zelf zijn 
gang laten gaan'. Het betreffende 
gebied is de Noorderpan. 

Prinsenberg 

Prinsenberg is een circa 10 ha groot ge
bied waar door sturen van het wind-
erosie-proces een komvormige uitbla
zing of stuifketel is ontstaan. Deze 
vorm heeft een hoog erosie-rendement 
(Jungerius et al. 1981). Het is hier de 
bedoeling door uitstuiven het maaiveld 
te verlagen om zo snel mogelijk het re
latief schone grondwater te bereiken. 
Dan zal op het natte zand uitstuiven 
ophouden. De stuifketelvorm werd be
reikt door hier en daar aan de rand van 
de uitstuiving accumulatie te bevorde
ren met helmplant of dode duindoorn-
takken (zie fig. 1) en op andere plaat
sen grond los te maken en zand te la
ten wegstuiven. In een natuurlijke ver
stuiving, die niet door actief beheer 
bijgestuurd wordt, bestaat niet de ze

kerheid dat de uitstuiving tot het 
grondwater doorgaat: door spontane 
begroeiing kan de stuifketel voortijdig 
gestabiliseerd worden. Na 4 jaar is er 
een 5 m diepe 35 x 30 m grote stuif
ketel ontstaan waarvan de bodem ± 
2,5 m is gezakt. Het grondwater is op 
deze plek nog 2 ra diep en men kan 
verwachten dat dit over ongeveer 5 jaar 
wordt bereikt. Wanneer, voor dat het 
grondwater is bereikt, de helling van 
de stuifketel zo steil is geworden dat 
de wind onvoldoende kracht heeft om 
het zand uit de ketel over de rand te 
deponeren, zal het erosie-proces meer 
in de richting van een zich verplaat
send loopduin moeten worden 
gestuurd, waardoor én het uitstuiven in 
verticale richting kan doorgaan én het 
oppervlak kan toenemen. Zo ontstaat 
een jonge vochtige duinvallei waarin 
spontaan de bijbehorende vegetatiesuc
cessie op gang kan komen. Het verlies 
door overstuiving van bestaande be
groeiing moet worden afgewogen tegen 
de winst van nieuwe mogelijkheden. 
Hiertoe is een geobotanische inventari
satie verricht. Deze wees uit dat er 
door de genoemde uitstuiving geen on-
omkerbaar biologische verliezen te ver
wachten zijn. De begroeiing die over-
stoven wordt, voornamelijk duindoorn
en kruipwilgstruweel is in Meijendel al
gemeen. 

Bij uitstuiven tot het grondwater 
kan op het kale vochtige zand een 
vegetatie-ontwikkeüng inzetten. Plan
tengemeenschappen van dergelijke 
vochtige duinvalleien in voedselarme 
milieus worden in Nederland gerekend 
tot het Dwergbiezen-verbond (Nanocy-
perion flavescentis) en het Knopbies-
verbond (Caricion davallianae) (West-
hoff & Den Held 1975). Door verdro
ging, onder andere ten gevolge van wa
terwinning, en bevloeiing met voedsel-
rijk rivierwater, maar ook door voort
gaande vegetatiesuccessie zijn deze mi
lieus in de vastelandduinen zeldzaam 
geworden (van der Meulen, 1982; van 
der Maarel, 1976). In gebieden met 
een zekere vorm van natuurlijke dyna
miek (verstuivingen) ontstaan steeds 
opnieuw dergelijke natte milieus, dan 
hier dan daar, waardoor de natuurlijke 
verscheidenheid blijft gehandhaafd. 
Verhinderen van deze dynamiek, door 
duinvastlegging, sluit deze mogelijk
heid uit. Hieraan worden weer argu
menten ontleend, om in nog bestaande 
vochtige valleien de spontane vegetatie-

successie naar struikgewas of bos door 
maaien of grazen kunstmatig 'tegen te 
houden', teneinde de vroege stadia 
met hun planten- en dierenleven te be
houden (zie bijv. Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer 1979). Terwijl zo een 
vochtige duinbiotoop wordt geconser
veerd, kan echter door uitstuiven een 
nieuwe ontstaan, waarmee de oorspron
kelijke verscheidenheid aan biotopen 
kan worden bevorderd. 

