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AANLEIDING
In de Vallei van de Zwarte Beek worden momenteel maatregelen genomen voor de
inrichting van het natuurgebied. Een belangrijk natuurdoeltype is heischraal grasland.
Om dit natuurtype te realiseren moet de bodem voldoende voedselarm zijn. Een
bodemonderzoek werd uitgevoerd om te beslissen welke inrichtingsmaatregelen kunnen
genomen worden (Vreys en Van Den Balck, 2010).
VRAAGSTELLING
Om tot concrete inrichtingsmaatregelen te komen moeten nog volgende vragen
beantwoord worden:
1. Is 8 mg Olsen P/kg drooggewicht (DG) een goede referentiewaarde voor de
standplaatsvereisten van heischraal grasland?
2. Wanneer is afgraven zinvol?
3. Kan de doelstelling ook bereikt worden met een maai- en afvoerbeheer?
TOELICHTING

1. Referentiewaarden
graslanden
1.1

voor

fosforbeschikbaarheid

in

heischrale

Keuze van de analysetechniek

Een steeds terugkerend probleem bij het vastleggen van referentiewaarden voor
fosforbeschikbaarheid in natuurherstelprojecten is dat verschillende methoden gebruikt
kunnen worden om het fosforgehalte van de bodem te bepalen. Er bestaat meestal een
significante correlatie tussen de P-fracties geëxtraheerd op verschillende methoden, maar
de omrekeningfactoren tussen die fracties zijn sterk afhankelijk van het bodemtype en
kunnen van gebied tot gebied verschillen.
Bij het bodemonderzoek van Libost (Vreys en Van Den Balck 2010) werden Olsen-P en
oxalaat extraheerbare P (extractie in ammoniumoxalaat-oxaalzuur) bepaald.
Verschillende studies hebben aangetoond dat Olsen-P goed gecorreleerd is met de
beschikbaarheid van P voor planten (o.a. Gilbert et al. 2009). Omdat het één van de
meest gebruikte technieken is voor de bepaling van P-beschikbaarheid zijn er
referentiewaarden beschikbaar voor een brede waaier aan vegetatietypen. Hoewel de
methode oorspronkelijk voor kalkrijke bodems ontwikkeld is, is Olsen-P ook in zure
bodems met succes gebruikt (o.a. Gilbert et al. 2009).
De met ammoniumoxalaat-oxaalzuur geëxtraheerde P-fractie (oxalaat-P) laat toe om de
fosfaatverzadigingsgraad van de bodem te berekenen, een goede maat voor het risico op
uitspoeling van fosfaat uit het bodemprofiel (Koopmans 2004, Schoumans 2004). Oxalaat
extraheerbare P wordt geïnterpreteerd als de totale pool van gesorbeerd P. Een groot
deel van deze fractie kan op termijn beschikbaar worden voor de planten (Koopmans et
al. 2004).
Hoewel er andere opties zijn, lijkt de combinatie van die twee technieken een goede
keuze om de fosfaattoestand van de bodem te beoordelen in natuurherstelprojecten.
Olsen-P is een maat voor het P-gehalte dat beschikbaar is voor planten op korte termijn
en oxalaat extraheerbare P voor de op lange termijn beschikbare fractie.
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1.2

Referentiewaarden in de literatuur

Hieronder geven we een overzicht van beschikbare referentiewaarden voor
plantbeschikbare fosfor in soortenrijke graslanden. Bij onze zoektocht naar
referentiewaarden werd enerzijds gefocust op studies over de fosforbeschikbaarheid in
heischraal grasland ongeacht de gebruikte techniek. Anderzijds werd gefocust op studies
die gebruik maken van de Olsen-techniek voor het schatten van fosforbeschikbaarheid in
graslanden en waren heischrale graslanden slechts een klein deel van de bestudeerde
vegetaties.
Tenzij anders vermeld zijn alle analysen op droge bodem uitgevoerd1.
TABEL 1 REFERENTIEWAARDEN IN SOORTENRIJKE GRASLANDEN EN HEISCHRALE GRASLANDEN
Bron

Bemonsterde sites

Method

Conclusie

e
Onderzoekcentrum B-Ware en Radboud Universiteit Nijmegem
Databank B-

(Natte) heischrale

Olsen P

Streefwaarde: 100 (150) tot 400

Ware (bv. in

graslanden, aantal

µmol / l veldverse bodem (ca. 4

Bobbink et al.

referentiegebieden en

tot 10 mg P / kg DG)

2009 en

bodemtype onbekend.

Verbaarschot
et al. 2012)
Lamers et al.

