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Omvormen landbouwgrond
Landbouwgronden in Nederland zijn van 
oudsher rijk bemest. Die voedselrijkdom 
vormt een probleem wanneer we op voorma-
lige landbouwgronden weer oorspronkelijke 
natuurtypen willen ontwikkelen. Die gedijen 
namelijk beter op een schralere bodem. Een 
succesvolle overgang van landbouw naar 
soortenrijke natuur vereist daarom meestal 
een forse verlaging van de voedselrijkdom. 
Er zijn daarvoor twee gangbare opties: een 
intensief verschralingsbeheer (uitmijnen) of 
afgraven. Beide maatregelen zijn kansrijk, mits 
ze op de juiste plekken en op de juiste manier 
worden uitgevoerd. 
Maar hoe bepaalt u welke methode u 
gaat toepassen om tot de gewenste 
natuurontwikkeling te komen? En hoe 
komt u met de beschikbare middelen 
tot kwalitatief hoogwaardige natuur? 
Een vooronderzoek biedt uitkomst. Zo’n 
onderzoek maakt duidelijk welke delen van 
het gebied  geschikt zijn, welke  natuurdoelen 
hier realistisch zijn en welke maatregelen 
er nodig zijn om die te bereiken. Op basis 
daarvan kunnen bij de gebieds inrichting 
weloverwogen keuzes worden gemaakt per 
perceel of deelgebied. 

Vooronderzoek
Deze brochure beschrijft een methodiek voor 
vooronderzoek naar de natuurontwikkelings-
mogelijkheden op voormalige landbouw-
gronden. Deze methodiek is ontwikkeld door 
Onderzoekcentrum B-WARE en het Louis Bolk 
Instituut. Bodemanalyses dienen als basis 
voor het in kaart brengen van de mogelijkhe-
den per locatie en voor concrete inrichtings-
maatregelen.
De baten van een dergelijk vooronderzoek 
wegen vrijwel altijd op tegen de kosten. Het 
beschikbare budget kan dankzij de resul-
taten van het vooronderzoek namelijk veel 
efficiënter en effectiever worden ingezet. 
Het resultaat is een veel grotere kans op een 
succesvolle gebiedsinrichting. 
Bent u als beleidsbepaler, ecoloog, beheerder 
of op een andere manier betrokken bij de 
omvorming van landbouw naar natuur? Dan 
weet u als geen ander hoe complex dit proces 
kan zijn. De in deze brochure uitgewerkte 
methodiek kan ministeries en provincies 
(vanaf 2015 inclusief Dienst Landelijk Gebied), 
gemeenten en waterschappen, terreinbehe-
rende organisaties en adviesbureaus handvat-
ten bieden bij de gebiedsinrichting en helpen 
bij een efficiënte en effectieve omvorming van 
voormalige landbouwgronden naar nieuwe 
natuur.
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<  Deze voedselrijke gronden worden omgevormd tot een 
natuurgebied in het kader van de inrichting van de Ecologische 
Hoofdstructuur. Foto’s: Mark van Mullekom en Hilde Tomassen

Inleiding
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Voormalige landbouwgronden zijn zeer rijk 
aan fosfaat. Dat is een gevolg van de intensie-
ve bemesting in het verleden. Bij de omvor-
ming van deze gronden naar soortenrijke, 
voedselarme natuurgebieden is juist deze 
fosfaatvoorraad een zeer belangrijk knelpunt. 
De hoeveelheid beschikbaar fosfaat in de  
bodem is namelijk sterk bepalend voor zowel 
de soortensamenstelling als de soortenrijk-
dom in graslanden.
Wanneer de fosfaatconcentratie te hoog is, 
hebben snelgroeiende algemene soorten 
meestal de overhand. Daarnaast kan ver-
ruiging optreden, al blijft deze onder droge 
omstandigheden vaak beperkt. Zodra de rijke 
toplaag echter natter wordt, komt fosfaat vrij. 
Dit noemen we interne eutrofiëring. Daardoor 
neemt de mate van verruiging toe. Dit leidt 
vaak tot ongewenste pitrusvelden of algen-
bloei in water dat stagneert op het maaiveld.

