
Onderzoek naar mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling in de depressie van 

de Moervaart in relatie tot fosfor



Doelstelling

• Onderzoek naar geschiktheid van bodem voor ‘natte’ natuur te
creëren

• 72 ha open water 

• 13 ha rietland

• 2 ha grote zeggenvegetatie

• 90 ha permanent soortenrijk grasland, waarvan 60/70 ha soortenrijk
grasland met kleine landschapselementen en 20/30 ha open nat grasland
met brede sloten (moet aansluiten op het rietland)

• 16 ha zandig kaal terrein

• Interpretatie van concentraties P (huidige én na vernatting) t.o.v. 
grenswaarden voor habitattypen

• Voorstellen milderende maatregelen (maaibeheer, uitmijnen, 
ontgronden) 



Zoekzone



Van landbouw naar natuur



P bemesting

P opname

Jaar

Cumulatieve bemesting tussen 1965-2007:  1115 kgP.ha-1

Cumulatieve opname van P door gewassen: 350 kg P.ha-1

Fosfor

Bron: Sattari et al. 2012



• Na bemesting van landbouwgrond met P wordt een grote 
fractie vastgelegd in de bodem = niet meer onmiddellijk 
beschikbaar voor biota

• Jarenlange bemesting veroorzaakt dus sterke accumulatie 
van P in de bodem

• P = complex nutriënt, komt in de bodem voor in 
verschillende fracties

Biobeschikbaar P Traag vrijkomend of gefixeerd P 

Fosfor



Biobeschikbaar P versus totaal P

Fractie biobeschikbaar P van actief P

Zand: 17%
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Source: Smolders et al. (2006)
Lecture 2

Fosfor en vernatting

Bron: Smolders et al. 2003



Fosfor en vernatting

Relation between bioavailable P concentrations and growth of soft rush (Juncus 
effusu) on former farmland were the topsoil is being removed. The picture gives an 
overview of rewettened former agricultural land (soil is dominated by FLAB 
(floating algae beds) and soft rush. (Source: Smolders et al. 2006)

Lecture 2



Huidige abiotiek



Staalname

• Onderzochte 
parameters 
– Zuurtegraad (pH)

– Ijzer (Fe) 

– Zwavel (S) 

– Koolstof

– Ptot, P Olsen, P 
oxalaat

• 109 percelen 
bemonsterd 



Onderzochte percelen



Diepte van bemonstering
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Onderzochte percelen



Doelstelling 1: Creatie open water

1. Doelstelling: 58 ha open water tot 50 cm diep, met plaatselijk
dieptes tot 1 m of meer, en 14 ha ondiep water (<20cm) naar
plasdras situatie

2.   Indicatoren : geschiktheid van bodems om als onderwaterbodem
te fungeren
Totale P-concentratie (mg/kg): < 1360 mg/kg

P/Fe-ratio (gewichtsbasis) < 0.055

(Fe-S)/P-ratio (molaire basis) > 10



Creatie open water: 2 indicatoren

0-10 cm diepte



Creatie open water: 2 indicatoren

10-20 cm diepte



Creatie open water: 2 indicatoren

20-30 cm diepte



Creatie open water: 2 indicatoren

30-40 cm diepte



Creatie open water: 2 indicatoren

40-50 cm diepte



Diepte van ontgronden



Duur van uitmijnen



Duur uitmijnen na 10 cm 
ontgronden



Duur uitmijnen na 20 cm 
ontgronden



Ontwikkeling van rietmoeras

– Grondwaterstand: 
• GHG: +20 - 0 cm boven maaiveld

• GLG: -10 - -40/50cm

– Referentiewaarden voor P: wordt beschouwd als indifferent –
kan dus overal ontwikkeld worden



Ontwikkeling van grote zeggenvegetatieen
dotterbloemgrasland

– Volgens literatuur eerder N & K 
gelimiteerd dan P-gelimiteerd

– Te weinig gegevens om
streefwaarden voor P te
bepalen

– Grote variabiliteit bij goed
ontwikkelde vegetatietypes

– Interpretatie uitgevoerd o.b.v
strenge richtcijfers

– Minder relevant gezien
vegetatiedoelen voor grasland
niet strikt zijn bepaald
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Ontwikkeling van soortenrijk
rietmoeras/grote zeggenvegetatie/grasland

Verpitrussing: ontwikkeling van 
natte natuur op voormalige
landbouwbodems gevaar
voor homogene vegetaties met 
veel pitrus
• Factoren die pitrus stimuleren:

– vernatting
– P
– verzuring
– schommelende waterstanden
– bodemverstoring

• Verpitrussing te voorkomen –
want moeilijk weg te krijgen via 
beheer

• Vestiging voorkomen



Van landbouw naar natuur

Verschralingstechnieken

• Klassiek maaibeheer

• Uitmijnen

• Ontgronden



Klassiek maaibeheer

Verschralingsbeheer (afvoer van 
nutriënten) door afvoer van 
biomassa 

Biomassa-afvoer verlaagt na verloop 
van tijd

Verschralingstijd: 60-300 jaar (Lamers et 

al. 2005)

Traag – geduld!



Uitmijnen

= fosfaatonttrekking dmv plantenteelt met 
selectieve bemesting (N, K, Ca...)

Overgangsbeheer: 
landbouw -> uitmijnen -> natuurherstel

Geen natuurherstel – wel voorbereiding van 
abiotiek

Voorkeur aan gewassen die:
– Veel P opnemen in bovengrondse delen

– Veel bovengrondse biomassa produceren

– Eenvoudig te telen en oogsten zijn

– Economisch rendabel oogstproduct: kostenneutraal?



Ontgronden

= verwijderen van de P-aangerijkte bodemlaag

Bepaling van het P-profiel in de bodem is essentieel

Effectieve verwijdering (als aangerijkte laag volledig wordt
verwijderd)