Voedselarme natuur op

Olsen P

Streefwaarde: max 8 mg P / kg

2005

zandgronden. Aantal

DG (fosfaatdeficiëntie).

referentiegebieden en

In enkele referentiesites toch

kenmerken van de

hogere waarden, maar steeds

referentievegetatie

onder 15 mg P / kg DG.

onbekend.
Smolders et

Heide en oevers van

Olsen P

al. 2006

voedselarme vennen. Aantal

Streefwaarde: max 7,8 mg P / kg
DG (fosfaatdeficiëntie)

referentiegebieden
onbekend.
Universiteit Gent
Remy 2012

Drie gebieden: Gulke Putten,

Olsen P

Referentiepercelen voor heischraal

De Liereman, Turnhouts

grasland: 0,1 tot 20 mg P / kg DG

vennengebied. 219

Soorten typisch voor heischraal

proefvlakken in 51 percelen

grasland komen voor in percelen

gaande van soortenarm

met minder dan 20 mg P / kg DG

grasland tot soortenrijk

Percelen met min. 2 Rode Lijst-

heischraal grasland.

soorten bevatten minder dan 30
mg P / kg DG en percelen met

1

Verschillende studies hebben aangetoond dat het drogen en weer bevochtigen van bodemstalen de
beschikbaarheid van fosfor beïnvloedt: meestal wordt meer fosfor geëxtraheerd uit gedroogde stalen dan uit
veldverse bodemstalen, en dit vooral voor de meest beschikbare P fracties. Dit verschijnsel werd waargenomen
voor de water-extraheerbare P fractie (Bartlett & James 1980, Turner et al. 2002, Turner & Haygarth 2001),
voor de P extraheerbaar met anionuitwisselingmembranen(AUM-P, Ghesquiere et al. 2002, Ceulemans 2007) en
voor Olsen P (Brookes et al. 1982, Ceulemans pers. med., maar niet bij Ghesquiere et al. 2002).
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Bron

Bemonsterde sites

Method

Conclusie

e
min. 4 Rode Lijst- soorten minder
dan 15 mg P / kg DG
K.U.Leuven
Ceulemans et

Heischrale graslanden, 132

Olsen P

Range 0,4 tot 86,1 mg P / kg,

al. 2013

gebieden in Frankrijk, België

op verse

gemiddelde 10,7 mg P / kg

en het Verenigd Koninkrijk.

bodem

(standaardfout 1,25 mg P / kg)
In percelen met meer dan 20 mg P
/ kg blijft het aantal soorten onder
de 20 soorten/4m2

Ceulemans et

Heischrale graslanden, 132

Olsen P

De kans op voorkomen van

al. 2011

gebieden in Frankrijk, België

op verse

verschillende plantensoorten

en het Verenigd Koninkrijk.

bodem

typisch voor blauwgrasland en
heischraal grasland neemt af met
toenemende P-beschikbaarheid

Universiteit Antwerpen
Liczner et al.

Klein Schietveld (10

Olsen P

Mediaan in heischraal grasland: 1

2012

proefvlakken in heide, 9 in

mg Olsen P / l

heischraal grasland en 21 in

(betrouwbaarheidsinterval 95%:

rompgemeenschappen)

0,25 – 3,6)
Mediaan in rompgemeenschappen:
4,8 mg Olsen P / l

Onderzoeksinstituut Alterra( Wageningen University & Research centre)
Sival et al.

Graslanden en heiden op

Olsen P

2004

voormalige

voedselmijdende plantensoorten

landbouwterreinen, na

bij minder dan 10 mg P / kg

herstel/beheer. Heischraal

Herstelprojecten die als succes

grasland is een van de

beschouwd worden: gemiddeld 8

doelvegetaties.

mg P / kg (standaard afwijking 10)

Hommel et al.

Heischraal grasland, 5

Olsen P

2006

percelen over 4 gebieden.

Hoogste percentage

Range 9,3 tot 21,7 mg P / l
Concentratie in het best
ontwikkelde perceel (met
valkruid): ca. 9 mg P/ l. Het
hoogste eind van de range komt
overeen met gedegradeerde
toestanden met hoge bedekking
van algemene soorten.

Andere bronnen
Critchley et al.

Verschillende graslandtypen

2002

waarvan enkele heischrale
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Bron

Bemonsterde sites

Method

Conclusie

e
graslanden en graslanden

Range voor heischrale graslanden

van het dwerghaver-

en aanverwant breed (5 tot 35

verbond, 571 proefvlakken

mg/l) maar er zitten

in het Verenigd Koninkrijk.

gedegradeerde vegetaties bij de
bemonsterde percelen

Chambers et

Verschillende graslandtypen,

Olsen P

Grootste soortenrijkdom in

al. 1999

578 locaties in Engeland en

percelen met minder dan

Wales.

10 mg P / l
Stress-tolerante soorten worden
alleen bij lage waarden
(< 10 mg P / l) gevonden

Gilbert 2000

Matig voedselrijke

Olsen P

De meeste soortenrijke locaties

en Gilbert et

graslanden en

(meer dan 10 soorten) komen

al. 2009

dotterbloemgraslanden,

voor op locaties met

157/199 stalen in 11

3 tot 10 mg P / kg

graslanden in Engeland.

Hoogste soortenrijkdom bij

Geen heischraal grasland in

5 mg P / kg

de dataset.
Andere technieken
Anionuitwisselingmembranen (AUM-P)2
Ceulemans et

Heischraal grasland en

AUM-P

Range: 0,1 tot 11 mg AUM P / kg

al. 2009

blauwgrasland (met

op verse

VG

tormentil, blauwe knoop en

bodem

Percelen met meer dan 20 soorten

gevlekte orchis).

bevatten minder dan
3 mg AUM P / kg VG

Critchley et al.