Er zijn verschillende manieren om de fosfaat-
concentraties in de bodem te verlagen. Uitmij-
nen (een versnelde variant van enkel maaien 
en afvoeren) en afgraven zijn de belangrijkste 
effectieve maatregelen. Een beknopt voor-
onderzoek kan duidelijk maken hoe geschikt 
deze methoden zijn op de te verschralen 
locaties. Verschraling door begrazing is weinig 
effectief, want het zorgt niet of nauwelijks 
voor fosfaatafvoer. 
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>  In soortenrijke schraalgraslanden zijn de  
fosfaatconcentraties laag. Foto’s: Emiel Brouwer  
en Roland Bobbink

<  Massale pitrusontwikkeling op braakliggende  
landbouwgrond. Foto: Roland Bobbink

Fosfaat is het probleem



1110

Uitmijnen is het versneld afvoeren van fosfaat 
uit de bovenste 30 cm van de bodem. Dit kan 
door de productie van grasland (tijdelijk) te 
verhogen en hoog te houden, in combinatie 
met maaien en afvoeren. Het maaisel is 
geschikt als veevoer. Op deze manier kan het 
fosfaatgehalte jaarlijks met zo’n 40 kg fosfor 
per hectare afnemen: vier keer zo snel als met 
maaien en afvoeren zonder opbrengst- 
verhoging.

Fosfaatafvoer (in kg fosfor per ha per jaar) door uitmijnen met 
grasklaver en kalibemesting (start eind 2002) en even frequent 
maaien (vier tot vijf maaisneden per jaar) zonder aanvullende 
bemesting. Na enkele jaren daalt de afvoer van fosfaat in het 
deel waar alleen wordt gemaaid ten opzichte van het gedeelte 
waar wordt uitgemijnd. Stikstof- en kalibronnen zijn dus 
nodig voor een hoge fosfaatafvoer. Op de lange termijn is de 
gemiddelde afvoer bij uitmijnen ongeveer 40 kg fosfor per ha per 
jaar. Dit komt overeen met circa 90 kg fosforpentoxide (P2O5) 
per ha per jaar.
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<  Bij het uitmijnen met een grasklavermengsel zijn vier  
tot vijf maaisnedes per jaar nodig, waarbij het maaisel  
wordt afgevoerd. Dit is geschikt als veevoer.  
Foto: Bart Timmermans

Uitmijnen van de fosfaatrijke toplaag

Uitmijnen met grasklaver en 
kalibemesting

Even frequent maaien zonder 
N- en K- bron
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Stikstof en kalium
In fosfaatrijke bodems ontstaat er op ter-
mijn een verstoorde nutriëntenbalans met 
veel fosfaat, maar weinig stikstof en vaak 
ook weinig kalium. Uitmijnen herstelt 
het evenwicht: het zorgt ervoor dat er 
voldoende stikstof en kalium beschikbaar 
blijft. Dit zorgt voor een goede planten-
groei en maakt een optimale fosfaatafvoer 
via het gewas mogelijk. 
Uitmijnen kan op twee manieren: (1) met 
grasklaver, waarbij de klaver de stikstof-
bron vormt, en (2) met een productieve 
graszode in combinatie met stikstofbe-
mesting. Beide methoden leveren een ver-
gelijkbare fosfaatafvoer op. Op zandgron-
den is er daarnaast vaak een gebrek aan 
kalium; daarom is daar bij beide vormen 
van uitmijnen vaak ook kalibemesting 
nodig om de plantengroei op peil te  
houden. Een bodemanalyse waarmee ook 
het K-getal wordt bepaald (een maat voor 
de hoeveelheid beschikbaar kalium),  
geeft hierover uitsluitsel. 
Uitmijnen kan tijdelijk een stap terug zijn 
wat betreft soortenrijkdom: een produc-
tieve gras- of grasklaverzode laat weinig 
ruimte over voor andere plantensoorten.

Voldoende productieve soorten
Voor het uitmijnen met grasklaver moet er 
voldoende klaver in de zode staan. Is dat niet 
het geval, dan kan deze worden ingezaaid.  
Dit kost eenmalig ongeveer €500 per hectare 
voor het voorbewerken van het land en het 
inzaaien. 

Voor uitmijnen met gras in combinatie met 
stikstofbemesting en kalibemesting is een 
productieve graszode nodig. In sommige ge-
vallen is de bestaande zode daarvoor geschikt, 
maar alleen als er voldoende productieve 
soorten aanwezig zijn. Kijk hier kritisch naar 
om tegenvallende resultaten te voorkomen. 
Percelen met bijna alleen pitrus of gestreepte 
witbol zullen, ook na bemesting, nooit de ge-
wenste opbrengst en fosfaatafvoer opleveren. 
Engels of Italiaans raaigras, timotee, veld-
beemd of ruw beemdgras zijn grassen die wel 
voldoende productief zijn. 

