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Inmiddels is het een vertrouwd gezicht: graafmachines die de
bovenlaag in gebieden afgraven ten behoeve van natuur. Het
idee om deze rigoureuze maatregel in het natuurbeheer toe
te passen nam een grote vlucht toen met de komst van het
Natuurbeleidsplan het begrip natuurontwikkeling werd geïn-
troduceerd. Eén van de doelstellingen van het Natuurbeleids-
plan in 1990 werd de realisatie van de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS). Om het areaal natuurgebied te doen toene-
men is daarom 20 jaar geleden begonnen met uit productie
genomen landbouwgronden om te vormen naar natuur.

Groot probleem was de nalatenschap van veelal zwaar
bemeste gronden met o.a. een vaak met fosfaat en stikstof
verzadigde toplaag. Voor de flora en fauna in natuurgebieden
zijn een schrale bodem en vaak een hoger grondwaterpeil
belangrijke voorwaarden. Om snel(ler) de juiste bodemcondi-
ties te bereiken is regelmatig gekozen voor verwijdering van
de voedselrijke toplaag: de maatregel ontgronden.
De officiële definitie voor ontgronden, zoals
deze in voormalig vergunningsplichtige zin
werd gehanteerd, omvat het verwijderen
van tenminste 20 cm bovengrond.
Grondverwijdering tot 10 cm, ook al
wordt dit soms meerdere malen achter-
een toegepast, wordt als plaggen aange-
merkt. Plaggen wordt al veel langer toegepast in
het praktische natuurbeheer waardoor resultaten van deze
maatregel en de randvoorwaarden voor succes veel beter
bekend zijn dan van ontgronden.

Met ontgronden wordt dus tenminste het (soms gedeeltelijk)
verwijderen van de (voedselrijke) bouwvoor verstaan. Met die
verwijdering wordt tegelijkertijd het maaiveld verlaagd en
bevindt het oppervlak zich dus dichter bij het grondwater. De
condities voor natuur lijken daarmee dus gunstig. Maar waar-
om zijn er toch zulke verschillende resultaten? Soms levert de
afgraving (in de pionierfase) een zeer bijzondere plantengroei
op, soms valt het tegen. Over (de rol van) de fauna is minder
bekend. In dit themanummer wordt ingegaan op het rende-
ment voor flora en fauna van deze ontgrondingen.

Groot probleem hierbij was het verzamelen van gegevens. De
projecten zijn zelden of nooit via gestandaardiseerde methoden
opgezet, uitgevoerd en gemonitord. Gegevens over de uitgangs-
situatie zijn zelden verzameld al laten die zich vaak wel raden:
eenvormige cultuurgraslanden. Ook na inrichting blijken er
vaak slechts fragmentarisch gegevens verzameld te zijn. De
overvloed aan gegevens die er was over het Plan Goudplevier
in Drenthe, onderwerp van een themanummer in 2004
(De Levende Natuur 105, 2), was duidelijk een uitzondering.

20 jaar ontgronden voor natuur…
Ook zijn er vragen over veel basalere gegevens.
Over welke oppervlaktes hebben we het nu eigenlijk? Hoeveel
is er de afgelopen 20 jaar ontgrond en vooral ook waar? Niet
alleen in Nederland, maar ook in Vlaanderen wordt de maat-
regel wel toegepast. Hoe is de situatie in beide landen?

Ander probleem vormt de metingen van nutriëntengehaltes.
Als in de terreinen (bio-)chemische metingen werden verricht
naar de nutriëntengehaltes in de bodem vóór en na ontgron-
den, blijken er veel analysemethoden te zijn gebruikt die niet
zomaar met elkaar te vergelijken zijn. Zo blijkt de wijze van
fosfaatbepaling sterk te verschillen. Fosfaatverzadiging blijkt
een groot knelpunt te zijn, alsmede de kwaliteit van het
grondwater. Verschillende bijdragen gaan hier op in: met
name op de pleistocene zandgronden waar de meeste uit
productie genomen landbouwgebieden liggen, maar ook op
de zeekleigebieden van Zeeland en de geestgronden van de
binnenduinranden.

Een apart probleem vormt de verschijning
van Pitrus (Juncus effusus). Voorts komt
de soortenrijkdom van de omgeving en
de (on)mogelijkheden van vestiging van
doelsoorten uitgebreid aan bod. Verdwijnt

met de afgraving ook de zaadvoorraad? Zou
een alternatief voor afgraven wellicht uitmijnen

kunnen zijn? Hierbij wordt de vegetatie gestimuleerd om
zoveel mogelijk fosfaat uit de bodem op te nemen, waarna
het wordt gemaaid (of geoogst) en afgevoerd.

Hierover en ook over beleidsmatige aspecten en praktische
problemen, zoals de kosten en vergunningen om de afgegraven
grond te kunnen afvoeren, kunt u in dit nummer lezen.
Het themanummer mondt uit in conclusies en adviezen hoe
de omvorming van landbouwgronden tot natuurgebieden zou
kunnen worden geoptimaliseerd.

Met steun van het Prins Bernhard Cultuur Fonds is het onder-
zoek naar de effecten van 20 jaar ontgronden op de pleisto-
cene zandgronden uitgevoerd. Dankzij subsidie van het
ministerie van LNV is dit themanummer uitgebracht.

De themaredactie bestond uit:
Renée Bekker (Gegevensautoriteit Natuur/Onderzoeksgroep
Cocon RUG), Esther Lucassen (Onderzoekcentrum B-ware-
Radboud Universiteit Nijmegen), Irma Knevel,
Bart van Tooren en Isa Schimmel (alle drie redactie
De Levende Natuur).

De redactie

Het eerste exemplaar is
uitgereikt aan de directeur van DLG,

drs. Peter Heij, tijdens het
bijbehorende symposium over ontgron-
dingen op woensdag 28 januari 2009

in Antropia te Driebergen.
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