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Het natuurbehoud en typelocaliteiten

door

L.J.M. Butot

Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersun

Inleiding

Het onderzoek richt zich bovendien op de consequenties Van in-

grepen in het buitengebied die voor de biologische waarden buiten

de reservaatssfeer bepalend kunnen zijn. Daarbij kan gedacht worden

aan het onttrekken van terreinen aan een of ander economisch ge-

bruik of het inperken daarvan (jacht, landbouw, veeteelt, tuinbouw).
Bij veel andere te nemen maatregelen in of buitén de reservaten

wórdt het Rijksinstituut door beheerders en bestuurders gevraagd te

rapporteren ten behoeve van de besluitvorming, dan wel te advise-

ren ten aanzien van de realisering van een reeds genomen besluit.

Bij zaken waarover bestuurders moeten beslissen kan gedacht
worden aan ruilverkavelingen, industrie, klei- en grintwinning, be-

stemmingsplannen, huizen- en wegenbouw. Bedoelde besturen zijn ook

de Rijksoverheid en lagere overheden die daartoe vergunningen afgeven,
de hinderwet hanteren, militaire activiteiten aantrekken, dulden of

zich verzetten. Bij hun besluitvorming bestaat behoefte aan c-en ob-

jectief rapport dat inzicht geeft in de te verwachten consequenties

voor het natuurbehoud met betrekking tot de besluiten die worden ge-

nomen.

De grootste beheerders zijn hot Staatsbosbeheer en de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten, naar ook veel andere eigenaars van

bossen en andere natuurterreinen vragen advies.

Het Staatsbosbeheer is behalve een grote beheerder ook een uit-

voerend, adviserend en bewakend overheidsorgaan dat op lager ni-

veau aanwezig is in de persoon van dc natuurbeschermingsconsulent
in de provincie. Het zijn deze autoriteiten die in conflictsitua-

ties, en vaak al voor deze situaties zich ten aanzien van het na-

tuurbeheer voordoen, mede op basis van de gegevens van het Rijksin-

stituut, in actie komen. Het Rijksinstituut voor Natuurbeheer zal als

onderzoeksinstituut nooit de daadwerkelijke verdediging van natuur-

terreinen op zich nemen. Het instituut brengt de resultaten van

zijn onderzoek als gevraagde of ongevraagde- adviezen naar die autori-

teiten die het beheer voeren of natuurbeschermingsbelangen moeten

gaan verdedigen en veilig stellen.

De aangewezen verdediger van die belangen is niet altijd volko-

men op de hoogte van alle belangen die in een gegeven situatie mee-

Het Rijksinstituut voor Natuurbeheer verricht onderzoek waardoor

men er achter komt hoe natuurterreinen moeten worden beheerd opdat

die terreinen met hun levensgemeenschappen als nuttige en waarde-

volle natuurterreinen voor de gemeenschap behouden blijven. Dat be-

heer bestaat uit een stelsel van maatregelen en activiteiten voor

elk terrein afzonderlijk te bepalen en die betrekking hebben öp het

afweren van nadelige invloeden die van buiten op het terrein inwer-

ken (uitwendig beheer), zowel als op te némen beheersmaatregelen op

het terrein zelf (inwendig beheer). Het uitwendig beheer laat bij-
voorbeeld vormen van recreatie toe, beperkt deze of sluit ze uit.

Het inwendig beheer handhaaft een maairegime 'of wijzigt dit, voert

maaisel af en verschraalt de bodem of bemest deze, verbiedt het ge-
bruik van insecticiden, laat afbranden, omspitten, of afplaggen.
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spelen. Nu eens "beschikt hij over alle kennis net "betrekking tot