Veevoer
Tijdens het uitmijnen maakt het relatief 
hoge gehalte aan eiwit het gemaaide gewas 
geschikt als veevoer. Veehouders kunnen het 
uitmijnen vaak goed uitvoeren. Hun expertise 
bij het beheer, het maaien en bemesten op 
het juiste tijdstip, en het signaleren van pro-
blemen is vaak onmisbaar om het uitmijnen 
succesvol te laten verlopen. Kosten-baten- 
analyses hebben laten zien dat een veehouder 
gemiddeld zo’n €250 per hectare duurder 
uit is met een uitmijnend perceel dan met 
aangekocht voer. 

Wanneer is uitmijnen kansrijk?
Hoe lang het uitmijnen duurt, hangt onder 
meer af van de fosfaatrijkdom van de bodem. 
De uitkomst van het vooronderzoek laat zien 
of het starten van het uitmijntraject reëel is of 
niet. Daarnaast is uitmijnen praktisch gezien 
niet altijd mogelijk. Per perceel/bodemtype is 
er een passende oplossing nodig. Het vooron-
derzoek brengt een aantal van deze mogelijk-
heden in beeld. Van belang is onder andere: 

Het bodemtype 
Zandgronden zijn vaak rijk aan fosfaat en arm 
aan stikstof en kalium, en zijn geschikt voor 
uitmijnen. Kleigronden zijn ook geschikt, maar 
zijn vaak kaliumrijker waardoor de kalibemes-
ting tijdens het uitmijnen niet altijd nodig is. 
Veengronden zijn meestal niet geschikt om 
uit te mijnen met grasklaver doordat ze te veel 
stikstof bevatten. Wanneer ze kali-arm zijn kan 
door een gerichte bijmesting (uitmijnen van 
een zode met voldoende productieve soorten) 
toch een grotere fosfaatafvoer worden bereikt 
dan met enkel maaien en afvoeren.

De zuurgraad van de bodem 
Als deze te laag is, dan komt de fosfaatafvoer 
in het gedrang omdat de beschikbaarheid van 
andere nutriënten voor de productieve gras-
sen afneemt, en klaver uit de zode verdwijnt. 
Bij een lage pH is dan ook bekalking nodig 
voor succesvol uitmijnen. 

Een grasklaver mengsel is geschikt voor het uitmijnen
Foto’s: Mark van Mullekom

Jacobskruiskruid vormt een probleem omdat het giftig is voor 
vee. Grazers herkennen de plant wel op het veld, maar niet als 
deze gemaaid of ingekuild is. Foto: Mark van Mullekom

De bemaaibaarheid van het terrein 
Een perceel moet tijdens het uitmijnen goed 
bemaaibaar zijn. Voor een hoge fosfaatafvoer 
zijn er al gauw vier tot vijf maaisneden per 
jaar nodig. Dit betekent dat een perceel be-
rijdbaar moet zijn in het voor- en/of najaar, en 
dus niet te nat. Maatregelen om percelen te 
vernatten moeten daarom meestal wachten 
tot na het uitmijnen, zodat het maaien pro-
bleemloos kan verlopen. Een erg droge situatie 
is echter ook niet wenselijk: die beperkt de 
gewasgroei wat leidt tot een lagere fosfaat-
afvoer. 

De diepte van het fosfaatfront 
Op plekken waar de bodem dieper dan 30 cm 
verrijkt is met fosfaat, kan verrijking en ver-
ruiging van de verschraalde toplaag optreden 
wanneer de grondwaterinvloed in het maai-
veld wordt hersteld. In droge terreinen (infil-
tratiegebieden) en onder ijzer- en calciumrijke 
omstandigheden is dit risico beperkt.

Monitoring
Een optimaal beheeradvies vraagt om 
specifieke grondanalyses per bodemlaag 
(zie pag. 26). Het is daarnaast belangrijk het 
verschralingsproces te monitoren tijdens 
het uitmijnen. Dit kan door om de twee 
tot drie jaar op een aantal vaste plekken 
(monitoringsplots) de bodem te analyseren 
en door jaarlijks in het veld de kwaliteit van de 
zode te inspecteren  .

Uitmijnen van de fosfaatrijke toplaag
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In gevallen waarin verschraling van de voed-
selrijke toplaag door uitmijnen niet mogelijk 
is, is afgraven een optie. Afgraven van de 
fosfaatrijke bodem brengt de gewenste ver-
schraling snel tot stand. Hoe diep het fosfaat 
in de bodem is doorgedrongen, is met name 
afhankelijk van het bodemtype, de bodemche-
mie, het grondgebruik en de fosfaatgift in het 
verleden. 