Verschillende graslandtypen,

2002

462 proefvlakken in

AUM-P

Heischraal grasland:
28,6 mg AUM P / l

Engeland (waarvan één met
heischraal grasland sensu
stricto).
INBO

Heischraal grasland (en

AUM-P

Voorlopige resultaten voor 105

veldcampagne

overgangen naar natte

proefvlakken.

2012 (niet

heide, veldrusgrasland,

Hoogste soortenrijkdom komt voor

gepubliceerd)

blauwgrasland, droge heide

bij ongeveer 5 mg AUM P / kg DG

en vegetatie van het
dwerghaver-verbond). 128
locaties verspreid over 58

2

Uit data verzameld in Kempense zandgronden blijkt dat de Olsen-techniek ongeveer twee keer meer P
extraheert dan de AUM-techniek (Herr et al. 2011).
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Bron

Bemonsterde sites

Method

Conclusie

e
gebieden (gans Vlaanderen)

Uit die cijfers blijkt dat de bodem in soortenrijke heischrale graslanden meestal minder
dan 10 mg Olsen P / kg DG bevat. In sommige gebieden kan het Olsen P-gehalte
extreem laag zijn (lager dan 1 tot 3 mg Olsen P / kg DG). Vegetaties met soorten typisch
voor heischraal grasland kunnen nog bij waarden boven de 10 mg Olsen P / kg DG
voorkomen, maar het gaat dan meestal om soortenarme vormen, waarbij vooral het
aantal zeldzame en voedselmijdende soorten laag blijft.

1.3

Interne referentiewaarden

Om de keuze van een streefwaarde voor beschikbare fosfor in heischrale graslanden
beter te onderbouwen is het nuttig om de abiotische standplaatscondities te
documenteren op locaties binnen het studiegebied waarop de doelvegetatie al voorkomt.
Figuur 1 geeft de ligging weer van bemonsterde referentielocaties in de vallei van de
Zwarte Beek.

FIGUUR

1

LIGGING VAN DE REFERENTIESTALEN VOOR HEISCHRAAL GRASLAND

Tijdens het bodemkundige onderzoek van 2010-2011 (Vreys en Van Den Balck 2010)
werden twee stalen genomen aan de westelijke rand van het perceel ten zuiden van de
Koerselse bergen (stalen B9 en B10 in figuur 1). Daar is reeds goed ontwikkelde
vegetatie aanwezig zodat deze zone als interne referentie kan fungeren.
Op elke locatie werden er tot op een diepte van 30 cm per 10 cm drie bodemstalen
genomen. De resultaten van de Olsen-P analysen (op droog bodemmateriaal) worden in
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onderstaande figuur weergegeven. Ze stemmen overeen met de waarden gevonden in de
literatuur: het Olsen-P gehalte is voor alle stalen onder de 8 mg / kg DG.

FIGUUR

2

OLSEN-P GEHALTE IN DE REFERENTIEPERCELEN (VREYS EN VAN DEN BALCK 2010)

Daarnaast analyseerde INBO de bodem op negen extra locaties met heischraal grasland
en aanverwante vegetatie (figuur 1). Op elke locatie werd in juli 2012 een mengstaal van
negen stalen tussen 0 en 10 cm diepte genomen. Dit gebeurde binnen een proefvlak van
drie meter op drie waarvan de vegetatie werd beschreven (tabel 2).
TABEL 2 VEGETATIE OP DE REFERENTIELOCATIES
Staal
HS_WJ_021
HS_WJ_022
HS_WJ_023
HS_WJ_024
HS_WJ_025
HS_210
HS_1013
HS_1014
HS_1015

Aantal soorten
kruidlaag (9
m2)

Vegetatie
Struisgrasland met elementen van droog heischraal grasland en
van het dwerghaver-verbond
Overgang droge heide - droog heischraal grasland
Vochtig heischraal grasland
Vochtig heischraal grasland
Heischraal grasland
Soortenrijk heischraal grasland
Soortenarm heischraal grasland met elementen van het
dwerghaver-verbond
Vochtig heischraal grasland
Droog heischraal grasland (mogelijks verstoord want langs weg
en geplagde zone)

16
23
13
19
14
27
9
14
21

De luchtdroge stalen worden momenteel (februari 2013) geanalyseerd voor totaal P en
plantbeschikbare P (Olsen P en AUM-P). De resultaten voor AUM-P zijn alvast beschikbaar
en worden hieronder weergegeven:
TABEL 3 FOSFORGEHALTE
Staal (0 - 10 cm)
HS_WJ_021
HS_WJ_022
HS_WJ_023
HS_WJ_024
HS_WJ_025
HS_210
HS_1013

