
Van Pitrus naar Blauwe 
Knoop 



Geheel, bodem, natuurgebied



Wat is een gezonde bodem?  

• Een organisch levende bodem met een 
goede structuur. goede structuur. 

• Levert voldoende voedingstoffen en 
water in de juiste vorm. 

• Is divers met een diverse vegetatie: bied 
weerstand



De bodem is de spil in uw 

natuurgebied en omgeving, waarom?

• Het is de basis van alle vruchtbaarheid 

en biodiversiteit op aarde. en biodiversiteit op aarde. 

• Zorgt voor de stofwisseling 

• Is het enige zelfreinigende mechanisme 

in uw natuurgebied, maar ook voor uw 

omgeving.



Voorwaarden voor een gezonde 

levende bodem: voor diversiteit 

• Er moet energie (plantengroei) en 
temperatuur zijn.

• Zuurstof

• Water

• Koolstof (organische stof) 

• Mineralen (alle) Wat is de volgorde 
van belangrijkheid?  



Wat vertellen indicatorsoorten over de 

bodem, wie of wat bepaald? 



Toenemende ziektedruk een gevolg 

van verlies van Bodembiologie



Bij gebrek aan Bodembiologie verdwijnt 

diversiteit, gebrek aan weerstand

• De weerstand in de bodem tegen ziektes en 

andere bedreigingen neemt af, nuttige 

bodembiologie maakt antibiotica en rooft op 

schadelijke organismen.schadelijke organismen.

• Bodembiologie is belangrijk bij de opname 

van  voedingsstoffen, water, mineralen, 

vitamines, aminozuren, enzymen en eiwitten. 

Ze produceren deze ook. 

• Zorgt voor vitale diverse vegetaties



Bodembiologie en chemie analyseren 

via Soil Smart (Systeemanalyse)

• Aansturen van het gehele systeem biedt 

meer mogelijkheden voor diversiteit. 

• Vraagt goede inventarisatie en 

nulmetingen. (BBA “Albrecht”, Bioscan, nulmetingen. (BBA “Albrecht”, Bioscan, 

Chroma). 

• Andere kijk op de werking in de bodem, 

biologie is de hoofdreggiseur. 



• Goed om het echt op natuurbeheerders te richten qua 
doel en taalgebruik. Het hebben over het ontwikkelen 
van diversiteit in vegetatie.

• Ook fijn als je stap voor stap, aan de hand van foto's en 
soil smart uitslagen kan vertellen wat er in de 
Papenhoef is gebeurd.Papenhoef is gebeurd.

• Uitgangssituatie: aantal soorten planten, 0 meting

• aanpassingen: waterpijl + wat waar aan toevoegingen. 
(kunnen we de kaartjes die ik voor de veldochtend 
maakte gebruiken)

• Resultaten die dit jaar zichtbaar waren (foto's van 
Hans) + lijst met soorten.



Experiment Kampina, Papenhoef

Ligging kampina in NL



Experiment Papenhoef

Schuur

Het Logt ligt verder naar het zuidwesten

Papenhoef

Smalbroeken (blauwgrasland)

Dit perceel geeft een

goed beeld van de 0 

situatie



Sturen van bodembiologie en chemie 

via Soil Smart bij omvorming

• 0 meting met Soil Smart 
in 2015

-> Chemie vergelijkbaar-> Chemie vergelijkbaar

-> biologie afwijkend

-> chomatografie afwijkend

• Hoeveel soorten: 12 -15 
in 2015



Maatwerk (vroege zomer)

• Water 10 cm omlaag vanaf 

april/mei-najaar

• Pitrus net voor de bloei 

gechopperd en afgevoerd -> gechopperd en afgevoerd -> 

bokashi in 2015



Maatwerk (nazomer 2015)

• Zeewierkalk

• Maaisel van referentieperceel 

uitgestrooid



Experiment Papenhoef: 3 

varianten + experimentveldjes

Papenhoef

Wel zeewierkalk en geen maaisel
Experiment 

Stuwtje om 

Smalbroeken

(blauwgrasland)

Wel zeewierkalk

én maaisel

Experiment 

veldjes

Stuwtje om 

waterpijl te sturen

Geen beweiding

Wel beweiding



Experimentveldjes Papenhoef 

nazomer 2015 + 2016



Gehooid: 2016 en 2017



Resultaten 2016: 

28 soorten

Braun-Blanquet methode 



Maatwerk 2017

Van 12 naar 
48 soorten in 
2 jaar
(nog geen 
uitgewerkte 
soortenlijst)soortenlijst)



Sturen van bodembiologie en chemie 

via Soil Smart



Cursus Bodembiologie bij natuurbeheer
• Brabant:

3x een woensdag ochtend 
11 en 25 oktober en 8 november 2017.
Zundert

• Drenthe:• Drenthe:
3x een woensdag ochtend 
1, 15 en 29 november 2017
Uffelte

• Veldochtenden Papenhoef
Donderdag 31 mei en Woe 13 juni

Informatie: www.vlechtwerk.nu of bij kraam





Voor meer info 

www.bodemennatuur.nl

www.groeibalans.nl

Landelijke cursussen 

“Bodembiologie bij 

Natuurbeheer”Natuurbeheer”

Boek:   

“Boerenwijsheid, 

Bestaat die nog ? ”



Succes! Succes! 


