REACTIE

Fosfaat alsadder onder
het gras:afgraven of
uitmijnen?
luH,Onr. ij vanzseptemberjl. wordtdoor
LeonLamerse.a.deproblematiek.geschetstdie
kanontstaanwanneer/osfaarnjke landbouwcjroadwordtomgezetin'nieuwenatte natuur'.
Vooralouderanaërobeomstandighedenkan
danveeljosjorvrijkomen. luplaatsvannatuur
ontstaat groenesoep'.Opditartikelkwam
onderstaande reactiebinnen.
Eerderwerddoor ondergetekenden de
problematiekgeschetst vaneen negatieve
invloedvaneenhogebeschikbaarheid van
fosfor indebodemopdemogelijkheden om
'nieuwedrogenatuur' terealiseren.Ditis
met namehetgevalwanneer soortenrijk
grasland het natuurdoeltype is.Uit literatuuronderzoek enhetraadplegen vandeskundigen bleekdatzoweleengrote soortenrijkdom alssoortendiekenmerkend zijn
voorvoedselarmeomstandigheden pas
gevondenworden wanneer debeschikbaarheid vanfosfor indebodemzeerlaagis(P-Al
onder5mgP205per 100g.grond,ofOlsen-P
onder 10 mgperkg).
Wijzijn hetgeheeleensmetdeauteurs
datteveelfosfor indebodem een hinderpaal
kanvormen bij zowel'natte'als'droge'
natuurontwikkeling. Onzewegen scheiden
zichechter bij hetzoekennaar oplossingen.
Het beelddatdeauteurs schetsen dat afgravenvandebouwvoor enindiennodig lagen
eronderdeenigeoplossing is,ligtons
inziens heelwatgenuanceerdet. Mogelijke
nadelen vanafgraven zijn inhet artikelniet
genoemd:eeneventueelnogaanwezige
zaadbank kanwordenverwijderd, waardoor
deoorspronkelijke vegetatiemindergoed
herstelt,enarcheologischbodemerfgoed of
cultuurhistorische patronen kunnen door
afgraven wordenvernietigd.Ookisdiep
afgtaven uiterst kostbaar, nietaltijd teherhalen,landschappelijkgezien niet altijd
gewenstenhet hetgebruik vandevrijgekomengrond isvaak moeilijk.
Uiterst ktitisch zijn Lamerse.a.overuitmijnen alsoptie:hetmaaien danweloogstenvaneengewasen het afvoeren vande
biomassa,waarbij ervootwotdt gezorgd dat
debiomassaproductie oppeilblijft dooiaanvullingvanafgevoerde nutriënren (bijvoorbeeldstikstofenkalium.Dit in tegenstelling
tot hetmeergebruikelijke verschralen,
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waarbij welbiomassawordtafgevoerd maar
deproductie,endaarmeedeafvoer vanfosfor vrijsnel terugloopt dootstikstof- en/of
kaliumgebrek.
Viaeenrekensomstellendeauteurs dat
tientallen tot honderdenjaren uitgetrokken
moeten wordenomvoldoendefosfor afte
voeren.Bijdezeberekeningwordtdeconcentratie totaal-fosfor genomen,omdat inde
loopvandetijd ookhetovetigefosfot doot
minetalisatie vrijzalkunnen komen.Ditis
omtweeredenenopmerkelijk, ten eerste
omdat deauteurs inhun stukzelfstellen dat
concenttaties totaal-fosfor ongeschikt zijn
omproblemen inteschatten,omdateen
grootdeelhiervan nietwordt gemobiliseerd.
Ten tweedekandoor mineralisatie alleen in
organischestofvastgelegd fosfor vrijkomen
ennietwanneer ditaanijzer, aluminium of
calcium isgebonden.Dat totaal-fosfot
indetdaad weinigvoorspellende waarde
heeft, blijkt bijvoorbeeld uiteenpot-expetimentdat isuitgevoetd,waarineen fosforrijkegrond werd uitgemijnd. Binnen eenjaar
washet fosforgehalte van (gesimuleetd)
bodemvocht met89procentafgenomen, in
hetgeoogstegrasmet60ptocent, terwijl het
gehalteaan totaalfosfot indebodempas met
25procent wasgedaald.Alsnadeelvanuitmijnen wordt ookgenoemd dat bijgemest
moet wotden metgtotehoeveelheid stikstof,
watrisico'soplevert.Het blijkt echterdar
doorhet inzaaien vanklavereen vergelijkbareafvoer vanfosfor kanworden bereiktals
viakunstmeststikstof zodatdit risicokan
meevallen.
