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Waarom een handreiking voor 
herstelstrategie voor voormalige 
landbouwgronden?

• ondersteuning bij het uitwerken 

van inrichtingsplannen

• voor omvormen voedselrijke 

landbouwgronden tot schrale 

natuurtypen

• doelgroep: plannenmakers, 

projectleiders, ecologen en 

beheerders
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Hoe?

• modulair en iteratief

• zet overwegingen op een rij

• geeft overwegingen voor maken van keuzen

• achtergrond kennis in OBN-onderzoeks-

rapport + bijlagen (OBN2017/214-NZ)



Modulaire opbouw
• modulair en iteratief

• zet overwegingen op een rij

• geeft overwegingen voor maken van keuzen

MODULE 2: omgang met 

cultuurhistorische en 

archeologische waarden

MODULE 3: omgang met lokaal 

reliëf en waterhuishouding

MODULE 4: keuze strategie 

binnen projectgebied voor 

herstel van een lage nutriënten 

beschikbaarheid

MODULE 1: inbedding projectgebied in het landschap

MODULE 5: benodigde data



Projectfasering
1. Doelen en randvoorwaarden vaststellen

inclusief financiering, vergunningen, communicatie

2. Planvorming

voldoende gegevens, fosfaatonderzoek,

bron/ relictpopulaties, effecten op andere terreinen

3. Uitvoering

begeleiding, documentatie, check bodemchemie achteraf

4. Vervolgbeheer

documentatie, aanpak houtopslag

5. Monitoring

vegetatie, fauna, bodemchemie

6. Evaluatie

elke 10-12 jaar



Module 1
Project in het landschap

Handreiking

Figuur 2
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Module 1
Project in het landschap
voorbeelden checklist

Handreiking

Tabel 1



Module 2
Cultuurhistorische en archeologische 
waarden

risico bij:

• op aantasting bij dieper dan 30-40 cm afgraven

• verlaging grondwaterstand

Doen

• archeologie en historische geografie vroeg in 

planvorming meenemen -> benut ook kansen!

• bureauonderzoek en evt. verkennend 

booronderzoek

• planaanpassing

• check bovengrondse historisch-geografische 

resten

• bescherm archeologische resten

• benut de cultuurhistorische waarde



Module 2
Cultuurhistorische en archeologische 
waarden
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Module 3
Lokaal reliëf en waterhuishouding



Module 3
Lokaal reliëf en waterhuishouding

voorbeelden checklist
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Module 3
Lokaal reliëf en waterhuishouding

voorbeelden checklist: ook met‘ alarmbellen’
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Tabel 2



Module 4
Keuze voor een herstelmaatregel

stap 1: check streefwaarden nutriënten natuurdoeltypen



Module 4
Keuze voor een herstelmaatregel

stap 1: check streefwaarden nutriënten natuurdoeltypen

fosfaat in landbouwgrond in relatie tot 

natuurdoeltypen

vooronderzoek nutriënten



Module 4
Keuze voor een herstelmaatregel

stap 1: check streefwaarden nutrienten natuurdoeltypen

Handreiking

Tabel 3



Module 4
Keuze voor een herstelmaatregel
stap 2: afwegen maatregelen

Handreiking

Tabel 4

Overzicht 

herstelmaat-

regelen



Module 4
Keuze voor een herstelmaatregel
stap 2: afwegen maatregelen

Handreiking

Tabel 5

Effectiviteit

maatregelen



Handreiking

Figuur 1

Stroomschema

afwegen 

herstel-

maatregelen

+ factoren plaggen/ afgraven:

• ondiep P-profiel

• in grote natuureenheid

• herstel waterhuishouding mogelijk

• aanwezigheid bronpopulaties doelsoorten

• beheer te waarborgen



Module 5
Benodigde gegevens

Handreiking

Tabel 6

Checklist 

benodigde 

gegevens



voorlopige uitgave Handreiking op  de beheerdersdag september2017

definitieve uitgave handreiking en OBN-onderzoeksrapport

binnenkort gereed ->

http://www.natuurkennis.nl