een "bepaald aspect, "bijv. de landschappelijke waarde; dan weer ont-

gaat hen een "bepaald "belang in zijn geheel, terwijl hij tóch door zijn

assistenten of door anderen voor een "bepaalde zaak wordt gealar-

meerd. Zijn eerste daad' is dan het vragen vo.n een rapport over

het terrein of de zaak bij het Rijksinstituut, dat dan terugvalt op

de in zijn archieven of bij zijn onderzoekers aanwezige feitelijke

kennis. Wanneer het instituut deze bijzondere kennis mist, dan is

altijd een algemene kennis aanwezig. De bijzondere kennis moet het

instituut zich dan verschaffen door literatuurstudie, terreinbe-

zoek, het raadplegen van collega's of van verzamelingen van de na-

tuurhistorische musea en soms door diepgaande studies over het ge-

wenste beheer. Deze bijzondere kennis gevoegd bij de algemene ken-

nis doet dan het rapport aan de consulent ontstaan. Behalve aan

de consulent wordt zo een rapport toegezonden aan alle hiërarchie-

ke chefs en aan alle autoriteiten die mogelijk bij de verdediging
van die vaak bijzondere belangen betrokken zijn of daartoe kunnen bij-

dragen. Eens en vooral zij gezegd dat het instituut geen geheime

rapporten kent. Wel zijn er interne rapporten die vaak een voorbe-

reidend karakter hebben, of zaken bevatten uie de auteur in verband

met een voorgenomen publicatie, nog*voor zich wil houden. Alle an-

dere rapporten kunnen steeds door belangstellenden worden opge-

vraagd.

Het Kaaskenswater en de Gemeente Zierikzee

Door toevallige omstandigheden werd de consulent in de Provincie

Zeeland ter kennis gebracht dat de gemeente Zierikzee "bestemmings-

plannen voorbereidde waarbij het unieke brakwatermeertje "Het Kaas-

kenswater" niet zou worden opgenomen in het bestemmingsplan voor

de buitengebieden. Het meertje ging daardoor meespelen in het

stadsuitbreidingsplan, met alle gevolgen van dien: bebouwing van

de oevers, verzoeting en vervuiling van het water, omvorming tot

een stadsvijver. Alleen al het, landschappelijk belang zou reden kun-

nen zijn om de ontwikkeling van de bestemmingsplannen met argusogen

te gaan volgen. De ontvangen, mededeling dat waakzaamheid geboden
was vanwege het voorkomen van een zeldzaam slakje waarvoor dit

meertje de typelocaliteit vormt, deed de consulent vragen om een

rapport over het Kaaskenswater.
.

Uiteraard krijgt dan de slakkenman

van het instituut opdracht over dit malacologische onderwerp te

rapporteren.

Het zal alle nalacologen in Nederland bekend zijn dat Job Bas-

ter in 1765 een nieuwe slakkesoort voor de wetenschap uit het Kaas-

kenswater beschreef onder de naam. Turbo stagnalis. Daarnee werd

het Kaaskenswater te Zierikzee tot typplocaliteit voor die nieuwe

soort. Over de wetenschappelijke betekenis van een typelocaliteit
hoeft op deze plaats niet te worden uitgeweid. Deze typelocaliteit

heeft echter nog een bijzondere betekenis. Nederland kent een drie-

tal typelocaliteiten voor mollusken. De put van de Macker, Lombok,
Maastricht voor Avenionia brevis roberti Boeters, 1967; Burgerdam

aan de overzijde van het IJ voor Corambella batava (Kerbert, 1886)
en het Kaaskenswater voor Turbo stagnalis tea's ter 1765. .De eerste

typelocaliteit is verdwenen; de tweede" zodanig veranderd dat de

soort op die plek is uitgestorven door verzoeting (afsluitdijk).
Alleen het Kaaskenswater is blijven bestaan. De functie van een

typelocaliteit is nu voor het Kaaskenswater actueel: Turbo stagna-
lis (nu Ventrosia stagnorum (Gmelin, 1791))heeft geen holotype
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terwijl mogelijke syntypen die Baster aan Linnaeus zond niet meer in

