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Doel 

1) Review bestaande kennis en vergelijken diverse 
methoden om schrale natuur te herstellen

2) Inhoudelijk evalueren van uitgevoerde projecten 
omvorming landbouw -> natuur

3) Handreiking/afwegingskader voor beheerders voor 
keuze herstelstrategieën en uitvoering 
vooronderzoek

4) Overzicht kennisleemten
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Voorwaarden voor succes

1. Ranges van doeltypen voor nutriënten, organisch 

stofgehalte en zuurgraad

2. Nutriëntenvoorraden  in landbouwgronden

3. Bodemvorming & Nutriëntendynamiek

4. Basenchemie

5. Zaadbanken

3



4

Relatie soortenrijkdom
met stikstof-, fosfor- en kaligehalte van de bodem
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Ranges voor nutriëntgehalten van 
natuurdoeltypen



6

Conclusie1

− Er zijn duidelijk gedefinieerde optima en 
toleranties qua nutriëntenbeschikbaarheid voor 
de diverse schrale natuurdoeltypes.

− Deze waardes verschillen tussen de typen
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Nutriëntenvoorraden in landbouwgronden
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Conclusie1Conclusie 2

De nutriëntenbeschikbaarheid in de toplaag
van huidige en voormalige landbouwpercelen
is veel te hoog voor schrale natuurdoeltypes.

Foto: Wikimedia.org
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Bodemvorming & Nutriëntendynamiek
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Bacterial Channel

• low C/N 

• pH neutral

• Litter incorporated into 
soil

Fungal channel

•High C/N 

• pH acid

• Litter on the surface
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Humusvormen



12

Conclusie 4

• Humusvorming heeft een dominerende invloed op 
biogeochemische processen

• In natuurlijke systemen wordt de beschikbaarheid van N 
en P vooral gereguleerd door decompositie en 
mineralisatie

• De bodemvruchtbaarheid heeft via de vegetatie een 
terugkoppeling op de afbreekbaarheid van 
plantenmateriaal

• Bij overmaat aan nutriënten investeren planten minder 
in relaties met o.a. mycorrhiza’s

• Dergelijke systemen zijn meestal gedomineerd door 
bacteriën en de nutriëntenbeschikbaarheid is hoger dan 
bij schimmel-gedomineerde systemen 
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Basenchemie
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Conclusie 5

• Natuurdoeltypen bestrijken een brede range van 
bodem-pH en organisch-stofgehalte

• De hogere pH waarden in huidige en voormalige 
landbouwgebieden hangen vaak samen met bekalking

• De combinatie van zuurbufferende processen en de 
snelheid van organisch-stofaccumulatie is sterk bepaald 
voor het ontwikkelperspectief van natuurdoeltypen

Foto: Wikimedia.org
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Criterium 5: Zaadbanken
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Conclusie 6

• De meeste doeltypen hebben een hoog aandeel van 
soorten met een kortlevende zaadbank

• Doelsoorten hebben gemiddeld minder langlevende 
zaden dan meer algemene soorten

• In de zaadbank van landbouwgronden overheersen 
plantensoorten die geen doelsoort zijn

• Hiermee is de kansrijkdom van herstel van een 
doelvegetatie vanuit de zaadbank op voormalige 
landbouwgronden zeer klein

Foto: www.varsana.co



Foto Jaap van Roon

Evaluatie herstelstrategieën

• In NL meest toegepaste maatregelen:

- Afgraven

- Plaggen

- Maaien en afvoeren

- Begrazen

• Alternatieven:

- Uitmijnen

- Diepploegen

- Immobilisatie van  P

- Toevoegen van koolstof
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Afgraven/ plaggen

• Plaggen:

- Afgraven van de zode <15 cm

• Afgraven:

- Bouwvoor en diepere lagen afgegraven (-2m)

Verschil vaak onduidelijk, daarom resultaten samengevoegd
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Afgraven/ plaggen
Polsen en Pw sterk afgenomen

- Meeste gevallen voldoen aan randvoorwaarden

- Soms wordt er te weinig verwijderd
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Maaien en afvoeren

Foto Jan Bakker
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Veldstudie omvorming naar natuur

Abiotiek

R2: 0,172

R2: 0,174

R2: 0,138
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Veldstudie omvorming naar natuur

Hogere planten
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R² = 0,30

R² = 1,00
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Vegetatie
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Additionele herstelstrategie

Inbreng bodemtoplaag van donorsite

- werkt in combinatie met plaggen/ afgraven

- werkt voor droge doeltypen

- versnelt ontwikkeling samensteliing biota naar doeltype

- versnelt ontwikkeling biomassa en abundatie biotagroepen

- maar: opbouw biomassa en abundantie gaat nog langzaam

- in later stadium inbreng van organische stof en donor 
materiaal kan wellicht zinvoller zijn

Foto: Noordenveld experiment: inbrengen plagsel , Jaar 3

Foto Arrie van der Bij



Foto Jaap van Roon

Evaluatie herstelstrategieën

• In NL meest toegepaste maatregelen:

- Afgraven

- Plaggen

- Maaien en afvoeren

- Begrazen

• Alternatieven:

- Uitmijnen

- Diepploegen

- Immobilisatie van  P

- Toevoegen van koolstof
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Uitmijnen