AUM P (mg / kg
DG)
8
5,2
4,8
4,6
5,5
3,7
10,1

7/17

INBO.A.2013.8

HS_1014
HS_1015

3,7
3,5

De AUM-techniek extraheert minder P uit een bodem dan de Olsen-techniek. Een ruwe
omrekening van de waarden voor AUM-P naar Olsen P waarden (volgens de rekenregel
vastgesteld door Herr et al. 2011 in Kempense zandbodems) geeft bij benadering een
Olsen-P-gehalte tussen de 7 en 20 mg P / kg DG. De hoogste waarden worden
aangetroffen in droog soortenarm heischraal grasland en struisgrasland. AUM-P in de
beste referentiepercelen blijft onder de 5,5 mg AUM-P / kg DG (ongeveer 11 mg Olsen-P
volgens een ruwe omzetting). Dat is een wat hogere waarde dan de 3 mg AUM-P / kg
vooropgesteld als grenswaarde voor soortenrijk heischraal grasland en blauwgrasland
door Ceulemans et al. (2009). Dit verschil is wellicht te wijten aan een andere
voorbehandeling van de stalen: Ceulemans analyseerde verse stalen waaruit doorgaans
minder P wordt geëxtraheerd dan uit gedroogde stalen (Ghesquiere et al. 2002,
Ceulemans 2007).

1.4

Conclusie

Op basis van eigen data en beschikbare literatuur kan er geconcludeerd worden dat
soortenrijke heischrale graslanden meestal op locaties voorkomen met minder dan 10 mg
Olsen-P/ kg droge grond. Bij de huidige stand van kennis lijkt deze waarde dus een
aanneembare grenswaarde voor de aftoetsing van het P-gehalte bij herstel van
heischrale graslanden. Omdat de bodem van de twee interne referentiepunten van de
studie van Libost minder dan 8 mg P/ kg DG bevat, is de keuze van deze waarde als
grenswaarde helemaal verdedigbaar, hoewel het een vrij strenge (voorzichtige) optie is.
Soortenarmere graslanden met plantensoorten typisch voor heischraal grasland kunnen
nog bij hogere P-waarden voorkomen, tot 15 mg Olsen-P / kg DG en zelfs plaatselijk tot
20 mg Olsen-P / kg DG. Op locaties met zulke waarden van Olsen-P kan overwogen
worden om soortenrijk heischraal grasland te ontwikkelen, maar zijn verdere
verschralingsmaatregelen sterk aangeraden.

2. Afgraven bij Olsen-P-waarden hoger dan de streefwaarde
Afgraven brengt drastische veranderingen in het landschap en hoge kosten met zich
mee. Daarom wordt nagegaan wanneer het zinvol is om af te graven als na de werken
toch nog waarden hoger dan de streefwaarde van 10 mg Olsen-P / kg DG overblijven. De
voorwaarde is, dat op korte termijn toch nog geschikte condities voor heischraal grasland
kunnen bereikt worden door een verschralingsbeheer.
Voor heischrale graslanden zou afgraven eventueel overwogen kunnen worden als de
bodem na afgraven een Olsen-waarde tussen de 10 à 15 (maximum 20) mg P / kg DG
heeft. Bij dit P niveau kunnen nog soorten typisch voor dit habitattype gedijen, hoewel de
zeldzame en voedselmijdende soorten vaak ontbreken. Het gaat dan niet meer om een
optimale uitgangstoestand voor ontwikkeling van soortenrijke heischrale graslanden.
Voor bodems met een Olsen-P hoger dan 20 mg P / kg DG na afgraven is een resultaat
pas na een lange verschralingsperiode te behalen: na vestiging van de vegetatie zou nog
meer dan 20 jaar maaibeheer nodig zijn om de streefwaarde van 10 mg Olsen-P / kg DG
te bereiken. Afgraven in deze omstandigheden is dus afgeraden. Hierin volgen we de
conclusies van de studie van Libost voor de punten gecategoriseerd als ‘te diep plaggen
nodig’: op die locaties zijn de potenties voor herstel van soortenrijk heischraal grasland
na afgraven nog uiterst beperkt.
Een tweede aspect waar rekening mee gehouden moet worden bij de keuze om al-danniet af te graven, is dat het terrein na de werken niet te nat wordt en nog toegankelijk
blijft voor (machinaal) beheer. Na afgraven zijn de kiemingsomstandigheden vaak slecht
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voor de kensoorten van heischraal grasland en als het P-gehalte ook niet optimaal is, is
het risico groot dat de vegetatieontwikkeling niet optimaal verloopt. Naast doelsoorten
zullen eveneens ruigtesoorten, bomen en struiken gaan kiemen. Het moet dus mogelijk
zijn om na vestiging van de vegetatie een verschralingsbeheer in functie van de
doelsoorten toe te passen.
In bijlage 1 worden de Olsen-P-gehaltes per meetpunt en diepte gegeven. In de
bemonsterde percelen (figuur 3) komen vooral de zones rond meetpunten B2, B7, B18
en B20 in aanmerking voor een afgraving die in suboptimale Olsen-P resulteert (10 tot
15 mg P / kg DG na ontgronden), en in tweede instantie de zone rond meetpunt B13
(bijna 20 mg P / kg DG na ontgronden).