de Linneaanse collectie zijn aan te wijzen. Zij moeten als verloren

worden beschouwd (J. Peake, dec. 1977 in litt.). Be soort kan daar-

door nooit door een lectotype worden vastgelegd. Nog nimmer werd

een neotype voor deze soort gecreëerd. Daarom is de wetenschap nu

aangewezen op topotypisch materiaal, dat is nieuw materiaal dat op

de oude vindplae.ts van Baster, het Kaaskenswater, moet worden verza-

meld. Deze zaak is ook acuut geworden omdat de Basterse soort nooit

identiek is verklaard, althans met twijfel gesynonymiseerd werd met de

Engelse Hydrobia ventrosa
w

(Montagu, 1803). Ook voor deze soort be-

staat geen holotype. Er is echter syntypisch materiaal (13 stuks)
aanwezig in het British Museum for Natural History en daardoor be-

staat de mogelijkheid een lectotype te maken uit de syntypen van de

Kentish Coast Sandwich/Folkestone. In Sandwich komt de soort nog voor

zodat nader onderzoek ook aan topotypisch materiaal mogelijk is. Ver-

der heeft Radoman (1977) Turbo stagnalis van Baster tot type genaakt

van zijn nieuwe genus'Ventrosia. Omdat het Kaaskenswater nog "bestaat

is de mogelijkheid aanwezig 1
om de hierboven aangeduide soortproblema-

tiek tot een oplossing te brengen.
Er is ook een historisch belang gemoeid met het voortbe-

staan van het Kaaskenswater
.

Ee gemeente Zierikzee is er nogal trots

op, en terecht, dat de eminente arts-geleerde Baster, burger van Zie-

rikzee was. Ee gemeente vereerde hern met een standbeeld en een

straat in de stad draagt zijn naam. Het ligt daarom in de lijn van de

gemeentelijke politiek te verwachten dat de gemeente Zierikzee als

beheerder van de wetenschappelijke erfenis van haar grote burger het

Kaaskenswater zal rekenen als te behoren tot die erfenis. Een ander

historisch feit wordt door dat meertje vastgehouden door zijn ontstaan

in 1575. Be geschiedenis wordt hieronder verteld door de heer F.Jansen

te Brouwershaven.

Op de 28e september 1575 werden de Spaanse'troepen onder "bevel

van Mondragon, van St. Annaland naar St. Philipsland overgevaren. Na

de bekende doorwading van het Zijpe begon de belegering van Zierikzee.

Op last van de commandant van Zierikzee, Jhr Arend van Dorp, werd de

sluis in de Leverdijk geopend om het land rondom Zierikzee door het

water onbegaanbaar te maken. Hoogst waarschijnlijk zou dit ook wel het

gewenste resultaat opgeleverd hebben. „Echter al op 5 oktober trok Ds

v. Culenburgh met zijn kerkeraad, matrozen en soldaten naar de Schelde-

dijk om bij Borrendamne de dijk te doorgraven, zeer tegen de, zin van bur-

gemeester Claas en schepen De Huyberton van Zierikzee. Het gat in de

Scheldedijk kon ondanks alle moeite niet meer gedicht worden. De ster-

ke stromingen en najaarsstormen maakten het gat steeds groter en ver-

oorzaakten nog meer doorbraken.

Waarschijnlijk heeft de grote hoeveelheid water zulke sterke stro-

mingen veroorzaakt, dat de sluis in de leverdijk het begaf en korte

tijd later was ook daar een gat van 140 meter breed en bij laag water

nog 15 meter diep ontstaan. De stroongeul die het gat in de lever-

dijk veroorzaakte is tot heden behouden gebleven en terug te vinden als

het Kaaskenswatcr. Borrendamme ligt nu buitendijks in de buurt van de

Cauersinlaag.