Bodemonderzoek
De dikte van de voedselrijke bodemlaag is niet 
op het oog te bepalen, en niet altijd gelijk aan 
de dikte van de bouwvoor. Bovendien kan deze 
per perceel variëren. Het is daarom belangrijk 
om de vereiste afgravingsdiepte vast te stellen 
aan de hand van een bodemonderzoek (zie 
pag. 25). Dit kan door middel van het bepalen 
van de voor planten beschikbare fosfaatcon-
centratie (de zogeheten Olsen-P-concentratie) 
en de totale fosforconcentratie in de bodem. 
Door middel van een dergelijk bodemonder- 
zoek kan een gunstige bodemchemische 
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<  In het Korte Broek bij Epe is na vooronderzoek de voedselrijke 
toplaag afgegraven. Op de voedselarme en lokaal zeer ijzerrijke 
bodem kunnen soortenrijke natte schraallanden en vochtige 
hooilanden tot ontwikkeling komen. Foto: Oomenlandschap

>  Afgraven en afvoeren van de voedselrijke toplaag 
Foto: Sjors de Kort

uitgangssituatie worden gecreëerd na het 
afgraven. Een vooronderzoek voorkomt ook 
tegenvallende resultaten tijdens het verschra-
lingsbeheer omdat duidelijk is hoe lang de 
verschraling ongeveer duurt. Daarnaast wordt 
duidelijk welke natuurtypen tot ontwikkeling 
kunnen komen. 

Fosfaatafvoer door afgraven
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<  Algenbloei en pitrusontwikkeling na vernatting van voormalige 
landbouwgronden waarbij niet de volledige fosforrijke 
toplaag is afgegraven. Uit analyses is gebleken dat de 
fosfaatconcentraties na de gebiedsinrichting nog te hoog zijn.
Fot0’s:  Mark van Mullekom en Thijmen Scholten

Deels afgraven
Wanneer door het ontbreken van de juiste 
bodemchemische informatie of om financiële 
redenen slechts een deel van de fosfaatrij-
ke toplaag wordt afgegraven, is de kans op 
succesvolle natuurontwikkeling klein. Onder 
vochtige en natte omstandigheden ontwikkelt 
zich op een dergelijke bodem vaak alsnog 
een dominante  pitrusvegetatie of treedt 
algenbloei op. Op die manier is het rende-
ment laag. Daarnaast zal een intensiever 
maaibeheer vereist zijn om de bodem alsnog 
voldoende te verschralen. In goed bemaaibare 
terreinen kost dit circa €250-350 per hectare 
per maaisnede inclusief de inname van gras. 
Maaien en afvoeren in natte graslanden met 
moerasvoertuigen kost, inclusief de stort van 
het maaisel, circa €650-900 per hectare per 
maaisnede.

Het is ook mogelijk om bewust voor een 
gedeeltelijke afgraving van de fosfaatrijke laag 
te kiezen in combinatie met een (intensief) 
aanvullend verschralingsbeheer. Door de 
fosfaatrijke laag deels af te graven kan de 
resterende verschralingsduur sterk afnemen. 
Dit wordt niet aanbevolen onder vochtige tot 
natte omstandigheden.

Kostbaar
Afgraven kan een ingrijpende en relatief kost-
bare maatregel zijn. Het tot op 30 cm diepte 
afgraven van één hectare grond kost circa 
€15.000-20.000. 

Globaal wordt gerekend met €5-7 per m3 af te 
voeren bodem. Doordat een minder intensief 
maaibeheer nodig is, zijn de beheerkosten 
na afgraven doorgaans lager. Wanneer er een 
afzetmarkt is voor de vrijgekomen grond, 
kunnen de nettokosten beperkt blijven. Denk 
hierbij aan geluidswallen, taluds van snelwe-
gen of ophogingen van terreinen. 

Hydrologie
Een mogelijk voordeel van afgraven is dat het 
maaiveld lager, en dus dichter bij het grond-
water, komt te liggen. Dit kan gunstig zijn 
voor de ontwikkeling van natte natuurtypen. 
Maatwerk en ecohydrologische kennis zijn 
echter vereist om te kunnen inschatten wat 
de gevolgen zijn voor lokale hydrologische gra-
diënten. Maaiveldverlaging kan bijvoorbeeld 
leiden tot drainage van omringende hoger 
gelegen delen in het landschap, waardoor 
lokale kwelstromen veranderen. Een ecohydro-
logische evaluatie is dan ook een belangrijk 
onderdeel van inrichtingsplannen waarbij een 
ontgronding wordt overwogen.