Waalsdorp 

Waalsdorp is een 30 ha groot gebied 
dichtbij Den Haag. Hier waren overwe
gingen van landschapsherstel doorslag
gevend om het traditionele vastleggen 
van verstuivingen te doorbreken. Het 
gebied wordt al meer dan honderd jaar 
gebruikt als militair oefenterrein. Er 
bevinden zich restanten van 9 open 
schietbanen. Het zijn enkele honder
den meters lange, ± 20 m brede, 
rechte, vlakke stroken, vaak eindigend 
in een kunstmatig duin. Toen de ba
nen in 1978 buiten gebruik werden 
gesteld, kwam de gelegenheid om deze 
onnatuurlijke elementen weer uit het 
geaccidenteerde duinlandschap te ver
wijderen. In plaats van landschaps
herstel door een nieuwe ingreep in de 
vorm van graafwerkzaamheden werd 
besloten dit gebied weer geleidelijk te 
laten opgaan in het omringende land
schap door verschuivingen die zich ook 
tot het tussenliggende duin uitstrek
ken. Ook hier mag gezien het gestelde 
doel het geomorfologische proces wor
den gestuurd door lokaal accumulatie 
en deflatie te stimuleren. Karakteristie
ke en ongestoorde duingraslanden, 
mosvlaktes en eikenbossen in de omge
ving worden tegen overstuiven be
schermd door de verstuiving te beper
ken tot het gebied van de vroegere 
schietbanen. De resultaten die tot nu 
toe zijn bereikt worden het best geïl
lustreerd in figuur 2. 

Noorderpan 

Bij het laten stuiven van dit gebied wa
ren overwegingen van natuurbehoud 
het belangrijkst. Als enige be
heersmaatregel werd de begrenzing van 
het gebied, waarbinnen verstuivingen 
zonder ingrepen zouden plaatsvinden, 
globaal vastgesteld. Hierbij is, afhanke
lijk van ontwikkelingen die zich in de 
omgeving voordoen, een terrein van 
circa ± 4 ha gemoeid. 



21 %. 

Er heeft zich, sinds de laatste 
vastlegging met helm in 1978, een 
stuifduinlandschap met ± 30% kaal 
zand gevormd. 

Bij het Noorderpan gaat het er 
allereerst om hoe het krachtenspel tus
sen wind en begroeiing zich zonder 
toedoen van de mens ontwikkelt en 
leidt tot nieuwe landschapsvormen die 
de rijkdom aan duinmilieus vergroten. 
Er is, door overstuiving, geen groot 
verlies van bijzondere begroeiing; het 
gaat hier vooral om laag struweel 
(duindoorn, liguster en kruipwilg) en 
lokaal meidoornstruweel. 

Aspecten van onderzoek 
Hoewel al eeuwen duinen worden vast
gelegd, of misschien juist daardoor, is 
er weinig gedocumenteerde kennis over 
stuifduinen. Om de meer genuanceer
de vorm van duinbeheer, waarin ook 
voor stuifduinen plaats is, te verwezen
lijken, is kennis nodig over de te ver
wachten processen. Daarom zijn de 
stuifduincomplexen in het Meijendel-
onderzoek opgenomen. 

Gedetailleerd geormorfologisch 
onderzoek naar actuele processen, 
waarbij ook onderscheid wordt gemaakt 
in processen van wind- en watererosie, 
zoals dat momenteel slechts op een en
kele plaats in Nederlandse kustduinen 

is gedaan (zie Jungerius et al., 1981; 
Rutin, 1983), is in de stuifkusten van 
Meijendel (nog) niet ondernomen. 
Zulk onderzoek is ook niet altijd no
dig. De detaillering van onderzoek 
hangt onder meer af van beschikbaar 
geld en mankracht en het doel. 

In Meijendel gaat het er allereerst 
om na te gaan óf en hóe langs natuur
lijke weg het gestelde doel (landschaps
herstel, vochtige duinvallei, natuurlijke 
verstuiving) bereikt kan worden én of 
verstuivingen een te beheersen onder
deel zijn van natuurlijker beheer met 
inachtneming van de andere functies. 

Als eerste aanzet worden in 
Meijendel 'grove' veranderingen in 
landvorm en in vegetatievorm ( = 
structuur) beschreven. Wij willen hier 
slechts enkele aspecten van het onder
zoek noemen, om een idee te geven 
hoe onderzoek, dat weinig tijdrovend 
is, toch voldoende kennis oplevert. 

De omvang van de verstuivingen 
wordt bestudeerd met behulp van 
luchtfoto's onder een stereoscoop, 
waardoor men het landschap in het 
klein met reliëf ziet. Luchtfoto's van 
verschillende jaren zijn hiervoor be
schikbaar (1 : 2500, false colour, infra
rood dia-positieven 1975, 1980; 
1 : 5000 panchromatische kleurenfilm 

Fig. 2. Waalsdorp; geleidelijk landschaps
herstel door verstuiving. De foto is in de 
lengte van de schietbaan opgenomen. De 
humuslaag van de voormalige schietba
nen is nog te zien bij a. 

