
Verschralingsnieuwsbrief 3 

Verschralen van natuurgronden die rijk zijn aan fosfaat is 

mogelijk. In het project “Evenwichtige Verschraling” wordt 

dit concept in de praktijk op zo’n 60 hectare getoetst: vee-

houders zijn hier de beheerders en helpen zo natuuror-

ganisaties met het verschralen van fosfaatrijke gronden. 

Het project is een voortzetting van een pilot waarop uit-

gemijnd werd sinds 2002. Na 7 jaar uitmijnen op een per-

ceel in het Hengstven gebied, een voormalig landbouwge-

bied in nationaal park de Loonse en Drunense Duinen, is 

dit perceel als eerste klaar met uitmijnen! De fosfaattoe-

stand is in 7 jaar gedaald van een P-Al van 29 naar 8 in de 

bovengrond, en is daarmee klaar voor natuurontwikkeling. 

Een geslaagde samenwerking tussen landbouw en natuur.  

Hoe werkt het uitmijnen met gras/klaver

‘Uitmijnen’ is een vorm van verschralen, dat wil zeggen 

maaien van natuurgraslanden, waarbij gericht wordt bij-

bemest. Naast fosfaat, dat vaak in grote hoeveelheden in 

bodems aanwezig is, hebben planten ook stikstof en kali-

um nodig voor hun groei. Bij het uitmijnen wordt stikstof 

in de vegetatie gebracht door klavers, die via hun symbi-

ose stikstof uit de lucht binden. Klavers hebben echter eer-
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Uitmijnen  
als alternatief  
voor afgraven:  
samenwerking tussen  
veehouders en natuurbeheerders

der last van kaligebrek dan veel grassen en daarom wordt 

met kali bemest. Op deze manier blijft met uitmijnen de 

productie, de zwaarte van de snedes en dus ook de afvoer 

van fosfaat in het gewas op peil. Bovendien heeft gras/

klaver door de hogere stikstof beschikbaarheid een hoger 

eiwitgehalte. Productie en kwaliteit maken deze vorm van 

maaibeheer interessant voor veehouders.
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Het project Evenwichtige Verschraling omvat: 

- 20 ha in het Hengtsven bij Helvoirt in samenwer-

king met Vereniging Natuurmonumenten;

- 20 ha in de Dommelbeemden bij St. Oedenrode 

in samenwerking met Staatsbosbeheer;

- 12 ha in Den Opslag & Gement bij Hilvarenbeek 

in samenwerking met Staatsbosbeheer;

- 8 ha in Nieuwkerk bij Hilvarenbeek in samenwer-

king met het Brabants Landschap.

In deze gebieden wordt het beheer uitgevoerd door 

12 veehouders uit de regio. Deze zaaien gras/kla-

ver, bemesten met de juiste kaligift en maaien de 

percelen 4 tot 5 keer per jaar. De gras/klaver wordt 

ingekuild en opgevoerd aan melkkoeien. 

Het project wordt uitgevoerd door het Louis Bolk In-

stituut en DLV Rundvee advies BV. Initiatiefnemer 

van het project is afdeling De Hilver van ZLTO. 

Financiers: Dienst Landelijk gebied (DLG), de Pro-

vincie Noord Brabant en de stuurgroep Landbouw 

Innovatie Noord Brabant (LIB)

>   Het lage niveau van het beschikbaar fosfaat is meteen terug te zien 

in een wat minder zware snede en in soortenrijkere vegetaties: Vegetatie 

opnames lieten 12-13 soorten per 25 m2 zien op het perceel.

Bodemfosfaatgehaltes gemeten tijdens het uitmijnen, op een perceel in het 

gebied ‘Het Hengstven’. De P-Al was in het najaar van 2002 hoger dan de 

advieswaarde voor landbouw. In het najaar van 2009 was de P-Al in de bo-

vengrond onder de 10 mg P
2
O

5
 per 100 gram grond gezakt, en is het per-

ceel klaar met uitmijnen.