Als afgraven minder geschikt is
Als uit vooronderzoek blijkt dat de bodem tot 
op grote diepte is verrijkt met fosfaat, dan is 
afgraven wellicht minder geschikt dan andere 
opties, zoals uitmijnen van de toplaag (infiltra-
tiegebieden), of het bijstellen van de beoogde 
natuurdoelen. De beschikbare middelen kun-
nen dan beter worden ingezet op kansrijkere 
plekken.

Fosfaatafvoer door afgraven
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<  Succesvolle natuurontwikkeling op voormalige 
landbouwgronden: een soortenrijk hellingschraalland met 
talloze Rode Lijstsoorten op de Verlengde Bemelerberg na 
het afgraven van de fosforrijke toplaag en het opbrengen 
van maaisel. Op plekken waar geen maaisel is opgebracht, 
ontbreken de doelsoorten. Foto: Nina Smits

>  IJzerrijke kwel is te herkennen aan de roestbruine afzetting van 
geoxideerd ijzer en een olieachtig vliesje van ijzerbacteriën. 
Kwelplekken zijn in winters met vorst eenvoudig te herkennen 
door de afwezigheid van sneeuw en ijs. Foto’s: Mark van Mullekom

Met het afvoeren van het fosfaatoverschot is 
de omvorming van landbouw naar natuur nog 
maar gedeeltelijk gerealiseerd. Het herstellen 
van de bodemchemische omstandigheden 
alléén, is meestal niet voldoende voor een 
succesvolle natuurontwikkeling. Aanvullende 
maatregelen zijn vereist voor de omvorming 
tot nieuwe soortenrijke natuur. 

Het optimaliseren van  
de hydrologie 
Voor de ontwikkeling van natte natuurtypen 
zijn optimale hydrologische omstandigheden 
(grondwaterpeilen en de waterkwaliteit) van 
groot belang. Zonder de juiste hydrologische 
condities leiden maatregelen als uitmijnen 
of afgraven niet tot de gewenste natuuront-
wikkeling. Het beheersen van de hydrologie is 
meestal complex, omdat er vaak ook maat-
regelen op landschapsschaal nodig zijn.

Aanvullende inrichtingsmaatregelen
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Het stimuleren van de  
vegetatieontwikkeling  
Op sterk ontwaterde, ge(diep)ploegde en 
intensief bemeste voormalige landbouwgron-
den is van de oorspronkelijke zaadbank meest-
al niets meer over. In onveraarde veenlagen 
of aquatische systemen kunnen zaden beter 
overleven en kan nog wel een vitale zaad-
bank aanwezig zijn. Helaas zijn deze locaties 
schaars. Daarnaast is de Nederlandse natuur 
sterk versnipperd, waardoor de gewenste 
soorten het nieuw ingerichte terrein slecht 
kunnen bereiken. 

Het opbrengen van vers maaisel uit referen-
tiegebieden na het afgraven of uitmijnen 
(in combinatie met plaggen of frezen van de 
toplaag) kan de vestiging van doelsoorten en/
of Rode Lijstsoorten stimuleren. De praktijker-
varingen zijn zeer positief. Deze herintroductie 
voorkomt tevens dat algemene soorten de  
beschikbare vestigingsplaatsen innemen. 
Wanneer niet alleen maaisel maar ook  
bodemmateriaal/plagsel uit referentielocaties 
wordt opgebracht (het zogeheten enten), 
heeft dit een positief effect op het bodemleven 
en daarmee ook op de vegetatieontwikkeling. 

Bekalking 
Het (eenmalig) bekalken van het terrein 
kan lokaal bijdragen aan het herstel van de 
buffercapaciteit van verzuurde bodems en het 
vergroten van de soortenrijkdom, vooral bij 
het herstel van soortenrijkere heidesystemen. 
Bodemanalyses kunnen uitwijzen of dit nodig 
is (pag 26).

Het verzamelen (1) en uitstrooien (2) van heideplagsel en het 
resultaat (3) na vier jaar. Foto’s: Michael Roosmalen

Bekalking voor het herstellen van de buffering na het afgraven 
van de voedselrijke toplaag. Foto: Michael Roosmalen

Aanvullende inrichtingsmaatregelen
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6 Uit vooronderzoek blijkt of gebieden succes-
vol omgevormd kunnen worden tot droge of 
vochtige heiden, schraallanden of hooilanden. 
Een dergelijke analyse brengt ook de moge-
lijkheden in kaart voor het herstel van in het 
verleden dichtgeschoven vennen, beekbegelei-
dende bossen of het creëren van veenvormende 
vegetaties. Bij minder kansrijke locaties kan 
vooronderzoek leiden tot het bijstellen van 
het ambitieniveau. Op deze plekken kan bij-
voorbeeld  een kruiden- en faunarijk grasland 
het nieuwe doel zijn. 