FIGUUR

3

STAALNAMEPUNTEN EN LIGGING VAN DE PEILBUIZEN

Er zijn geen recente grondwaterpeilgegevens voorhanden in deze zone. De WATINA
databank bevat korte tijdreeksen daterend van het eind van de jaren 1990. Als die
gegevens nog actueel zijn, zouden de zomerpeilen ter hoogte van peilbuizen 136, 140 en
142 na afgraving nog diep genoeg afzakken om het machinaal beheer toe te laten. De
slechte kwaliteit van de meetreeks voor peilbuis 027 laat niet echt toe om een definitieve
uitspraak over de toegankelijkheid na ontgronden te doen.
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FIGUUR

4

TIJDREEKS VOOR PEILBUIZEN 027, 136, 140 EN 142

3. Efficiëntie maaien en afvoeren
Op basis van literatuur nemen we aan dat de P-afvoer via maaibeheer in natuurpercelen
tussen 5 en 15 kg P per hectare per jaar bedraagt (Oosterbaan et al. 2008, Sival et al.
2007, Sival & Chardon 2004). Afvoercijfers kunnen uitzonderlijk tot 25 kg P / ha jaar of
meer oplopen (Lamers et al. 2005, Sival & Chardon 2004), meestal de eerste jaren na
het stoppen met bemesting. Voor de berekeningen gaan we uit van een gemiddelde
onttrekking van 10 kg P / ha jaar.
De pool van biobeschikbare P wordt permanent aangevuld vanuit een traag circulerende
actieve P-pool. We kunnen de ammoniumoxalaat-oxaalzuur extraheerbare fractie
(oxalaat-P) gebruiken als maat voor de op termijn plantbeschikbare pool (Koopmans
2004). Om de streefwaarde van Olsen-P onder de 10 mg / kg DG te halen, mag de
fosfaatverzadigingsindex3 niet hoger liggen dan ongeveer 0,07 (Figuur 5). Deze waarde
is vergelijkbaar met de door Giesen en Geurts (2010) gebruikte referentiewaarde van
0,06 in heischraal grasland. Afhankelijk van de kenmerken van de bodem komt deze
streefwaarde van 0,07 overeen met een oxalaat-P gehalte tussen 18 (in bodems met
zeer laag fosfaatbindend vermogen) en 500 mg P / kg DG (in bodems met zeer hoog
fosfaatbindend vermogen, bv. op punten B13 en B17). Het oxalaat-P gehalte in bodems
met Olsen-P onder de 10 mg / kg DG bedraagt 14 tot 250 mg P / kg DG.

3

gedefinieerd als P-oxalaat / (Al + Fe)-oxalaat
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FIGUUR 5

RELATIE TUSSEN OLSEN-P EN FOSFAATVERZADIGING
EXTRAHEERBARE P (RECHTS)

(LINKS) EN TUSSEN OLSEN-P EN OXALAAT

Bij de berekening van de af te voeren P wordt oxalaat-P boven totaal P verkozen, ten
eerste omdat we over veldmetingen voor oxalaat-P beschikken (terwijl het totaal Pgehalte alleen maar geschat kan worden), ten tweede omdat een deel van de totale pool
aan fosfor sterk gebonden zit aan de bodemcomponenten en bij wijze van spreken nooit
plantbeschikbaar zal worden.
Twee opties werden nader bekeken: een verschraling tot optimale P toestand
(fosfaatverzadigingsindex 0,07 en Olsen P 10 mg / kg DG) enerzijds, en tot suboptimale
P toestand (fosfaatverzadigingsindex 0,12 en Olsen-P lager dan 15-20 mg / kg DG)
anderzijds.
Bij het bepalen van de effectiviteit van een verschralingsbeheer zijn de
bewortelingsdiepte en de bewortelingsdichtheid ook belangrijk. De beworteling in
graslanden lijkt maximaal te zijn in de bovenste 10 cm van de bodem en neemt af met
de diepte (Deru et al. 2010, Fransen et al. 2007). Voor de berekeningen is uitgegaan van
een gemiddelde onttrekkingsdiepte van 20 cm. Afhankelijk van bodemeigenschappen
kunnen sommige planten echter veel dieper wortelen. Een voorzichtige beslissing is om
een gunstige P-toestand tot op 30 tot 40 cm diepte te realiseren. De nodige
verschralingsduur zal dan verhoudingsgewijs verlengd worden.
Per diepteklasse (0 - 10 cm en 10 – 20 cm) en staalnamepunt berekenden we de
hoeveelheid oxalaat-P die onttrokken moet worden om een fosfaatverzadiging van
maximum 0,07 (overeenkomend met een gunstige Olsen-P van 10 mg / kg DG) of
maximum 0,12 (suboptimale toestand) te bereiken. Hieruit werd de nodige
verschralingsduur afgeleid. Omwille van de talrijke aannames die bij deze berekening
worden gemaakt, moeten deze cijfers als indicatief beschouwd worden.
Voor de meeste meetpunten (B1, B2, B5, B6, B7, B8, B11, B12, B14, B15, B16, B19,
B23, B24, B25) zou meer dan 50 jaar (tot meer dan 100 jaar) nodig zijn om een gunstig
P-gehalte in de bovenste 20 cm van de bodem via een maai- en afvoerbeheer te
bekomen. Zelfs een suboptimale toestand zou pas na meer dan 30 jaar bereikt worden.
Op meetpunten B4, B17, B18, B20 en B22 zou een gunstige P-toestand in de bovenste
20 cm van de bodem na 20 tot 40 jaar maai- en afvoerbeheer bekomen worden. Een
suboptimale toestand zou echter waarschijnlijk na minder dan 10 jaar verschralen
kunnen worden bereikt.
Een maai- en afvoerbeheer zou overwogen kunnen worden in de zone rond B21. De
bodem bevat vanaf 10 cm diepte weinig P en zou in ongeveer 10 jaar een gunstige
toestand bereiken. Dit punt is immers alvast bijna in een suboptimale toestand (20 mg
Olsen-P / kg DG).
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De relatie tussen enerzijds Olsen-P en anderzijds oxalaat-P en fosfaatverzadiging
vertoont een matige correlatie, en er zijn enkele meetpunten waarvoor een lage
fosfaatverzadiging toch een hoge Olsen-P levert (B13) en omgekeerd (B14). Voor die
meetpunten is de uitspraak weinig betrouwbaar.
Hoewel onze rekenmethode licht verschilt van de benadering gehanteerd door Libost
(berekening op basis van oxalaat-P in plaats van totaal-P, 10 kg P afvoer per ha jaar in
plaats van 25, verschralen tot 20 cm diepte in plaats van 30 - 40), komen we tot een
gelijkaardige conclusie: uit onze berekeningen blijkt dat een klassiek maai- en
afvoerbeheer op de meeste punten pas op zeer lange termijn gunstige P-condities zal
creëren voor de ontwikkeling van soortenrijke heischrale graslanden. We kunnen toch
enkele zones aanduiden waar binnen de 10 jaar suboptimale of optimale P-niveaus via
een maai- en afvoerbeheer kunnen worden bekomen.
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CONCLUSIE