Waalsdorp: gradual restoration of dune 
by processes of moving sand. Remnants 
of former riffie tracks are still to ba seen 
at a. 
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Kruipwilg Helm 
Liguster Liguster 

Rood zwenkgras Kruipwilg Rood zwenk
gras 

Fig. 3. Noorderpan, transect nr. 6. 
Voorbeeld van een dwarstransect waarin 
opgenomen reliëf en vegetatie (structuur 
en dominante soorten). Let op het ver
schil tussen noord- en zuidhelling, 
structuursymbolen/structure symbols 

= boom /tree > 3 m 
= struik/shrub < 3 m 
= kruiden en grassen/forb 
= mossen en korstmossen/moss 

and lichens 
Noorderpan, transect no. 6 
Example of a cross-transect showing relief 
and vegetation (structure and predomi
nant plant species). Note difference bet-
ween north and south facing slopes. 

Rood zwenk- Idem. 
gras Bunt-
Muurpeper gras 

Idem, 
Klauwtjesmos 
Kr. stalkruid 
Duinsterretje 
Buntgras 

1982). Men kan ook met goedkopere 
zwart-wit luchtfoto's werken van bij
voorbeeld de Topografische Dienst. 
Juist bij herhaalde luchtfotografie en 
landkartering kan men ook de land
schapsveranderingen en het geomorfo-
logische proces goed documenteren 
(neemt de hoeveelheid stuifzand toe, 
op welke wijze en in welke richting, 
waar blijft het zand?). Met behulp van 
luchtfoto's krijgt men overzicht over 
het vaak ingewikkelde duinlandschap 
en kan een terreinclassificatie gemaakt 
worden naar gelang de mate van voort
schrijding van het proces (bijv. gebie
den met veel of weinig verandering, 
met accumulatie, deflatie, enz.). 

De vormveranderingen zelf kan 
men het beste in het veld beschrijven 
aan de hand van permanente transec-
ten, waarin het reliëf telkens nauwkeu
rig wordt ingemeten. In de Noorder
pan en Prinsenberg is één transect uit
gelegd in ZW-NO richting (dus even
wijdig aan de overheersende windrich
ting) en loodrecht daarop een 12-tal 
transecten om ook de ruimtelijke vorm
veranderingen te registreren. 

Langs dezelfde transecten wordt 
ook de vegetatie beschreven volgens de 
lijn-intercept methode (EUenberg & 
Mueller-Dombois, 1974). Nauwkeurig 
wordt met een meetlint gemeten tus
sen welke maatstrepen een vegetatie
type voorkomt en welke daarin de do
minante soorten zijn (eventueel ook 
hun vitahteit). Met eenvoudige struc
tuursymbolen is de vegetatie op schaal 
op de reliëfdoorsneden ingetekend (fig. 
3). Opstellen van afstanden met één
zelfde vegetatietype en vergelijken met 
de totale lengte van het meetlint geeft 
snel en eenvoudig een percentage van 

Dauwbraam 
Ectit walstro 
Kr stalkruid 
Klauwtjesmos 
Dikkopmos 
Mannetjes-ereprijs 
Eik 

types langs een transect of eventueel in 
het hele stuifgebied. Vergelijking van 
dergelijke dwarsdoorsneden uit ver
schillende jaren geeft dan een beeld 
van de veranderingen in landvorm en 
vegetatievorm: gebieden met deflatie, 
accumulatie of transport en ook de 
reactie van de begroeiing op deze pro
cessen. Het is eveneens belangrijk om 
het stuiflandschap regelmatig vanaf de
zelfde plaats, bijv. een hoog duin in 
de buurt, te fotograferen om verande
ringen in het landschapsbeeld vast te 
leggen (zie fig. 1). Een combinatie van 
luchtfotokartering, landschapsfoto's en 
permanente transecten is een snelle en 
geschikte methode om landschapsver
anderingen te bestuderen: zowel de 
omvang (oppervlakte en richting) als 
de aard van de verandering kunnen te
gelijkertijd worden nagegaan. 

Gezien het doel van onderzoek is 
de frequentie waarmee bovenstaande 
gegevens tot nu toe worden opgeno
men laag, namelijk éénmaal per jaar, 
in het najaar. Kleinschalige veranderin
gen veroorzaakt door wisselende wind
richting komen hierdoor niet tot uit
ing, evenmin vormveranderingen op 
één enkele helling (Rutin, 1983). De 
daarmee samenhangende wijziging in 
de begroeiing blijft ook onopgemerkt. 