 

Vooronderzoek loont

>  Succesvolle ontwikkeling van een soortenrijk nat  
schraalland en een voedselarm ven na het gericht afgraven  
van de voedselrijke toplaag. Foto’s: Esther Lucassen

<  Foto: Esther Lucassen
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 Relevante vragen
 Concreet beantwoordt een vooronderzoek   
 de volgende vragen:
1.   Welke gebieden zijn geschikt voor de 

ontwikkeling van soortenrijke natuur?
2.   Welke methode is het meest geschikt om 
 de natuurontwikkeling te realiseren?
 a.   Wat is de verschralingsduur van de huidige   

 toplaag en onderliggende bodemlagen?
 b.   Op welke manier kan het uitmijnen in de   

 praktijk worden uitgevoerd (optioneel)?
 c.  Tot op welke diepte moet de bodem
  worden afgegraven?
3.   Welke natuurtypen kunnen na herinrichting 

op de verschillende plekken tot ontwikkeling 
komen?

4.   Welke aanvullende inrichtings- en 
beheermaatregelen zijn noodzakelijk of 
gewenst?

 

 Maatwerk
 Een vooronderzoek is maatwerk en is 
 gebaseerd op de doelen die men bij de   
 gebiedsinrichting voor ogen heeft. 
 Het omvat de volgende onderdelen:
•  Het vaststellen van de monsterlocaties 

(optioneel);
•  Het maken van bodemprofielbeschrijving  

per locatie;
• Het bemonsteren van de bodem;
• Het analyseren van de bodemchemie;
•  Het nemen en analyseren van grond- en/of 

oppervlaktewatermonsters (optioneel);
•  Het bezoeken van het gebied voor het 

toespitsen van het uitmijnadvies (optioneel);
•  Het opstellen van het advies en het aanleveren 

van het rapport.

De bemonsteringslocaties en -dieptes 
worden vastgesteld met behulp van 
topografische, bodem-, hoogte- en historische 
kaarten. Dit kan onderdeel uitmaken van 
het vooronderzoek of voortkomen uit een 
Landschapsecologische Systeemanalyse 
(LESA). Dit kan de efficiëntie van het 
vooronderzoek vergroten en de kosten 
beperken.

Monsters
De bodembemonstering levert een profiel-
beschrijving op tot circa 100 cm onder het 
maaiveld. De actuele, gemiddeld hoogste en 
laagste grondwaterstand wordt eveneens ge-
noteerd. De bemonstering omvat ten minste 
één tot twee monsters per hectare, met een 
minimum van één per perceel. Per locatie vol-
staan over het algemeen vier monsterdieptes. 
De dieptes hangen af van het bodemprofiel en 
het doel van het onderzoek.

In een ijzerrijke zandbodem kan de mate van fosfaatuitspoeling 
beperkt zijn doordat ijzer fosfaat bindt. Foto: Bas Klaver

Overzicht van de fosfaatconcentraties in de diepte op een 
vijftal percelen inclusief de uitmijnperiodes. Deze kunnen 
sterk verschillen per perceel. Ook onder de bouwvoor blijkt de 
bodem lokaal fosfaatrijk. Met behulp van deze informatie wordt 
duidelijk of het afgraven, uitmijnen of een combinatie van een 
(beperkte) afgraving met een aanvullend verschralingsbeheer 
een geschikte inrichtings- of beheermaatregel is. 

voldoende fosfaatarm voor de ontwikkeling van soortenrijke, voedselarme natuurtypen
zeer kansrijk voor verschraling d.m.v. uitmijnen en kansrijk d.m.v. maaien en afvoeren (4 keer zo lang)
(zeer) kansrijk voor verschraling d.m.v. uitmijnen
kansrijk voor verschraling d.m.v. uitmijnen
matig tot beperkt kansrijk voor verschraling d.m.v. uitmijnen
ongeschikt voor verschraling

bouwvoor
intact zand

Olsen-P streef = 300 µmol per liter bodem 
(groene stippenlijn)

Uitmijnperiode in jaren (per bodempakket van 30 cm)

Voorbeeld van een bodemonderzoek  

Vooronderzoek loont

Olsen-P 
(µmol per liter bodem)

Totaal-P
(mmol per 

liter bodem)