V
ersch

r
a

lin
g

sn
ieu

w
sbrief

3- M
a

a
rt 2010

Binnen de 60 hectare natuurpercelen die deelnemen aan het 

project zijn de verschillen in opbrengsten en voederwaarden 

groot. Deze hangen sterk samen met de specifieke situatie en 

doelstelling van een perceel. Toch laten de resultaten een duide-

lijk effect zien op de hoeveelheid geoogste droge stof die duide-

lijk toeneemt door uitmijnen als dit vergeleken wordt met gras/

klaver zonder kali bemesting: het verschil was voor sommige ja-

ren en percelen wel een factor twee! 

De opbrengsten en voerderwaarde van uitmijnen (K+) en maaien zonder kali be-

mesting (K-) gemiddeld over de laatste twee jaar van het project, voor drie verschil-

lende percelen in Noord-Brabant. 

Gebied Opbrengst  

(ton/ha)

VEM Ruw Eiwit  

(g/kg ds)

K- K+ K- K+ K- K+

Hengstven 5 9 928 902 164 182

Dommel-

beemden 6 8 867 863 165 191

Nieuwkerk 10 14 856 873 150 190

Opbrengst kan echter niet los worden gezien van voederwaarde. Ook hierop heeft 

het uitmijnen met gras/klaver en kali bemesting een positief effect. Dit zit hem 

echter niet in de VEM, die nauwelijks veranderde, maar in het gehalte aan ruw ei-

wit, dat door de aanwezigheid van veel klaver in de snedes beduidend hoger was.

Kosten en baten voor de veehouders

In het project is van alle praktijkpercelen waarop uitgemijnd 

wordt een kosten-baten analyse gemaakt, om te inventariseren 

wat veehouders eraan overhouden. De keuze of een veehouder 

wel of niet natuurgronden wil beheren gebeurt vaak op gevoel. 

Een veehouder is gevoelig voor gebruik van extra grond. Die 

levert extra ruwvoer en mogelijk extra plaatsingsruimte voor 

dierlijke mest. Een kosten-baten analyse op perceelsniveau 

brengt echter grote verschillen tussen de verschillende gron-

den aan het licht. Een gemiddelde over de tientallen percelen 

gedurende de drie projectjaar laat zien dat er een, zij het klein, 

netto verlies geleden wordt van 256 euro per hectare. De op-

brengsten voor alle percelen gemiddeld lag rond de 9 ton/ha 

aan droge stof, echter in 2009 was deze voor een aantal per-

celen bijvoorbeeld lager door de droogte. Van belang is ook 

of er sprake is van extra beheervoorwaarden zoals een weide-

vogel doelstelling, met uitgestelde maaidatum. Dit kost droge 

stof opbrengst en graskwaliteit uitgedrukt in VEM in het eer-

ste deel van het seizoen. Verschillen in de kosten tussen perce-

len zitten bijvoorbeeld in de pacht, die behoorlijk kan varieren. 

Meestal gaat het om natuurgrond op afstand. Er zijn dan veel 

transportkosten. Verder zijn er tussen percelen ook verschil-

len in arbeidskosten (afhankelijk van hoeveel sneden men kan 

maaien en bv. voor kleine dingen zoals mollen vangen). De to-

tale kosten voor balen maken vallen vaak tegen. Een beperkte 

beheersvergoeding voor veehouders is dan ook van belang om 

het uitmijnen voor hen succesvol te maken. 

Binnen het project krijgen veehouders de kosten van de kali 

meststof vergoed, en hierom wordt uitmijnen voor hen inte-

ressant. Van belang is echter dat niet zomaar gerekend kan 

worden met de bovengenoemde saldi: voor een veehouder is 

het zaak dat het geoogste materiaal goed in zijn bedrijfsvoe-

ring past.
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Maaibeheer op een perceel in de Dommelbeemden 

waarop uitgemijnd wordt met gras/klaver en kali. 

Opbrengsten en voederwaarden
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De gemiddelde kosten-baten berekening verschilde voor de percelen, van -50 tot 

-800 euro per hectare. Gemiddeld over alle praktijkpercelen waarop uitgemijnd 

wordt binnen het project van 2007 tot en met 2009 laat zien dat er netto een 

verlies geleden wordt.