De consequentie en een te leren les

Hoe belangrijk het behoud van het Kaaskenswater ook is voor de nala-

coïogische wetenschap, toch wordt het belang overvleugeld door het
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aan cle dag getreden feit van de onbekendheid met typelocaliteiten
bij de instanties die het natuurbeschermingsbeleid in Nederland

bepalen en zorgdragen voor de uitvoering daarvan. Het is een

grote toevalligheid dat een niet-malacoloog enigermate op de

hoogte was van de wetenschappelijke betekenis van het Kaaskens-

water en daarom de consulent alarmeerde'. Biologen-systematici

zijn in de organisaties- die zich net het natuurbeheer bezighouden,
niet aanwezig of uiterst dun gezaaid. Als zij daar al aanwezig

zijn, is hun systematische kennis beperkt tot hun eigen dieren- of

plantengroep,. Zelfs de deskundigen zijn niet bij machte binnen

korte tijd een lijst van typelocaliteiten te produceren.

Het is ongewenst dat de bij de natuurbeschermingsinstanties

aanwezige biologen zich met deze puur systematische problematiek

gaan bezighouden. Hun taak ligt bij het beheer en bij de verdedi-

ging van de natuurbeschermingsbelangen. Be beoordeling van soor-

ten en het creëren van typen, het beoordelen van syntypisch ma-

teriaal en bijgevolg het aanwijzen van een typelocaliteit door een

keuze uit syntypisch materiaal van verschillende vindplaatsen van

een lectotype, of het maken van een neotype kan grote gevolgen
hebben voor de bestaande nomenclatuur. Dit voorzien van die ge-

volgen is bij uitstek de taak voor de systematici die meestal werk-

zaam zijn op de musea. Het zijn daarom de museumdirecteuren die het

Rijksinstituut voor Natuurbeheer' moeten informeren opdat het Rijks-

instituut de consulenten kan attenderen op de in hun ressort aan-

wezige typelocaliteiten. Als deze localiteiten binnen de bestaan-

de reservaten liggen, is het behoud daarvan zo goed als verzekerd

omdat de aanwijzingen voor een beheer in het bestaande beheersplan

kunnen worden opgenomen. Liggen de typelocaliteiten buiten de re-

servaten dan kan het instituut op veiligstelling aandringen en op

het instellen van een gewenst beheer met betrekking tot het behoud

van de soort ter plaatse. In ieder geval kunnen maatregelen worden

getroffen opdat een mogelijke aantasting of bedreiging van zo een

terrein direct ter kennis van de autoriteiten wordt gebracht. Onze

tijd waarin zoveel wegen worden a.angelcgd, steden zich uitbreiden,
de vervuiling van het milieu toeneemt, dwingt ertoe om met spoed

te geraken tot een inventarisatie van botanische zowel als zoölo-

gische typelocaliteiten. Het zal duidelijk zijn dat de biologen-

-systematici van elke natie, elk met betrekking tot hun eigen land

en hun eigen studiegebied tot deze taak van inventarisatie geroe-

pen zijn. Zij moeten in ieder geval hun gegevens bij die autoritei-

ten bekend maken die ambtshalve die belangen moeten verdedigen en

veilig stellen.
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Summary. Nature Conservation and type localities.

An attentive nature conservation officer, although not a malacolog-

ist, happened to have a vague knowledge of the scientific impor-

tance of the Kaaskenswater near Zierikzee. When this brackish

water lake was. threatened by town expansion, he notified his pro-

vincial officer. This latter official, not being aware of type
localities and their scientific importance, requested further in-

formation. It soon becanie clear that taxonomists are usually not

represented on conservation bodies and that the first line
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authorities as a rule do not know about the existence"and inportance
of type localities; neither do they know about the presence of

type localities in their regions. Nature conserva.tion officcrs

cannot be blamed for ignorance as rega_rds type loca.lities which is

a purely systematic topic. It is the scientific responsibility of

museum directors to infornr conservation bodies about the location

of type loca.lities in the country. Their staffs can know in

particular a.bout those localities where the urgence of ccnservation

surpasses the general inportance of type localities. This is the

case when types have been lost, or when only syntypes'of allopatric

origin are present.

Non-taxonomists should not try to solve problens in this

respect, because cf nonencla.torial and taxonomie consequences; non-

taxonomists should not designate type localities by selecting lecto-

and neotypes.