• Maaien en afvoeren van gewas

• Opname van P verhogen door bijmesten met N en K 
of N-fixerend gewas

• Eerste jaren effectief, daarna afname.
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Uitmijnen
Modelmatige analyse effect maaien en afvoeren en uitmijnen

t.b.v. heischraal grasland
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Omkeren bodemprofiel
Voordelen:

- Toplaag wordt nutriëntarmer (diepte afhankelijk)

- Grond hoeft niet afgevoerd te worden

Nadelen:

- Minder effectief als afgraven 

- Diepwortelende planten kunnen bij nutriënten in    bodemlaag

- Kan slechts 1 keer uitgevoerd worden
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Nr Maatregel Organische stof/ N totaal P-totaal en beschikbaar P pH/ basenrijkdom bodemleven realiseren schrale natuurdoelen

1a
plaggen/ afgraven

bouwvoor

-- mits org.stofrijke laag 
geheel wordt verwijderd, 
op langere termijn + door 

bodemontwikkeling

--, mits P-rijke laag wordt 
verwijderd

-, door verwijderen
buffercapaciteit, *1

+, sneller herstel van 
bodemgemeenschap 

richting doeltype

hoog, mits P-rijke laag 
wordt verwijderd, *3

1b ontgronden 
--, op langere termijn + 

door bodemontwikkeling
-- mits P-rijke laag wordt 

verwijderd
-, door verwijderen 
buffercapaciteit, *1

?
hoog, mits P-rijke laag 
wordt verwijderd, *3

1c
diep ontgronden naar 

oude maaiveld
--, op langere termijn + 

door bodemontwikkeling
-- mits P-rijke laag wordt 

verwijderd
-, door verwijderen 
buffercapaciteit, *1

?
hoog, mits P-rijke laag 
wordt verwijderd, *3

2 uitmijnen van P 
0 of + door 

bodemontwikkeing

-, onzeker of P-
beschikbaarheid van 

schraalste 
natuurdoeltypen wordt 

bereikt

0, geen verzuring door 
afvoer basen te 

compenseren met 
bekalking

? ?, *3

3
verschralen door maaien 

+ afvoeren
0 of + door 

bodemontwikkeing
-

-, door afvoer van basen 
met maaisel

0/+, eventueel zeer 
langzame ontwikkeling 
bodemgemeenschap 

richting doeltype

laag, *3

4 beweiden
0 of + door 

bodemontwikkeing
0/- -, 1* ? laag, *3

6
omkeren profiel door 

diepploegen
-- -- ? ? ?

9
toevoegen van 

metaalverbindingen om P 
vast te leggen

0?
-, alleen verlaging P-

beschikbaarheid
?

?, hangt ook af van 
combinatie met andere 

hoofdstrategie
?, *3

10
Immobilisatie door 

toevoegen 
koolwaterstoffen

0?, 4* ? ?
?, hangt ook af van 

combinatie met andere 
hoofdstrategie

?

Samenvattend
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Conclusie 

• In NL meest toegepaste maatregelen:

- Afgraven meest effectief maar afhankelijk van diepte

- Maaien en afvoeren soms effectief -> sterk afhankelijk van 
uitgangssituatie

- Begrazing vrijwel nooit effectief

• Alternatieven:

- Uitmijnen kan effectief zijn, maar sterk afhankelijk van 
uitgangssituatie

- Profiel omkeren heeft als voordeel dat de grond niet weg hoeft, 
nadeel dat het minder effectief is

- Immobilisatie -> te weinig van bekend

- C toevoegen -> tijdelijk effect en geen effect op P

• Algemeen: weinig onderzoek aan alternatieve technieken
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Tot slot: Afweging
strategie

voorlopige selectie natuurdoeltype(n)

vooronderzoek dikte bouwvoor en nutriëntentoestand 

voormalige landbouwpercelen in het projectgebied en 

toetsing aan randvoorwaarden van de beoogde 

natuurdoeltypen

indicatie 'vereiste' diepte plaggen/ afgraven

- plaggen/ afgraven een optie; gunstige factoren voor succes 

(ondiep fosfaatprofiel, in grote natuureenheid, herstel 

waterhuishouding mogelijk, bronpopulaties van doelsoorten 

nabij, nadien geschikt beheer mogelijk)

uitmijnen leidt binnen afzienbare tijd tot relatief 

lage P-gehalten
schrale doeltypen onzeker

met toevoegen ijzer kan P-beschikbaarheid 

worden verlaagd onder de streefwaarde; 

beschikbaarheid ijzerslib

 schrale doeltypen onzeker

- verschralen met maaien en afvoeren

(eventueel met bekalken)

matig nutrientenrijke doeltypen 

mogelijk; kan lang duren; meestal 

stagnatie in soortenarme grasland

nutriëntenrijke toplaag laten zitten:

- beweiden (eventueel met bekalken)
vaak nutrientenrijk, soortenarm 

grasland

- geen beheer (eventueel met aanplant bos) ruigte, struweel, bos

plaggen/ afgraven

- eventuele keuze additionele maatregelen (o.a. toedienen 

ijzer, bekalken, inbreng bodemtoplaag, inbreng 

doelplantensoorten)

resultaat

- inbedding projectgebied in 

het landschap

- omgang met 

cultuurhistorische en 

archeologische waarden

- omgang met lokaal reliëf en 

waterhuishouding

- detaillering plan voor plaggen/  afgraven

- eventueel keuze schrale natuurdoeltypen bijstellen

schrale doeltypen mogelijk

inbedding projectgebied in 

het landschap, 

landschapsecologische 

analyse

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

ja