Jaar Gemiddelde

Ds-opbrengst (kg/ha) 9000

Kosten/kgds (euro) 0.15

Vem/kgds 796

kVEM/ha 7321

Kosten/kVEM 0.2

Opbrengsten/kgds N-pl 0.03

Opbrengsten/kg ds ruwvoer 0.09

Totale opbrengst/kgds 0.12

Saldo/kgds -0.03

Saldo/kgds (-Nplaatsing) -0.06

Saldo/ha -259

 

In het project doen ook genoeg percelen mee die wat minder productief zijn, zoals 

op de foto hierboven. Dit perceel heeft wel nog veel klaver door het uimijnen, pro-

duceert redelijk (8 ton/ha), maar biedt ook al wat meer ruimte aan andere plan-

tensoorten een heeft een wat rijkere vegetatie. 

Effecten van uitmijnen op de soortsamenstelling van de  

vegetaties

Uitmijnen heeft wel degelijk effecten op de soortsamenstelling 

van de vegetatie. Die hangen natuurlijk samen met de bodem-

toestand op een perceel: in de eerste instantie geldt hoe ho-

ger het K-getal van de bodem, des te dominanter de klaver in 

de vegetatie, des te dikker de snede en des te minder soorten-

rijk. Echter, ook op een perceel met veel fosfor en kali komen 

na enige jaren toch al wat soorten die in de vegetatie sluipen. 

Het soortenaantal zal hier een soort of 6-8 zijn. Over het alge-

meen komen in de behandelingen zonder kali 1 a 2 soorten 

meer voor. Na zes jaar verschralen waren de soortenaantallen 

hoger: met kali maten we 12-13 soorten per 25 m-2, en zonder 

kali 13-20 soorten per 25 m-2. Behandelingen met kali waren 

hier eigenlijk vergelijkbaar met de behandelingen zonder kali 

op het perceel dat twee jaar minder lang verschraalde. Soorten 

die vooral in behandelingen zonder kali voorkwamen waren bv. 

Rumex soorten, Bellis perennis, Ranuncules repens, Anthoxant-

hum odoratum, Veronica arvensis, V. serpyllifolia en Senecio ja-

cobea (Jakobskruiskruid). Voor veehouders is het van belang dat 

de zwaardere sneden helpen ongewenste soorten, zoals ridder-

zuring en Jakobskruiskruid, te onderdrukken. 

Tijdsperspectieven

Fosfaat uitmijnen op percelen kost tijd. In het project wordt het 

proces op de deelnemende percelen gemonitord en kan, ge-

bruikmakend van de specifieke bodemchemische evenwichten, 

hiervan een indicatie berekend worden. He blijkt dat er grote 

verschillen zijn: op sommige percelen zal de bovengrond binnen 

enkele jaren fosfaatarm zijn, terwijl op andere percelen nog 30 

jaar kan worden uitgemijnd voordat het zover is. Toch hoeft dit 

niet altijd nadelig te zijn: tijdens het uitmijnen voorkomt men 

uitlekken van fosfaat naar het grondwater, en wordt het bodem-

leven gestimuleerd. Dit kan uitmijnende percelen ook voor wei-

devogels interessant maken. 

Tijd van uitmijnen op percelen in het project, totdat de P-Al in de bovengrond on-

der de 10 is, varieerde van 1-2 jaar tot zo’n 30 jaar. Gemiddelde moet men reke-

ning houden met zo’n 14 to 15 jaar.
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Het ene perceel is het andere niet: de foto toont een hoog productief perceel (10 

ton/ha) met veel klaver en een zware snede. In het vierkant in het midden van 

de foto is niet met kali bemest, om vergelijking mogelijk te maken. Hier is de op-

brengst beduidend minder.
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Ton Vermeer, 
 provincie Noord-Brabant:  

