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BODEMKUNDIG EN ECOLOGISCH POTENTIEONDERZOEK VOOR 
HET ONTWIKKELEN VAN NIEUWE NATUUR 

 

 

 

Door heel Nederland wordt nieuwe natuur ontwikkeld, vaak in het kader van de EHS, Natura 2000, 

beekherstel of andere natuurontwikkelingsprojecten. Het gaat hier vaak om landbouwgrond die uit 

gebruik genomen wordt, of al uit gebruik genomen is ten behoeve van de natuurontwikkeling. 

Voorafgaand aan de inrichting van een nieuw natuurgebied is grondig onderzoek noodzakelijk om 

de kans op succesvolle realisatie van de gewenste natuurwaarden te optimaliseren. 

 

Ons onderzoek wordt afgestemd op de bodemkundige en ecologische potentie en de beoogde 

natuurwaarden/beheertypen en de inrichtingswensen van de opdrachtgever. Naast de landschappe-

lijke, bodemkundige en bodemchemische situatie komt ook de hydrologie ruim aan bod. Ontwikkeling 

van de gewenste natuurdoelen is niet realistisch bij onvoldoende waterkwaliteit of -kwantiteit, of bij 

een ‘verkeerde’ ondergrond. Deze landschappelijke, bodemkundige, bodemchemische en hydrolo-

gische informatie is nodig om een succesvolle realisatie van de gewenste natuurwaarden mogelijk te 

maken.  

 

Als de uitgangssituatie na inrichting onvoldoende voedselarm is, is de kans erg groot dat zich een 

door Pitrus of Jacobskruiskruid gedomineerde soortenarme vegetatie ontwikkelt. Hoge hoeveel-

heden fosfaat zijn opgehoopt door jarenlang agrarisch gebruik en bemesting. Een lage fosfaatbe-

schikbaarheid en een evenwichtige bodemchemie is een voorwaarde voor het bereiken van soorten-

rijke (voedselarme) natuurdoeltypen. Manieren om dit alsnog te bereiken zijn afgraven, uitmijnen, 

verschralen en/of bekalken. In ons advies geven wij op basis van de landschappelijke, bodemkun-

dige, bodemchemische en hydrologische informatie aan wat het effect en de duur van inrich-

tingsmaatregelen zijn. 

Voor grondwaterafhankelijke natuur is een goede hydrologische toestand noodzakelijk; vaak zijn 

daarvoor aanvullende inrichtings- en (water)beheermaatregelen nodig. 

 



 

 

Particulieren en natuurontwikkeling 

Aequator Groen & Ruimte heeft ruime ervaring met adviseren op het vlak van bodem, water en eco-

logie in het buitengebied. Aequator Groen & Ruimte vervult daarnaast een unieke rol als het gaat om 

het combineren van wetenschappelijke en praktische kennis. Bij potentieonderzoek en advies over 

nieuwe natuur komen al deze expertises terug.  

 

Voor niet gecertificeerde beheerders is een gemotiveerd inrichtingsplan noodzakelijk om in aanmer-

king te komen voor subsidie voor inrichtingsmaatregelen. Ook de kosten voor het benodigde onder-

zoek waarmee het inrichtingsplan moet worden onderbouwd, komen voor subsidie in aanmerking. 

Sinds 1 januari 2010 gaat dit niet meer via de Subsidieregeling Natuur, maar via de Subsidieregeling 

Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (de ‘SKNL’). Deze subsidieregeling voorziet in de kosten van 

waardedaling door de functieverandering van landbouw naar natuur tot maximaal 85% van de agrari-

sche waarde van de grond. Daarnaast bedraagt de subsidie maximaal 95% van de goedgekeurde 

projectkosten, inclusief vooronderzoek. 

 

Het onderzoek door Aequator Groen & Ruimte 

Hoe gaat een potentieonderzoek voor het ontwikkelen van nieuwe natuur in z´n werk? Het onderzoek 

is onder te verdelen in vier fasen, weergegeven in onderstaand overzicht. 

 

Bodemkundig en ecologisch potentieonderzoek in 4 fasen: 

Fase 1 Inventarisatie van de landschappelijke, bodemkundige, hydrologische en ecologische  

             Situatie. 

Fase 2 Bodemchemische analyses op basis van informatie uit fase 1. 