1. Is 8 mg Olsen P/kg drooggewicht (DG) een goede referentiewaarde
voor de standplaatsvereisten van heischraal grasland?
Uit een literatuuronderzoek naar fosforbeschikbaarheid in heischrale graslanden en
soortenrijke graslanden blijkt dat soortenrijke heischrale graslanden meestal op locaties
voorkomen met minder dan 10 mg Olsen-P/ kg droge grond in de bodem. Deze waarde
lijkt dus een geschikte grenswaarde voor de aftoetsing van het P-gehalte bij herstel van
heischraal grasland. De door de studie gehanteerde streefwaarde van maximum 8 mg
Olsen-P / kg DG is een voorzichtige optie, maar blijft een verdedigbare keuze omdat de
referentiepercelen in de Zwarte Beek minder dan 8 mg Olsen-P /kg DG bevatten.
Uit de literatuur blijkt dat graslanden met plantensoorten typisch voor heischraal
grasland nog bij hogere P-waarden voorkomen, tot ongeveer 15 mg Olsen-P / kg DG, en
plaatselijk zelfs tot 20 mg Olsen-P / kg DG. Het gaat dan meestal om soortenarme
vormen, waarbij vooral het aantal zeldzame en voedselmijdende soorten laag blijft.

2. Wanneer is afgraven zinvol?
Gezien de hoge kosten, wordt afgeraden om af te graven bij Olsen-P-waarden hoger dan
20 mg P / kg DG. Op dit niveau zijn de potenties voor herstel van soortenrijk heischraal
grasland zeer beperkt en is na vestiging van de vegetatie minstens 20 jaar maai- en
afvoerbeheer nodig om een optimale P-toestand te bereiken.
Bij lagere waarden na ontgronden (tussen 10 en 15 of maximum 20 mg Olsen P / kg DG)
kan er overwogen worden om toch af te graven, mits de terreinen na de werken nog
toegankelijk blijven zodat een verder verschralingsbeheer toegepast kan worden in
functie van de doelsoorten.

3. Kan de doelstelling ook bereikt worden met een maai- en
afvoerbeheer?
Voor de berekening van de tijd nodig om de percelen via een maai- en afvoerbeheer te
verschralen gaan we uit van een onttrekkingsdiepte van 20 cm en van een afvoer van 10
kg P per hectare per jaar in het maaisel. Een streefwaarde van Olsen-P 10 mg / kg DG
komt ongeveer overeen met een fosfaatverzadigingsindex van maximum 0,07 (optimale
toestand voor soortenrijk heischraal grasland). Om een suboptimale toestand met een
Olsen-P-gehalte tussen 10 en 20 mg P / kg DG te bekomen moet de
fosfaatverzadigingsindex onder de 0,12 blijven.
Op de meeste meetpunten kan de optimale P-toestand waarschijnlijk niet op korte
termijn behaald worden. Meer dan 50 jaar maai- en afvoerbeheer zouden nodig zijn om
de percelen te verschralen tot de optimale P-toestand en meer dan 30 jaar om een
suboptimale P-toestand te bereiken). Op een aantal meetpunten is het echter mogelijk
om een suboptimale P-toestand binnen de 10 tot 15 jaar te bekomen en op één enkel
meetpunt is een optimale P-toestand binnen de 10 jaar mogelijk.