“Door de verschraling maak je de  
combinatie van landbouw en natuur”
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Ton Vermeer is beleidsmedewerker landbouw van 

de provincie Noord-Brabant en is van begin af aan 

be trokken geweest bij de ontwikkeling van het con-

cept van fosfaat uitmijnen door gras/klaver en 

kali. Praktijkerva ringen met stagnerende opbrengs-

ten op percelen met maaibeheer zonder bemes-

ting en tegelijk een stagnerende natuurontwikke-

ling leidden tot een eerste proef waarin uitmijnen 

met gras/kla ver en kali is onderzocht en geopti-

maliseerd. “Het concept werkt goed zolang je de 

klaver in het gewas kan houden, en geeft meer fos-

faatafvoer maar ook meer gewasopbrengst voor de 

veehouder”. 

Door de verschraling maak je de combinatie van 

landbouw en natuur, stelt Ton. Terreinbeherende 

or ganisaties zouden dit zelf ook wel kunnen, maar 

zij zijn geen boeren: je moet de kennis van boeren 

be nutten voor een maximaal resultaat. Uitmijnen 

voor natuur moet men zien als een overgangsfase, 

waarbij het van de natuurdoelstel ling van de ter-

reinbeheerder afhangt of de veehou der een perceel 

uiteindelijk kan blijven beheren of niet. 

Toekomstmogelijkheden en groen blauwe dien sten

De mogelijkheid wordt onderzocht om uitmijnen in 

de toekomst te ontwikkelen tot een groen blauwe 

dienst. Ton Vermeer zegt dat het hier gaat om twee 

aspecten: uitmijnen ten behoeve van realisatie van 

gewenste natuur, maar ook uitmijnen als maatre-

gel ter verbetering van de waterkwaliteit. Het eer-

ste heeft betrekking op na tuurgrond, het tweede 

op (blijvende) landbouw grond. Het probleem op 

fosfaatverzadigde gronden is na melijk dat de fos-

faatbemesting er toe leidt dat fos faat geleidelijk 

vrij blijft komen en des te meer op locaties waar bo-

vendien vernat gaat worden. Dit be ïnvloedt de wa-

terkwaliteit negatief. Onderzoek heeft aangetoond 

dat het met name afspoeling en ondie pe uitspoe-

ling van fosfaat zijn die zorgen voor de be lasting 

van het oppervlaktewater. Uitmijnen lijkt hier een 

goede oplossing: bij uitmijnen is er weinig kans op 

afspoelen van fosfaat, simpelweg omdat er geen 

fosfaatbevattende bemesting opgebracht wordt. In 

de bovenste delen van de bodem wordt er boven-

dien voortdurend fosfaat opgenomen door het ge-

was, waardoor ondiepe uitspoeling beperkt wordt. 

Verder onderzoek zou zich moeten focussen op het 

perspectief van uitmijnen op landbouwgronden als 

waterkwaliteitsmaatregel. Er lopen wat proeven 

maar die zouden moeten worden opgeschaald en 

de resultaten zouden moeten worden gemonitord. 

Het gaat erom wat de effecten zijn op de water-

kwaliteit, hoe dit op langere termijn uitwerkt op de 

gewasop brengst en wat nodig is om te zorgen dat 

dit mi nimaal kostenneutraal zou kunnen voor agra-

rische ondernemers. 

Ton Vermeer geeft echter aan dat het niet de 

bedoe ling is dat dit uitmijnen op grote schaal over-

al in de landbouw gebruikt moet worden, maar wel 

dat er goede perspectieven zijn om het dáár in te 

zet ten waar het grootste belang ligt, dus bijvoor-

beeld in beïnvloedingsgebieden van natte natuur 

en op fosfaatverzadigde gronden in gebieden waar 

water peilverhoging aan de orde is. Daarbij is het 

niet pri mair de bedoeling om erg fosfaatrijke gron-

den uit te mijnen, maar met name om ervoor te 

zorgen dat het vrijkomende fosfaat niet in het op-

pervlaktewater terecht komt, maar wordt afgevan-

gen via opname door het gewas. Dit kan betekenen 

dat het beheer lang dient te worden toegepast om 

gedurende een hele periode de fosfaatuitspoeling 

te beperken.


