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Natuurgebieden die voorheen landbouwgrond zijn ge-

weest, kampen met grote hoeveelheden fosfaat in de bo-

dem door bemesting in het verleden. Dit staat de vestiging 

van interessante plantensoorten in de weg. Natuurbeheer-

ders streven vaak naar een diversiteit aan vegetatie. Het 

verschralen van dergelijke gronden kan een oplossing bie-

den. Klassiek verschralingsbeheer gebeurt door maaibe-

heer van natuurgras, zonder dat daarbij bemest wordt. 

In eerste instantie is de productie van zo’n perceel vaak 

hoog. De planten nemen fosfaat op uit de bodem en dit 

wordt samen met het gemaaide gras afgevoerd, wat zorgt 

voor verschraling van de bodem. Na enige tijd echter zakt 

de productie en de fosfaatafvoer in door een tekort aan 

stikstof. 

De aanwezigheid van vlinderbloemigen, zoals klaver, kan 

de productie verhogen doordat ze stikstof fixeren. Na en-

kele jaren treden echter problemen op door kaligebrek: 

klaver is gevoeliger voor kaligebrek dan gras, vooral onder 

droge weersomstandigheden. Hierdoor verdwijnt na enke-

le jaren verschralen de klaver, neemt de stikstof binding 

af en zakt de opbrengst van het natuurgras in. Daardoor 

stagneert ook de fosfaatafvoer. 
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Natuurontwikkeling: fosfaat is vaak het probleem

Doelstelling van het project Evenwichtige Verschraling 

is het testen van een nieuw concept: “uitmijnen van fos-

faat met gras/klaver en kalibemesting”. Een kaligift kan 

het klaveraandeel in de zode op peil houden. Opbrengsten 

blijven acceptabel en de fosfaatverschraling blijft ook op 

peil. De hoge opbrengsten maken het aantrekkelijk voor 

veehouders om deze gronden te gebruiken. Bovendien 

heeft gras/klaver door de hogere stikstof beschikbaarheid 

een goede voederwaarde waaronder een hoger eiwitge-

halte. Voor de terreinbeherende natuurorganisaties bete-

kent dit dubbel voordeel: naast snellere afvoer van fosfaat 

kan dit concept hun ook het maaiwerk uit handen nemen 

en zo kosten besparen. 

In het project Evenwichtige Verschraling wordt dit con-

cept in de praktijk op zo’n 60 hectare getoetst: veehouders 

zijn hier de beheerders en helpen natuurorganisaties met 

het verschralen van fosfaatrijke gronden. Een win-win situ-

atie dus. Onderzoekers volgen het proces in de bodem en 

de vegetatie en meten de productie en voederwaarde. 
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Door ‘evenwichtig’ bemesten kan verschralen lukken

De opbrengst van gras/klaver met kalibemesting kan tot een  

factor 2 hoger zijn dan die van gras/klaver zonder kalibemesting

Evenwichtige Verschraling beslaat:

- 20 ha in het Hengtsven bij Helvoirt in samenwer-

king met Vereniging Natuurmonumenten;

- 20 ha in de Dommelbeemden bij St. Oedenrode in 

samenwerking met Staatsbosbeheer;

- 12 ha in Den Opslag & Gement bij Hilvarenbeek 

in samenwerking met Staatsbosbeheer;

- 8 ha in Nieuwkerk bij Hilvarenbeek in samenwer-

king met het Brabants Landschap.

In deze gebieden wordt het beheer uitgevoerd door 

12 veehouders uit de regio. Deze zaaien gras/klaver, 

bemesten met de juiste kaligift en maaien de perce-

len 4 tot 5 keer per jaar. De grasklaver wordt inge-

kuild en opgevoerd aan melkkoeien. 

Het project wordt uitgevoerd door het Louis Bolk  

Instituut en DLV Rundvee advies BV. Initiatiefnemer 

van het project is afdeling De Hilver van ZLTO. 

Financiers: Dienst Landelijk gebied (DLG), de  

Provincie Noord Brabant en de stuurgroep Land-

bouw Innovatie Noord Brabant (LIB)
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De veehouders die grond hebben in Den Opslag bij Hilvarenbeek 

en meedoen aan het project hebben te maken met extra rand-

voorwaarden. Het gebied heeft een weidevogeldoelstelling en 

dus een uitgestelde maaidatum. Kees de Wit verschraalt 4 hecta-

re van SBB met gras/klaver en kalibemesting. Jaarlijks maait hij 

hiervan twee sneden, met een totale opbrengst van zo’n 6-7 ton 

ds per ha. De opbrengst wordt met name door de eerste snede 

bepaald. In aug/september wordt het voor de tweede keer ge-

maaid maar dan is de opbrengst eenderde van die in juni. Deze 

balen zijn vaak bestemd voor de verkoop.