Samenvattend:onsinziens ishet afgravenvanfosfaatrijke grond ten behoevevan
natuurontwikkeling niet altijd mogelijk en
dus nietpetdefinitie debesteoplossingom
het fosfaatptobleem tevootkomen,enzou
deoptieuitmijnen minder negatiefmoeten
wotden afgeschilderd dandoordeauteursis
gedaan.Zelfgaan wijzekerdoormet het
onderzoeken vandezeoptieonder veldomstandigheden.Inallegevallenzalbodemonderzoek moeten uitwijzen welkeoptiehaalbaar is:afgraven, uirmijnen ofhet fosfor
(voorlopig)laten zittenengeenontwikkelingvannattenatuur. Vaakisschraalland
danookniet mogelijkdoordevoedselrijkdomenzalwellichteen natuurdoeltype
moeten wordengekozendatpast bij rijkere
omstandigheden. •"
Wim Chardon,Francisca Sival en
Gerwin Koopmans
(Wageningen Universiteit)

Weerwoord
Hoewelwevanmeningverschillen over
deeffectiviteit vandemogelijke beheersmaatregelen,zijn weblijdatChardonc.s.
netalswijaangevendat fosfaatophoping in
voormaligelandbouwgronden eengroot
probleemvotmtbij natuurontwikkeling.
Dit roeptomaandacht. Het ongewenste
effect kanzichdaarbij gemakkelijk uithieldennaaromliggend (natuur)gebied, doordat
eenbelangrijke nieuweinterne eutiofiëringsbron gecreëerd wordt.
Wewillenechtetbenadtukken datons
artikelingingopdeontwikkelingvan natte
natuur, waardemobilisatie van ijzergebondenPzeergroot is.Deervaringleert inderdaaddatonderdrogeomstandigheden, enin
hetbijzonder bijgebieden meteen kalkiijke
bodem,uitmijnen beterekansen kanbieden
voordeonrwikkeling van voedselarmere
natuurdoeltypen.
Debepalingvantotaal-Pis,zoalsvermeld,mindergeschikromdedirecte
beschikbaaiheid inteschatten (inclusief
directemobilisatie bijvetnatting),maar
geeft welinzicht indetoekomstige beschikbaarheid vanopgehoopt Pdatoplangeretermijn vrij kankomen (inclusief mineralisatie
vanorganischgebonden P).Zelfs bijeen
lichtestijging vandeOlsen-P-concentraties
bovenhet natuurlijke niveau zullen soorten
alspitius(opzuutdeiebodems)ofliesgras
enrietgras (opneutrale bodems)sterkreageren.Wehebben verderdeervaringbijeen
groot aantal natuutgebiedendatinde
toplaagnauwelijks meet levensvatbare
zaden vandoelsoottenvootkomen enwat
dieperjuist wel.Ondetzeeteutrofe omstandigheden verliesjedezesoorrenjuist,dootdatzenakieming(gestimuleerd dooimaaien,nittaat)slechtkunnen concurreren met
snelgroeiendegewassen.Hierdoor wordtde
zaadvoonaaduitgeput enisduuizaam hetstelmoeilijket.Bijafgraving dient het
natuutlijke reliëfgevolgd reworden waarbij
alleendesterkverstootdetoplaag,zonder
archeologische waarde,verwijderd wordt.
Tenslottebeamen wijdat,gebaseerdop
deuitkomst vaneenbodemondeizoek,ingeschat dient tewordenofhetnatte natuurdoeltypehaalbaar isofrochgekozen moet
worden vooreenvoedselrijkere variant.Er
kandanechterookbekekenworden ofde
ontwikkeling vandrogeschraallanden in het
betteffende gebiedwélhaalbaar is. f
Leon Lamers,Esther Lucassen,
Föns Smolders,Maaike de Graafen
Jan Roelofs