Uitmijnperio-
de in jaren
(per 30 cm)
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Bij voorkeur worden één à twee monsters van 
de bouwvoor verzameld en twee à drie mon-
sters onder de bouwvoor. Op basis van het 
aangetroffen bodemprofiel in het veld kan de 
bemonsteringsdiepte worden bijgesteld. Ook 
het verzamelen van de toplaag van de bodem 
op nabijgelegen referentielocaties behoort tot 
de mogelijkheden.
Monsters van het ondiepe grondwater of het 
oppervlaktewater kunnen een waardevolle 
aanvulling zijn op de bodembemonstering. 
Deze monsters laten zien of de waterkwaliteit 
kansen biedt of juist knelpunten oplevert voor 
de beoogde natuurontwikkeling. 

Analyses
De keuze voor de analyses hangt onder meer 
af van het beoogde doel van het onderzoek. 
Voor het vaststellen van de verschralingsduur 
(zowel uitmijnen als maaien en afvoeren), 
de afgravingsdiepte en de natuurpotentie(s) 
per locatie volstaan de ‘basisanalyses’: een 
Olsen-extractie voor de bepaling van de voor 
planten beschikbare fosfaatconcentratie en 
een bodemdestructie waarbij onder andere 

de concentraties totaal fosfor, ijzer, calcium en 
zwavel worden bepaald. De totale calciumcon-
centratie is indicatief voor de basenverzadi-
ging van de bodem (zie figuur).

Met name in zure tot zwak gebufferde syste-
men is een aanvullende zout- en/of waterex-
tractie aan te bevelen om de stikstofbeschik-
baarheid en de mate van buffering te bepalen. 
Dit kan een specifieker beeld opleveren van 
het natuurtype dat tot ontwikkeling kan 
komen. Daarmee wordt ook duidelijk of na 
eventueel afgraven een eenmalige bekalking 
nodig is om de buffering te herstellen. 

Een praktisch bemestingsadvies voor uitmij-
nen vereist eveneens aanvullende analyses. 
Zie voor een overzicht van de verschillende 
analysemogelijkheden de tabel op pagina 27. 

Streefconcentraties
Het interpreteren en rapporteren van de 
analyseresultaten gebeurt met behulp van 
referentie- en literatuurdata. Per natuur-
doeltype worden bij de advisering specifieke 
streefconcentraties gehanteerd. Die kunnen 
variëren per bodemtype (zand, leem, löss, klei 
en veen). In soortenrijke vegetatietypen van 
voedsel arme gronden (heiden en schraal-
landen) is de Olsen-P- concentratie van de 
toplaag circa 100-400 µmol per liter verse 
bodem. In de toplaag van landbouwgronden 
ligt deze concentratie meestal ver boven deze 
concentratie (zo’n 1500-4500 µmol per liter 
bodem), veelal sterk variërend per perceel. Op 
zeer ijzerrijke bodems en kleibodems kan een 
Olsen-P-streefconcentratie worden gehanteerd 
van circa 500-900 µmol per liter bodem.  
Dat zal dan veelal wat minder schrale natuur- 
typen opleveren, zoals dotterbloemhooilanden, 
glanshaverhooilanden en broekbossen.

Veldbezoek uitmijnmogelijkheden
Voor het toespitsen van het uitmijnadvies 
op de uitgangssituatie van de betreffende 
percelen kunnen adviseurs van het Louis Bolk 
Instituut een veldbezoek uitvoeren. Zo’n be-
zoek levert informatie op over de geschiktheid 
van de huidige zode om mee uit te mijnen 
(productiviteit, vlakheid, aanwezigheid onge-
wenste of giftige plantensoorten), en (tijdens 
het groeiseizoen) desgewenst ook de huidige 
soortensamenstelling van de zode.

Doorlooptijd
De doorlooptijd van een onderzoek is afhanke-
lijk van de grootte van het onderzoeksgebied, 
het aantal analyses en de analysepakketten. 
Globaal bedraagt deze zes tot tien weken van-
af het moment van de monstername. Het is 
aan te raden het onderzoek te laten uitvoeren 
in de eerste fase van de planvorming, zodat 
tijdig duidelijk wordt waar kansen liggen 
en welke inrichtings- of beheermaatregelen 
geschikt zijn.

Overzicht van de verschillende analysepakketten.  

Analyse van de bodemextracten
Foto: Paul van der Ven

De basenverzadiging van de bodem neemt over het algemeen af 
bij totaal calciumconcentraties onder de 20 mmol per liter bodem.