Na maaien laat Kees laat het gras hakselen en slaat het op 

in een aparte kuil. De voederwaarde van dit gras is laag (650 

VEM/kg ds en 9% ruw eiwit). Het bevat hoofdzakelijk ruwe cel-

stof (structuur) maar is smakelijk door veel suiker en zorgt voor 

een prima pensvulling. Jongvee en droge koeien alleen van dit 

gras voeren gaat niet. Kees mengt 50% natuurgras met 50% 

goede eiwitrijke herfstkuil (955 VEM/kg ds en 21,5 % ruw ei-

wit). Dit mengsel is een prima product voor jongvee vanaf 8 

maanden en droge koeien, en naast wat extra mineralen hoeft 

er geen krachtvoer te worden bijgevoerd. Verder krijgen de melk-

koeien in de stalperiode 1-1,5 kg natuurgras in de mengvoerwa-

gen bijgemengd voor structuur. In het voorjaar, als de 75 koei-

en beperkt buiten lopen op een standweide van 6 ha krijgen ze 

naast 2000 kg maïs en 400 kg kuil ook 100 kg natuurgras voor 

de prik bijgevoerd.

Kees heeft een gezonde en duurzame veestapel: de melkpro-

ductie ligt op 8600 kg melk met 4,12% vet, 3,43% eiwit. Het 

ureumgehalte van de melk ligt jaarrond gemiddeld op 15 en ook 

het celgetal is mooi laag (100.000 cellen/ml). Hij speculeert 

dat de droogstand met het natuurgras misschien wel bijdraagt 

aan zulke goede technische resultaten.

Natuurgras inpassen in de bedrijfsvoering:
De veehouders die deelnemen aan het project proberen, afhankelijk van hun eigen situatie, 

gras/klaver optimaal in hun bedrijfsvoering in te passen. Twee voorbeelden.

Voorbeeld 2 - Weidevogelgebied met uitgestelde  
maaidatum van 15 juni - 1 juli

Voorbeeld 1 - Natuurgras op pas verworven  
rijke natuurgrond zonder  
uitgestelde maaidatum

Marco van Liere verschraalt 8 hectare van het Brabants Landschap 

met gras/klaver en kalibemesting. Jaarlijks maait hij hiervan 4-5 

sneden. Hier is geen sprake van een uitgestelde maaidatum. Hij 

kan het land gebruiken als een zeer productieve maaiweide. De 

jaaropbrengst van dit perceel lag in 2008 op 14-15 ton droge stof 

met een gemiddelde voederwaarde van 875 VEM, 91 DVE en 28 

OEB en 20% ruw eiwit Het product is hierdoor prima geschikt voor 

melkkoeien en jongvee.

Natuurgras kan hoog productief zijn op jong, nog onverschraalde grond, zoals hier te Nieuwkerk waar in 2008 14-15 ton geoogst werd

Rode klaver en witbol op het perceel van Kees de Wit
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Kosten en Baten 

De belangrijkste kosten van het natuurland worden be-

paald door de pachtprijs, de afstand van het perceel tot de 

boerderij en de voederwinning.

Bij Marco van Liere (Voorbeeld 1) is de opbrengst van het 

perceel hoog maar het perceel ligt op afstand en het wordt 

intensief bewerkt. Hij betaalt een pachtprijs van 260 euro/

ha en maait het gewas vijf keer per jaar en komt daarmee 

uit op 1500 euro totale kosten/ha. Omgerekend is dit 11 

cent per kg ds of 12 cent per kVEM bij een opbrengst van 

14.000 kg ds (12250 kVEM).

Het perceel van Kees de Wit (Voorbeeld 2) ligt aan de boerde-

rij, hij betaalt een pachtprijs van 175 euro en maait het gras 

twee keer per jaar. De totale kosten liggen op ca 500 euro/

ha. Dit is omgerekend 7 cent per kg ds of 12 cent per kVEM 

bij een opbrengst van 7000 kg ds (4277 kEVM) per ha.

Gras in balen

Beheersgras met een uitgestelde maaidatum en een hoog 

droge stofpercentage in balen kuilen heeft vaak een beter 

resultaat dan in sleufsilo’s of rijkuilen doordat de factor broei 

minimaal is. Het hoge ds-gehalte van het gras (50-60%) en 

het hoge aandeel suiker maakt het gras extra gevoelig voor 

het optreden van broei. 

De kosten van het persen en wikkelen van natuurgras in ba-

len kan aardig oplopen als de balen ook nog over een flin-

ke afstand getransporteerd moeten worden. Voor een goede 

maaisnede van 4000 kg ds liggen de kosten voor balen al 

gauw op 240-260 euro/maaisnede.

Balen maken op een perceel met natuurgras

 Ridderzuring
Ridderzuring kan een probleem gaan vormen in natuurpercelen, 

vooral waar sprake is van een uitgestelde maaidatum, omdat er 

pas gemaaid kan worden als de planten al kiemkrachtige zaden 

hebben. De besmetting met ridderzuring op natuurgronden kan in-

sleep van zaden geven op de overige gronden. 