Fase 3 Interpretatie van resultaten en toetsing aan de gewenste natuurdoelen. 

Fase 4  Beschrijving benodigde inrichtings- en beheermaatregelen en hun effecten in een  

             overzichtelijke rapportage. 



 

 

In fase 1 wordt aan de hand van vooronderzoek naar kaartmateriaal (historische kaarten, hoogte-

kaarten etc.) een veldbodemkundig onderzoek uitgevoerd. Bij dit bodemonderzoek worden de bo-

demprofielen beschreven volgens de Bakker & Schelling methodiek, waarbij de verschillende bodem-

horizonten worden beschreven naar bodemvormende kenmerken, textuur en organische stof. Hier-

naast wordt er aan de hand van hydromorfe en veldkenmerken de GHG en GLG ingeschat. Op basis 

van deze informatie kunnen we een bemonsteringsstrategie voor bodemchemische analyses bepalen, 

maar bovenal is deze informatie – in combinatie met de analyseresultaten - onmisbaar voor een ge-

degen inrichtingsadvies. Resultaten uit deze eerste fase zijn:  

� Een beschrijving van de huidige vegetatie, en overzicht van eventuele relictpopulaties van ken-

merkende soorten. 

� Bodemkaart op perceelsniveau (schaal ≥ 1:10.000). 

� Kaart met de grondwatersituatie (grondwatertrappen) op perceelsniveau (1:10.000). 

� Duidelijke beschrijving van de bodemkundige en hydrologische situatie, inclusief de boorstaten. 

  

Bodemkaart zoals die op basis van het bovenstaande veldwerk is opgesteld 

Medewerkers van Aequator Groen & Ruimte zijn bezig met bodemkundig en ecologisch onderzoek naar 

ontwikkeling van nieuwe natuur. Rechts een foto van een profielkuil die wordt beoordeeld 



 

In fase 2 worden de bodemchemische analyses uitgevoerd. Aan de hand van de gemaakte bodem-

kaart en informatie over het landgebruik en de perceelsindeling wordt bepaald welke vlakken (perce-

len of delen van percelen) en welke dieptes worden bemonsterd. De monsters worden genomen op 

meerdere diepten in verband met de bodemopbouw en mogelijk voor komen van fosfaat. Afhankelijk 

van de precieze vraagstelling worden chemische analyses uitgevoerd: Ph; CEC en basenverzadiging; 

organische stof; kali-, stikstof- en fosfaathoeveelheden, kali- en fosfaat beschikbaarheid (P-PAE, P-w, 

Pox); de Fe- en Al hoeveelheden om de fosfaatverzadiging en fosfaatbindend vermogen (FVG) te 

berekenen. 

� De resultaten worden gepresenteerd in een overzichtelijke tabel, behorende bij de vlakdekkende 

bodemkaart. 

 

In fase 3 worden de resultaten van de deskstudie, het veldwerk en de bodemchemische analyses 

geïnterpreteerd en getoetst aan de gewenste natuurdoelen.  

� Dit resulteert in een inschatting 

van de kansrijkheid (kansrijk-

domkaart) voor de ontwikkeling 

van de beoogde beheertypen.  

 

Tot slot (fase 4) wordt een overzich-

telijke rapportage opgesteld. Hierin 

wordt de werkwijze beschreven en 

zullen de resultaten uit fase 1 t/m 3 

worden gepresenteerd. Daarnaast 

wordt een beschrijving van de beno-

digde maatregelen gegeven, be-

staande uit:  

� Advies over het maatregelenpak-

ket voor de ontwikkeling van de 

beoogde natuurdoelen (inclusief 

de effectiviteit in resultaat en tijd). 

Hierbij wordt vooral gedacht aan 

verschralen, uitmijnen, afgraven, 

vernatten en/of bekalken. 

� Situatietekeningen van de gead-

viseerde maatregelen. 

� Een beschrijving van de mogelij-

ke (externe) effecten van de 

voorgestelde maatregelen.  

 

 

 

 

 

 

Heeft u interesse in deze of andere diensten van Aequator Groen & Ruimte, dan kunt u contact op-

nemen met: Suzanne Weterings, Everhard van Essen of Rens de Boer 

Emailadres aequator@aequator.nl of telefoonnummer 088-4262422 

Kansrijkdomkaart beoogde beheertypen 