13/17

INBO.A.2013.8

REFERENTIES
Bartlett R., James B. (1980). Studying Dried, Stored Soil Samples — Some Pitfalls1. Soil
Sci Soc Am J 44(4):721-724.
Bobbink R., Weijters M., Vanderhaeghe F., Carron T. (2009). Expertenadvies herstel
blauwgraslandrelict en omgeving te Vrieselhof, Oelegem. Tussenrapport Fase I
(Conceptversie).
Brookes P.C., Powlson D.S., Jenkinson D.S. (1982). Mesaurement of microbial biomass
phosphorus in soil. Soil Biology & Biochemistry 14(4):319-329.
Ceulemans T. (2007). Nutriëntenlimitatie In Soortenrijke Graslanden.
Ceulemans T., Hens M., Honnay O., Merckx R. (2009). Vermesting en soortenrijkdom in
heischrale graslanden. NatuurFocus.
Ceulemans T., Merckx R., Hens M., Honnay O. (2011). A trait-based analysis of the role
of phosphorus vs.nitrogen enrichment in plant species loss across North-west European
grasslands. Journal of Applied Ecology 48:1155-1163.
Ceulemans T., Merckx R., Hens M., Honnay O. (2013). Plant species loss from European
semi-natural grasslands following nutrient enrichment – is it nitrogen or is it phosphorus?
Global Ecology and Biogeography 22(1):73-82.
Chambers B.J., Critchley C.N.R., Fowbert J.A., Bhogal A., Rose S.C. (1999). Soil nutrient
status and botanical composition of grasslands in English environmentally sensitive
areas. Report MAFF project BD1429, ADAS Gleadthorpe and Newcastle, 71 p.
Critchley C.N.R., Chambers B.J., Fowbert J.A., Bhogal A., Rose S.C., Sanderson R.A.
(2002). Plant species richness, functional type and soil properties of grasslands and allied
vegetation in English Environmentally Sensitive Areas. Grass and Forage Science 57:8292.
Deru J., van Eekeren N., de Boer H. (2010). Beworteling van grasland - een
literatuurstudie. Nutriëntenopname in relatie tot bewortelingsdiepte en - intensiteit.
Factoren en potentiële maatregelen die de beworteling beïnvloeden. Louis Bolk Instituut.
Fransen E.L., Jensen N.H., Veihe A., Frederiksen P. (2007). Young dry grassland
ecosystems in Denmark: development in soil nutrient pools and root characteristics.
Danish Journal of geography 107(1): 17-28.
Ghesquiere U., De Brouwere K. & Thijs A. (2002). Abiotische onderbouwing van
kwetsbare natuurtypen m.b.t. de thema's verdroging, verzuring en vermesting.
MINA/112/00/03, Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Faculteit Landbouwkundige en
Toegepaste Biologische wetenschappen, Departement Landbeheer, Laboratorium voor
Bodemvruchtbaarheid en Bodembiologie, Leuven, 128 p.
Giesen & Geurts (2010). De fosfaattoestand van de bodem van EHS-percelen bij de
Schaopedobbe. Vastlegging van de uitgangssituatie op basis van de fosfaatverzadiging.
Giesen & Geurts, Ulft/DLG, Friesland.
Gilbert, J.C. (2000). High soil phosphorus availability and the restoration of species rich
grasslands. PhD thesis. Cranfield university, Silsoe, UK.