Kees de Wit heeft ervaren dat als hij in de zomer mest uitrijdt hij 

de kiemplantjes van zuring ziet komen op de sleufjes van de zoden-

bemester. De zaden van het natuurland 

komen via de mest op zijn overige land. 

Dit betekent voor hem dat hij om de drie 

jaar zijn grasland spuit tegen ridderzuring. 

Het is dus zaak om ridderzuring in natuur-

gebieden zoveel mogelijk te beheersen. 

Het rapport Beheersing van Ridderzu-

ring geeft handreikingen om een plaag 

te voorkomen. 

Het rapport is te downloaden van

www.louisbolk.org/downloads/1466.pdf
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Roy Fleury, opzichter Staatsbosbeheer: 
“De waarde zit hem in de win-win.”
Staatsbosbeheer is eigenaar van 250 hectare graslanden gelegen in Den Opslag & Gement bij Hilva-

renbeek. Hiervan worden in het project 12 hectare verschraald met gras/klaver en kali, door een viertal 

veehouders uit de regio, binnen het project Evenwichtige Verschraling. De percelen zijn gelegen in re-

servaatsgebied in de EHS en er geldt een uitgestelde maaidatum (1juli). Wat opvalt als men in juni het 

gebied inloopt is een behoorlijk aantal alarmslaande grutto’s, hoewel het op nationaal niveau niet 

zo goed gaat met de stand van deze weidevogels.
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Ervaringen met het concept gras/klaver en kali

Roy Fleury is goed te spreken over de opzet van het 

project en de samenwerking met de betrokken vee-

houders. “ Voor toepassing van dit concept is echter 

vooral de doelstelling van de natuurorganisatie van 

belang”, stelt hij. Verschraling met gras/klaver sti-

muleert namelijk het bodemleven (o.a. meer regen-

wormen) en op die manier zorgt dit voor voldoende 

voedsel voor weidevogels. Indien een natuurorga-

nisatie beoogt om een wat rijker grasland met veel 

weidevogels te onderhouden, is deze formule dus 

erg succesvol. Als echter het doel van de natuur-

organisatie is om schrale graslanden te verkrijgen, 

dan duurt in een aantal gevallen het verschralings-

proces erg lang, een andere keuze is dan afgraven 

van de bouwvoor op de meest kansrijke percelen 

voor b.v. vochtige en natte schraalgraslanden.

Hij spreekt van een spagaat waarin het beheer 

voortleeft, met aan de ene kant de wensen van de 

veehouders, voor wie het beheer rendabel moet 

blijven, en aan de andere kant de wensen van de 

natuurorganisatie en de weidevogels: je mag pas 

maaien als de weidevogels klaar zijn met broeden 

en de jonge vogels vliegvlug zijn.

Optimaliseren van de gras/klaver mengsels voor 

een weidevogelgebied is nu wel de uitdaging als 

we hier nog lang mee door willen.

Toekomstmogelijkheden

In het gebied stroomt het riviertje de Reusel. In de 

nabije toekomst zijn hier grootse plannen: dit rivier-

tje moet weer gaan meanderen en zal er ruilverka-

veling plaatsvinden en er zullen percelen worden 

afgegraven. Waterstanden worden verhoogd, en 

pas na de ruilverkaveling zullen de definitieve doel-

stellingen voor het gebied duidelijk worden. Er zal  

veel ruimte zijn voor natte en vochtige schraalgras-

landen, en ook voor wat rijkere weidevogel gebie-

den. Vooralsnog blijven er goede kansen voor be-

heer door veehouders met het gras/klaver en kali 

concept, Het past in het gebied, maakt het com-

pleet, samen met de bolakker, heide, vochtige en 

natte graslanden en de reusel. Het gras/klaver pro-

ject  zal na inrichting van het gebied niet altijd op 

dezelfde percelen zijn als waar dit nu het geval is. 

Roy Fleury is wel benieuwd naar de resultaten van 

gras/klaver met een hogere waterstand.

Ook op grotere schaal ziet Roy Fleury mogelijkhe-

den voor verschraling met gras/klaver en kali: “de 

waarde van dit concept zit hem in de win-win” stelt 

hij. Hij ziet bijvoorbeeld grote mogelijkheden voor 

gronden die verworven zijn door het Bureau Beheer 

Landbouwgronden (BBL) en waarvan men weet dat 

deze uiteindelijk zullen overgaan naar een natuur-

beherende  organisatie bijvoorbeeld Staatsbosbe-

heer. Vaak verkrijgt Staatsbosbeheer deze gronden 

net na de maisteelt, als de mest er zogezegd nog 

vers opligt. Voordat de gronden overgedragen wor-

den kan er een behoorlijke tijd aan voorbijgaan. 

Het zou een mogelijkheid zijn om zulke percelen al 

voor te bereiden op hun latere functie als natuur, 

door bijvoorbeeld te starten met gras-klaver zodat 

het bodemleven vergroot wordt en een teveel aan 

fosfaat al wat verlaagd.  


