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SAMENVATTING G 

Hett onderzoeksgebied, gelegen in het semi-aride Baringo-district in Kenya, wordt 

bewoondd door rurale gemeenschappen die grotendeels leven van zelfvoorzienende 

landbouww en veeteelt, en daarmee voor hun levensonderhoud direct afhankelijk zijn van 

hunn omgeving. Hieruit vloeit voort dat in het beheer van het gebied twee hoofddoelen 

onderscheidenn kunnen worden. Het eerste en meest dwingende doel is de maximalisatie 

vann de productie funktie van het gebied. Het tweede doel, dat vaak als secundair wordt 

gezien,, betreft de draagfunktie.. die betrekking heeft op het instandhouden van zowel 

biotischee als abiotische hulpbronnen ten behoeve van hun toekomstig gebruik. Idealiter 

zijnn deze doelen complementair en leiden tot duurzaam landgebruik. Echten in de 

praktijkk is in het gunstigste geval sprake van onderlinge competitie en veel vaker nog van 

conflicten.. Goede planning en beheer maken het echter wel degelijk mogelijk om de 

idealee situatie te benaderen. Dit onderzoek richt zich op de mogelijkheden om de 

conflictenn tussen de twee hiervoor genoemde doelen te verminderen middels verbetering 

vann het inzicht in de dynamiek van het landschap, die samenhangt met het menselijk 

gebruikk van haar natuurlijke hulpbronnen. 

Dezee studie gaat uit van de vaststelling dat menselijk gebruik van natuurlijke 

hulpbronnenn onvermijdelijk tot verandering van het landschap leidt. Echter, land 

degradatiee of een doorgaande verlaging van de kwaliteit van het landschap kan vermeden 

wordenn door planning en beheer. Een effectief beheer vereist ondermeer: a) kennis van 

dee ruimtelijke distributie van hulpbronnen; b) de mogelijkheid tot monitoring van de 

veranderingenn in kwaliteit en kwantiteit van deze bronnen; c) kennis van de factoren die 

dezee veranderingen veroorzaken of bepalen; d) begrip van de manier waarop deze 

factorenn elkaar beïnvloeden bij het veroorzaken van de veranderingen. 

Satellietwaarnemingenn in combinatie met beeldbewerkingssoftware maken het mogelijk 

omm nauwkeurige en recente informatie over landgebruik en landbedekking te verkrijgen, 

diee relevant is voor het vaststellen en monitoren van de kwaliteit van de genoemde 
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hulpbronnen.. Middels gebruik van een geografisch informatie systeem, waarin zowel de 

opp verschillende tijdstippen vergaarde ruimtelijke gegevens over deze bronnen en 

vergelijkbaree sociaal-economische gegevens zijn opgeslagen, is de relatie tussen deze 

tweee typen gegevens onderzocht. Deze relatie is verder onderzocht met behulp van 

multivariatee statistische methoden teneinde de belangrijkste drijvende krachten achter de 

veranderingenn in landgebruik te kunnen vaststellen. Op basis van de verkregen kennis en 

mett behulp van daarop toegesneden dynamische ruimtelijke modellen is gepoogd het 

process van landschapsverandering te modelleren. De daarmee verkregen informatie 

maaktt het planners mogelijk om toekomstige veranderingen in landgebruik in het 

onderzochtee gebied te voorspellen en biedt tevens de mogelijkheid om via beinvloeding 

vann specifieke factoren veranderingen in het landschap te sturen of controleren. 
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