14/17

INBO.A.2013.8

Gilbert J.C., Gowing D.J.G., Wallace H. (2009). Available soil phosphorus in semi-natural
grasslands: assessment methods and community tolerance. Biological Conservation
142:1074-1083.
Herr, C.; De Becker, P.; Hens, M. (2011). Ecohydrologisch en bodemkundig onderzoek
i.f.v. herstelmaatregelen aan Achelse Kluis. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek, INBO.R.2011.06. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO):
Brussel. 178 pp.
Hommel P.W.F.M., Brouwer E., Lucassen E.C.H.E., Smolders A.J.P., de Waal R.W. (2006).
Selectie van ecologisch relevante bodemeigenschappen. Een verkennend onderzoek aan
de hand van 92 SBB-referentiepunten. Wageningen: Alterra, Research Instituut voor de
Groene Ruimte. 119 p.
Koopmans G.F. (2004). Characterization, desorption, and mining of phosphorus in
noncalcareous sandy soils: Wageningen University.
Koopmans G.F., Chardon W.J., Ehlert P.A.I., Dolfing J., Suurs R.A.A., Oenema O., van
Riemsdijk W.H. (2004). Phosphorus availability for plant uptake in a phosphorus-enriched
noncalcareous sandy soil Journal of Environmental Quality 33: 965-975.
Lamers L., Lucassen E., Smolders F., Roelofs J. (2005). Fosfaat als adder onder het gras
bij 'nieuwe natte natuur'. H2O.
Liczner Y., Schoenmaeckers M., van Ballaer B., Backx H., van Pelt D., van Diggelen R.
(2010). Onderzoek van het ecologisch potentieel van graslanden in de regio Antwerpse
Kempen. In opdracht van Agentschap Natuur en Bos, Antwerpse Kempen. Universiteit
Antwerpen.
Oosterbaan A., de Jong J.J., Kuiters A.T. (2008). Vernieuwing in ontwikkeling en beheer
van natuurgraslanden op voormalige landbouwgrond op droge zandgronden.
Wageningen: Alterra. 57 p.
Remy E. (2012). De relatie tussen abiotische bodemcondities, de bodemfauna en de
vegetatiesamenstelling van heischrale graslanden en graslanden onder natuurherstel
[Master]: Universiteit Gent. 112 p.
Schoumans O. (2004). Inventarisatie van de fosfaatverzadiging van landbouwgronden in
Nederland. Alterra.
Sival F.P., Chardon W.J. (2004). Natuurontwikkeling op fosfaatverzadigde gronden:
fosfaatonttrekking door een gewas. Wageningen: Alterra. 50 p.
Sival F.P., Chardon W.J., van der Werff M.M. (2004). Natuurontwikkeling op voormalige
landbouwgronden in relatie tot de beschikbaarheid van fosfaat: evaluatie van
verschralingsmaatregelen. Wageningen: Alterra. 91 p.
Sival, F., Chardon, W., & van Rooij, M. (2007). Fosfaat en natuurontwikkeling op
voormalige landbouwgronden in de provincie Zeeland. (Alterra-rapport 1495):
Wageningen UR
Smolders A., Lucassen E., Tomassen H., Lamers L., Roelofs J. (2006). De problematiek
van fosfaat voor natuurbeheer. Nederlands Bosbouwtijdschrift:5-11.
Turner B.L., Haygarth P.M. (2001). Phosphorus solubilization in rewetted soils. Nature
411(6835):258.

15/17

INBO.A.2013.8

Turner B.L., McKelvie I.D., Haygarth P.M. (2002). Characterisation of water-extractable
soil organic phosphorus by phosphatase hydrolysis. Soil Biology & Biochemistry
34(1):27-35.
Verbaarschot E., Herr C., Weijters M., De Becker P. , Bobbink R. (2012).
Ecohydrologische studie “Boven- en Middenloop Vallei van de Bosbeek”, B-WARE &
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, rapport 2012.57 in opdracht van Natuurpunt,
121 p.
Vreys B., Van Den Balck E. (2010). Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek: bodemkundig
onderzoek vallei van de Zwarte Beek (Beringen).

16/17

INBO.A.2013.8

BIJLAGEN
Bijlage 1: Olsen P gehalte en advies voor ontgronden volgens Libost (Vreys en VanDen
Balck 2010). Alleen de kleurcode is aangepast als volgt:
• donkergroen – onder streefwaarde Libost 8 mg / kg DG, gunstige toestand
• lichtgroen – onder streefwaarde 10 mg / kg DG, gunstige toestand
• geel – 10 tot 15 mg P / kg DG, ontgronden eventueel te overwegen
• oranje – 15 tot 20 mg P / kg DG, ontgronden eventueel te overwegen?
• rood – boven 20 mg P / kg DG, ontgronden meestal afgeraden
Olsen P (mg P / kg DG)
Staal

Aanbevolen plagdiepte op basis Aanbevolen plagdiepte
van grenswaarde 8 mg P / kg DG kaart

0 - 10 cm

10 - 20 cm

20 - 30 cm

B1

37

49.2

58.6

te diep plaggen nodig

niet afgraven

B2

40.2

47

14.8

>30

niet afgraven

B3

5.4

4.4

5.6

0

niet afgraven

B4

10.2

25.4

50.2

te diep plaggen nodig

niet afgraven

B5

53.6

64.6

84

te diep plaggen nodig

niet afgraven

B6

50.8

19.2

6.4

20

20

B7

32.8

25.4

12.8

>30

30

B8

39.6

39.2

22.4

>30

30

B9

7.8

4.2

2

0

niet afgraven

B10

4.6

0.4

4.4

0

niet afgraven

B11

41.4

40.8

33

te diep plaggen nodig

niet afgraven

B12

44.6

47

45.2

te diep plaggen nodig

niet afgraven

B13

25.8

24.4

19.2

>30

>30

B14

13.8

34.4

14.4

>30

>30

B15

28.6

37.2

28.8

te diep plaggen nodig

niet afgraven

B16

49.8

49.2

35

te diep plaggen nodig

niet afgraven

B17

33.8

5.6

9.8

10

10

B18

20.4

26.6

14.4

10

30

B19

41.4

53.2

56.4

te diep plaggen nodig

niet afgraven

B20

26.4

19

14.4

>30

10

B21

20

9

6

20

20

B22

41

21.2

4.4

20

20

B23

55.4

69

65.2

te diep plaggen nodig

niet afgraven

B24

87

80.6

47.8

te diep plaggen nodig

niet afgraven

B25

84

97.4

65.2

te diep plaggen nodig

niet afgraven
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