Discussie 

Landschapsbeheer op oecologische 
grondslag is een wezenlijk onderdeel 
van ruimtelijke ordening in breder ver
band. Bij het interne zowel als bij het 
externe natuurbeheer in Meijendel is 
één van de doelstellingen dat natuurlij
ke processen zo veel mogelijk vrij kun
nen verlopen. Omdat er door verschil
lende soorten landgebruik (onder ande-
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re recreatie, zeewering, waterwinning) 
veel verstoring is, dient hun invloed op 
deze processen te worden tegengegaan 
of geneutraliseerd. De praktijk van het 
natuurbeheer is er dan ook op gericht 
een karakteristieke variatie aan duinmi
lieus te behouden met een minimum 
aan menselijk ingrijpen (Bakker, 1979; 
Westhoff, 1978, 1983). Verstuivingen 
horen hierbij. Dit wordt door het al 
maar vastleggen van duinen niet bevor
derd. Door plaatselijk stuiven kan 
langs natuurlijke weg een karakteristie
ke variatie aan zowel vochtige alsook 
droge duinmilieus ontstaan (Prinsen-
berg en Noorderpan). Tevens kan zo 
landschapsherstel worden gerealiseerd 
(Waalsdorp). 

Verstuivingen zijn echter niet al
tijd en overal mogelijk. Evenmin dra
gen zij altijd bij tot een goed natuur
beheer. Waar direct de belangen van 
zeewering worden geschaad (in de 
eerste duinenreeks bij het strand) lijkt 
verstuiving ongewenst. Ook dient on
bedoelde negatieve invloed bijvoor
beeld door overstuiving aan recreatie
voorzieningen (paden) en waterwinwer-
ken (leidingen en infiltratieplassen) zo 
mogelijk achterwege te blijven. Omdat 
de duinen echter nog van grote beteke
nis zijn voor het natuurbehoud mag 
aan de andere kant ook een zekere 
mentale en financiële tegemoetkoming 
worden verwacht, namelijk door bij 
aanleg en beheer van werken en voor
zieningen rekening te houden met 
voorwaarden die in verband met het 
natuurbehoud moeten worden gesteld. 

De gebieden, waar verstuivingen 
kunnen plaatsvinden, moeten groot ge
noeg zijn om geomorfologische proces
sen vrij te laten verlopen: minimaal en
kele hectaren. Ook dienen deze gebie
den vrij te zijn van belemmeringen als 
wegen, kabels en andere infrastructuur. 
Waar en hoe hoe zich een stuifgebied 
ontwikkelt is immers niet precies voor
spelbaar. 

Wanneer een nieuwe vochtige 
duinvallei wordt beoogd, dan komen 
daar nog eisen bij wat betreft de hy
drologie: het grondwater dient voedsel-
arm te zijn en te fluctueren met de sei
zoenen. Het aantal bruikbare gebieden 
neemt dan al snel af. Dit is reden te 
meer om ook locaties die geschikt zijn 
voor verstuiving te reserveren in het ka
der van natuurbeheer. 

De beheerder van een duinge
bied waar verstuivingen in voorkomen, 

moet de technische en financiële moge
lijkheid hebben om ongewenste ont
wikkelingen in het verstuivingsproces 
bij te sturen. Indien bijvoorbeeld on
bedoeld grote loopduinen ontstaan 
moet de beheerder altijd in staat zijn 
deze te stabiliseren. 

Op grond van ervaringen in 
Meijendel en ook elders, zoals op de 
Waddeneilanden, willen we pleiten 
voor veranderingen in beheer en voor
schriften zodat meer stuifduinland-
schappen kunnen ontstaan en in stand 
worden gehouden. Duinbeheer, waarin 
plaats is voor stuifduinen is geen vorm 
van verwaarlozing of hobbyisme van 
natuurliefhebbers; het is juist een zorg
vuldig beheer waarbij met ecologische 
principes op een wezenlijke manier 
wordt bijgedragen aan het natuurbe
houd. 
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Summary 
In the present coastal sand dune system of 
the Netherlands, active moving dunes are 
widely underrepresented for practical 
management reasons. The authors discuss 
options for nature conservation 
management by which stabilization of 
dunes is not always and everywhere a 
perequisite. The study area is Meijendel, a 
water cathment dune area ( ± 1800 ha) 
near The Hague. 

It is concluded that active moving 
sand dunes are to be seen as part of an 
integrated dune management. Such a 
management closely adheres to the dynamic 
nature of the dunes and thus favours nature 
conservation, while at the same time the 
other functions of the dune area (like 
coastal defence, recreation and water 
catchment) are also taken into account and 
do not have to be negatively affected. 
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