Vooronderzoek loont

Type Specificatie Belangrijkste parameters

Bodem basis Olsen-extractie, destructie,  Olsen-P (voor planten beschikbaar fosfaat), totaal-fosfor, 
 organische stof -calcium, -ijzer, -zwavel, percentage organische stof  
    

Bodem aanvullend I Zout- en/of waterextractie pH, uitwisselbaar calcium, aluminium, magnesium, basen- 
  verzadiging, basische kationen, labiel gebonden fosfor,  
  beschikbaar nitraat en ammonium

Bodem aanvullend II Uitmijnadvies praktijk pH, K-getal (kalium), NLV (stikstofleverend vermogen),   
  totaal stikstof, lutumpercentage, P-AL (voor planten   
  beschikbaar fosfaat)

Hydrochemisch Grond- en/of  pH, EGV, buffering (alkaliniteit, bicarbonaat, calcium), 
 oppervlaktewater koolstofdioxide, nutriënten (ortho-fosfaat, fosfor, nitraat,  
  ammonium), sulfaat
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Meer informatie

Het ontwikkelen van soortenrijke nieuwe 
natuur op voormalige landbouwgronden blijkt 
vaak moeizaam te verlopen. Een succesvolle 
herinrichting van deze gebieden vereist kennis 
van de uitgangssituatie en van de sturende 
processen. 

Deze brochure biedt handreikingen voor  
het succesvol omvormen van voormalige  
landbouwgronden. Het uitvoeren van een 
vooronderzoek blijkt de kansen op succes 
aanzienlijk te vergroten. Dergelijk onderzoek 
maakt namelijk niet alleen duidelijk in hoeverre 
uitmijnen of afgraven geschikt is om het 
fosfaat af te voeren. Het laat ook zien welke 
natuurtypen er in het gebied kunnen ontstaan. 

Deze informatie helpt bij het optimaal  
inzetten van het budget en het maximaal  
benutten van de mogelijkheden van de 
beschikbare landbouwgronden. Dat vergroot 
de kans op daadwerkelijke realisatie van de 
beoogde natuurtypen met bijbehorende  
doelsoorten – een resultaat dat vervolgens  
bijdraagt aan het creëren van draagvlak voor 
de ingrijpende maatregelen die soms nodig 
zijn. 

Vragen?
Heeft u nog verdere vragen over een voor- 
onderzoek, de methodiek of de kosten?  
Neem dan contact op met Onderzoekcentrum 
B-WARE of het Louis Bolk Instituut. Wij helpen 
u graag verder bij een efficiënte en effectieve 
omvorming van landbouw naar natuur.

    

<  Foto: Harm Smeenge
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Onderzoekcentrum B-WARE B.V. is een spin-off 
bedrijf van de Leerstoelgroep Aquatische  
Ecologie & Milieubiologie van de Radboud 
Universiteit Nijmegen. We combineren de 
expertise van zuiver wetenschappelijk en 
toegepast universitair onderzoek en onder-
wijs. Het onderzoek concentreert zich op 
het beantwoorden van praktijkvragen van 
opdrachtgevers over de biogeochemische en 
ecologische processen die bepalend zijn voor 
bodemkwaliteit, waterkwaliteit, waterbeheer 
en het functioneren van ecosystemen. Dit 
resulteert onder andere in concrete ontwikke-
lingsadviezen bij natuurontwikkelingsprojecten 
op voormalige landbouwgronden in zowel 
Nederland als Vlaanderen. Wij organiseren 
tevens cursussen voor medewerkers die actief 
zijn bij ministeries, provincies, gemeenten en 
waterschappen, terreinbeherende organi-
saties en adviesbureaus. Het cursusaanbod 
varieert jaarlijks en is terug te vinden op onze 
website.

Het Louis Bolk Instituut is een onafhankelijk, 
internationaal kennisinstituut ter bevordering 
van écht duurzame landbouw, voeding en ge-
zondheid, met de natuur als bron voor kennis 
over het leven. Er zijn ongeveer 40 adviseurs 
en onderzoekers actief vanuit hoofdkantoor 
Driebergen en Accra (Ghana). Belangrijke op-
drachtgevers zijn onder andere het Ministerie 
van EZ, provincies, waterschappen en het 
bedrijfsleven. Onze  toepasbare oplossingen 
en adviezen komen samen met de praktijk tot 
stand. Zo hebben wij het uitmijnbeheer gedu-
rende meerdere jaren met melkveehouders in 
Noord-Brabant getest. Deze kennis passen we 
veelvuldig toe in natuurontwikkelingsprojec-
ten op voormalige landbouwgronden.
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